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    البيانات العامة

  اصدقاء البيئة  أسم الجمعية : جمعية

  : 341874 صافي األصول

  : 764:  ترخيص رقم   27/6/1437رقم وتاريخ التسجيل  : التاريخ     

  : 1437 /27/6تاريخ التأسيس

 سعودية مرخصة من وزارة العمل و التنمية  معية اهليةالنشاط : ج

االجتماعية تهدف للتوعية بقضايا البيئة بين افراد المجتمع و مؤسساته . 

   حي الطبيشي  -العنوان: شارع نجد , الدمام

   : بيانات التواصل

  : 0138058026 الهاتف

  :0505453015 هاتف مدير الشوؤن المالية

  يوجدهاتف المدير التنفيذي: ال

  :0505796604 هاتف المحاسب

 : 0138335599  الفاكس

  : االيميل info@efs.org.sa

   : جوال المسؤول المالي

  : 32233 الرمز البريدي :    2183ص. ب



 

 البيان 

 ال يوجد  يوجد

 يدوي برنامج حاسوبي 

 السبب  ال يوجد 

 ظم منت ال يوجد يوجد
غير 
 منتظم 

 السجالت 

           يوجد  دفتر اليومية 

           يوجد دفتر االستاذ العام 

         ال يوجد   دفتر الجرد 

           يوجد سجل االصول الثابتة 

         ال يوجد   دفتر الصندوق 

           يوجد دفتر البنك 

         ال يوجد   سجل العهدة 

       يوجد     ل العضوية سج

       يوجد     سجل اجتماعات مجلس االدارة 

         اليوجد   سجل التبرعات العينية ) خيرية ( 

         اليوجد   سجل التبرعات النقدية ) خيرية ( 

              

 المستندات 

       يوجد   يوجد سند القبض ) نقدي (

         اليوجد   سند استالم ) عيني (

       يوجد   يوجد سند الصرف 

           يوجد سند قيد يومية 

         اليوجد   كرت الصنف 

         اليوجد   اذن صرف عيني ) اخراج (

         اليوجد   اذن استالم عيني  ) ادخال  (
 

  ثانيا : السجالت والمستندات المستخدمة بالجمعية : 



عات وااليرادات  2021  تقرير التبر
 

 



30/9/2021الى  1/7/2021لتصنيف الوظيفي للفترة من تقرير مصاريف الجمعية حسب ا  

 رقم الحساب  اسم الحساب  املبلغ مالحظات 

 41101 الرواتب و االجور النقدية  44320 

 41101008 تأمينات اجتماعية  4620 

 41201 املستهلكات 291.15 

 41201001 مستلزمات مكتبية  0 

 42 مصروفات برامج و انشطة  132.17 

 41201006 مواد التنظيف  654 

 41202 الصيانة و االصالح 0 

 41203001 الكهرباء 1151.15 

 41203003 الهاتف و الفاكس و االنترنت 1340 

 41204 تكاليف تشغيلية اخرى  0 

 413 مصاريف اهالك االصول  3922.21 

 414 مصاريف ادارية و عمومية اخرى  0 

  املجموع  56431 

 

 

 



2021.. /    9/  ..30باألصول الثابتة بتاري    خ   تقرير   
رقم 

 الرصيد الحالي  اسم الحساب  الحساب 
رصيد الرب  ع 
 مالحظات  السابق 

       األصول 1

       األصول المتداولة 11

   347934.4 311660.4 النقدية في الصناديق والبنوك 111

       المحافظ اإلقراضية والتمويلية 112

       ستثمارات المتداولة اال 113

       الذمم المدينة 114

       مصروفات مدفوعة مقدما   115

       إيرادات وتبرعات مستحقة 116

       المخزون 117

       الحسابات الجارية للفروع " أطراف ذات عالقة " 118

       إجمالي االصول المتداولة   

       األصول غير المتداولة 12

   32615 33040 األصول الثابتة 121

       األصول غير الملموسة 122

       االستثمارات غير المتداولة  123

124 
أعمال رأسمالية تحت اإلنشاء " مشاريع تحت 

       التنفيذ "

       الموجودات الحيوية 125

       إجمالي االصول غير  المتداولة   

       أصول األوقاف 13

       النقدية الموقوفة 131

       محافظ إقراضية وتمويلية موقوفة 132

       االستثمارات الوقفية 133

       األصول الثابتة الوقفية 134

       أوقاف –األصول غير الملموسة  135

       أعمال رأسمالية تحت اإلنشاء " مشاريع وقفية تحت التنفيذ " 136

       الحيويةالموجودات  137

       إجمالي  أصول األوقاف   

   380549.4 344700.4 إجمالي  األصول      



ألصول بتاري    خ .. 
ً
ي ا
ز

امات وصاف ز 2021... /    9. /  .30تقرير باإللب   
رقم 

 اسم الحساب  الحساب 
الرصيد 
 الحالي 

رصيد الرب