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للعام املالي  

  م2022

 الجمعيـــة 

الخـيـريــة لتحفيـــظ 

 القـــرآن الكــريـــم 

 بمحافظة شرورة
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ـــةص ـــملخ ــ ــوازن ــالتق املــ ــديـ ــريـ ــ ــة السنـ ــ ــويـ ــة لعــ  م 2022ام ــ

 

:  أرصـدة البنوك  في 
ً
 : ـ    م2022  / 01 / 01أوال

 

 الرصيد  رقم الحساب اسم الحساب م

 2304344.26 9/23500 املوحد  –الجمعية الراجحي  1

 20.01 8/8265 عام   –الجمعية الراجحي  2

 100.01 1/13350 مشاريع   –الجمعية الراجحي  3

 0.01 4/43789 األوقاف   –الجمعية الراجحي  4

 30.01 9/75 دار الفتاة  –الجمعية الراجحي  5

 -1121.31 8/41694    االلكتروني  املتجر  –الجمعية الراجحي  6

 0.01 0/15180 زكاة    –الجمعية الراجحي  6

 998657.59 42351290000102 عام   –الجمعية األهلي  7

 3302030.59 اإلجمالي  

 

 :
ً
 : ـــ   م2021عام  مناملرحلة   املخصصاتحديد تثانيا

 

 مالحظات  املبلغ  البند  م 

 43380 مشروع وقف اإلجالل   1

 تم إدراجها في املوازنة 

 491286 مشروع اهل القرآن  2

 0 مشروع وقف الحميد   3

 48902.88 تبرعات أوقاف عامه  4

5 ---  

6 ----  

   577341.88 اإلجمالي  

 : ـ       م2022خالل عام االحتياج واملصروفات : ثالثا 
 

 مالحظات  احتياج املوازنة   البنود م

  787003 قسم الشؤون اإلدارية واملالية موازنة  1

   461521 تنمية املوارد االتصال     قسمموازنة  2

  3061341 التعليميةقسم الشؤون موازنة  3

  1162356 موازنة املشاريع الوقفية واالنشاءات  4

   14900    م2021املصاريف املستحقة لعام  5

  100000   االحتياط 6

  00 رياض براعم النور   7

    5587121 مبالغ املوازنةإجمالي 
 

 

 :  م 2022املتــــوقع جلبها عام اإليرادات والتبرعــــات : رابعا  
 

 مالحظات  املبلغ  البنود   م

1 

 التبرعات   

  300000 دعم الجهات املانحة 

   850000 دعم رجال املال واألعمال   2

  200000 دعم التسويق اإللكتروني  3

 (   1ملحق )  1264214 دعم االستقطاعات    4

1 
 اإليرادات 

 (   2ملحق )  949250 ايجارات مباني وأوقاف  

 (  3ملحق )  122000 مستحقات سنوات سابقة 2

   3685464 اإلجمالي 
 

 



                                                                                                                                                                  8من  3صفحة                  م2022الموازنة التقديرية لعام   
                         

 

ــ  ــــ امـل ــ ــــق ــ ــ  ــالحــ
  م2022( ايرادات واجيارات مباني وأوقاف اجلمعية  لعام  1ملحق رقم ) 

 

 إمجالي املستحق 2022املتوقع لعام  م2021املستحق لعام  الوقف م

 0 0 0 وقف التاج بحي مشعل   1

 619375 225000 394375 وقف املعهد بحي الدوائر  2

 170000 170000 0 بالسوق  للشقق قصر الخير  3

 21900 19800 2100   بن ناصر  وقف حسن حمد  4

 14300 13200 1100 بحي الفهد  الرنينيوقف  5

 34960 32400 2560 وقف بن محرب بحي الخالدية   6

 9000 9000 0 امللك عبدهللا  وقف بن مكوم بحي  7

 9000 9000 0 وقف الغامدي بحي صوعان   8

 10200 10200 0 بحي العزيزيةوقف صالح البقيرة   9

 7800 7800 0 وقف فاطمة الصيعري السوق   10

 16615 15000 1615 وقف يسلم الدلخ بحي الخالدية   11

 0 0 0 مستودع قصر الخير   12

 27750 27000 750 وقف عبدهللا بن جلوي   13

 8350 6600 1750 وقف سالم مبخوت بن يمين النهدي 14

 949250 545000 404250 اإلمجالي 
 

 م 2021( اإلستقطاعات الشهرية لعام  2ملحق رقم ) 
 اجملموع  االهلـــي األوقاف العـــــام املشاريع دار الفتاة املوحد الشـــهر

 97646 17347 50 4009 2641 300 73299 1شهر

 88634 19572 00 3099 2502 100 63361 2شهر

 105060 18482 100 3719 3397 800 78562 3شهر

 93968.5 18082 50 3409 3182 450 68795.5 4شهر

 116286.5 18944.5 00 5844 5371 320 85807 5شهر

 82632 14132 100 1494 757 440 65709 6شهر

 94380.5 17763.5 50 3529 3062 310 69666 7شهر

 95500.5 18331.5 50 3441 2947 211 70520 8شهر

 93328 17423 50 3599 3177 312 68767 9شهر

 141382.5 21313.5 550 5554 5297 382 108286 10شهر

 94319.5 15113.5 50 3379 2917 302 72558 11شهر

 101076 18689 50 3689 3237 201 75210 12شهر

 1204214 215193.5 1100 44765 38487 4128 900540.5 اإلمجالي

 60000  شهر   12ريال ×  100استقطاع جديد ×  50االستقطاعات اجلديدة  :  هلايضاف 

 1264214 اإلمجالي 
 

 
   إيرادات ـ مستحقات سنوات سابقة(   3ملحق رقم ) 

 

 املبلغ اجلهه البيان  م

 100000 جامعة جنران تعويض انتهاء عقد استئجار مبنى سكن الطالب  ــ  وقف التاج   1

 22000 هيئة عقارات الدولة مرتجع إلغاء إيجار وتأمين أرض جامع خادم الحرمين الشريفين   2

 122000 اإلجمالي 
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 :الشؤون اإلدارية واملالية   مصروفات
 

 

 مصروفات مشاريع القسم  مصروفات الرواتب والبدالت واملستحقات للموظفين   مصروفات البنود التشغيلية 

 املبلغ  املشروع  م  املبلغ  البند   م املبلغ  البند   م

 17810 مشروع منظومة اإلدارة الحديثة  1 417720 الرواتب   1 20000 صيانة أوقاف ومباني  1

 3150 مشروع األمن السيبراني وصيانة األجهزة  2 54860 بدل سكن  2 500 صيانة سيارات  2

 23000 مشروع تدريب وتطوير منسوبي الجمعية  3 16452 بدل مواصالت   3 1500 النظافة 3

 43960 اإلجمالي  1200 بدل اتصال   4 5000 الزيوت واملحروقات 4

 11688 بدل طبيعة عمل   5 8000 القرطاسية واملطبوعات 5

 400 تأشيرات   6 8000 الضيافة 6

 10850 رسوم تجديد واملقابل املالي   7 1500 املياه 7

 1800 التأمين الطبي   8 1000 النثريات  8

 23223 نهاية الخدمة 9 2000 عموالت مدفوعة " نقاط البيع "  9

 538193 اإلجمالي  40000 تأمين وتجديد سيارات  10

 2500 أجرة عمال 11

 1000 مصاريف شحن  12

 6900 ايجارات  12

 1000 رسوم بنكية 13

 17000 كهرباء  14

 1500 بريد  15

 16000 واالشتراكاتالرسوم الحكومية  16

 13000 أجور إضافية وانتدابات  17

 15450 الهاتف 18

 35000 التامينات اإلجتماعية  19

 3000 احتياجات الفرص التطوعية 20

 5000 احتياجات أصول رأس مالية  21

 204850 اإلجمالي 

 

 إمجالي موازنة 
 إدارة الشؤون اإلدارية واملالية  

 
 

787003 
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 تنمية املوارد واالتصال :   قسم مصروفات 
 

 

 مصروفات الرواتب والبدالت واملستحقات للموظفين   مصروفات مشاريع القسم  

 املبلغ  البند   م املبلغ  البند   م

 262680 الرواتب   1 16300 روع التعريف بالجمعية ومشاريعها التسويقية مش 1

 28776 بدل سكن  2 17825 مشروع املطبـــــــوعـــــــــــات    2

اقع الجمعية االلكترونية و االجتماعية      3  8628 بدل مواصالت   3 16198 مشروع تشغيل مو

 9600 بدل إدارة 4 40700 مشروع العناية باملحسنين   4

 400 تأشيرات   5 8100 الجهات املانحة واملسؤولية املجتمعية في الشركات مشروع االستفادة من  5

 10250 رسوم تجديد واملقابل املالي   6 8150   بحي السوق مشروع الركن التعريفي  6

 9600 التأمين الطبي   7 8400 مشروع االستقطاعات الشهرية ) األوامر املستديمة (  7

 15914 نهاية الخدمة 8 115673 اإلجمالي 

 345848 اإلجمالي    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 إمجالي موازنة 
 إدارة تنمية املوارد واالتصال 

 

  461521 
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 مصروفات قسم الشؤون التعليمية  :
 

 

 مصروفات الرواتب والبدالت واملستحقات للموظفين  مصروفات مشاريع الوحدات  مصروفات مشاريع املجمعات القرآنية  القرآنيةمصروفات املدارس النسائية 

 املبلغ املشروع  م  املبلغ البند م  املبلغ البند م  املبلغ البند م 

 313440 الرواتب 1 21300 مشروع إدارة قسم الشؤون التعليمية  1 324765 ه 1443الحلقات العامة بنين  1 564980 ه 1443الحلقات العامة بنات  1

 30852 بدل سكن  2 323600 مشروع وحدة القياس والتقويم  2 39640 مجمع طارق بن زياد بحي الخالدية  2 74225 هـ 1443مركز بينات لتأهيل املعلمات  2

 9252 بدل مواصالت 3 7300 مشروع وحدة اإلشراف التعليمي ـ بنين 3 39640 مجمع اإلمام أحمد بن حنبل بالعزيزية  3 42830 مدرسة ميمونة بنت الحارث الصباحية 3

 400 تأشيرات 4 72000 مشروع حلقات اإلتقان  4 36270 مجمع البراء بن مالك بحي الفهد  4 42830 مدرسة  مريم بنت عمران  الصباحية 4

 20500 رسوم تجديد واملقابل املالي  5 5250 مشروع تأهيل الطالب للمسابقات 5 32900 مجمع معاذ بن جبل بحي سلطانه  5 42830 لصباحية امدرسة خديجة بنت خويلد  5

 1200 التأمين الطبي  6 49300 مشروع وحدة اإلشراف التعليمي  بنات 6 32900 مجمع اإلمام الذهبي باإلسكان  6 57010 مدرسة  مريم بنت عمران املسائية  6

 22872 نهاية الخدمة  7 11850 مشروع تأهيل الطالبات للمسابقات 7 32900 مجمع اإلمام البخاري بحي الروضة  7 51010 مدرسة  فاطمة الزهراء 7

 398516 اإلجمالي  490600 اإلجمالي  86220 مجمع ومقرأة الخير 8 31350 مدرسة أسماء بنت أبي بكر باإلسكان  8

آنية النموذجية  9 54010 مدرسة ميمونة بنت الحارث املسائية  9  77230 املدرسة القر

 67235 الحلقات العامة  10 51010 مدرسة  حفصة بنت عمر 10

 769700 اإلجمالي  32130 مدرسة رقية بنت رسول هللا باألخاشيم 11

 57010 مدرسة ام سلمه 12

 54010 مدرسة صفية بنت حيي  13

 57010 مدرسة عائشة بنت أبي بكر 14

 51010 خويلد املسائية مدرسة خديجة بنت  15

 48010 مدرسة  النور  16

 51010 مدرسة آسيا بنت مزاحم 17

 40250 هـ 1444تأهيل املعلمات ل بينات  مركز  18

 1402525 اإلجمالي 

 

 

 

 

 

 

 إمجالي موازنة  

 قسم الشؤون التعليمية 
 

3061341 
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 املشاريع الوقفية واإلنشاءات   :مصروفات 
 

مصروفات الرواتب واملستحقات 

 للموظفين 
 املشاريع القائمة املدعومة  تكتمل مشاريع لم 

 مالحظات املبلغ املشروع م مالحظات املبلغ املشروع م املبلغ البند  م

 31200 الرواتب  1
ما يأتي من املتبرع يتم   0 وقف آيمن النهدي  1

 صرفه على املشروع
1 

مشروع وقف أهل 

 القرآن 
 مرحلةالتشطيب )املبلغ مرحل من الفترة املاضية (  491286

 0 بدل السكن 2

2 
وقف اإلجــــــــــــــالل 

 بحي األمير مشعل

50000 
اعتماد مجلس اإلدارة للبدء  

 بتنفيذ املشروع 
وقف الحميد بحي   2

 امللك عبدهللا

48902.88 
تغطية اعتماد مجلس اإلدارة لوقف الحميد من 

 تبرعات وارده لحساب االوقاف 

 0 بدل مواصالت  3
43380 

األعوام  مبلغ مرحل من 

 املاضية

17587.12 
يغطى من التبرعات   مجلس اإلدارة متبقي من اعتماد

 العامة 

 مع املقاول السابق التسويهاتفاق  30000  0 نهاية الخدمة 4

 587776 اإلجمالي  543380 اإلجمالي  31200 اإلجمالي 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 إمجالي موازنة 
 واإلنشاءاتاملشاريع الوقفية 

 

  1162356 
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 :    م2021لعام  املصاريف املستحقة والديون
 

 

 املصاريف املستحقة

 املبلغ البند  م

 1500 م2021/  12التامينات اإلجتماعية شهر  1

 3500 م 2021الكهرباء لعام  2

 1300 م 2021هاتف لعام  3

 2275 م2021محروقات لعام  4

 325 م  2021املياه لعام  5

 6000 م2021ابع من ر مضافة للربع القيمة ضريبة  6

 14900 اإلجمالي 

 


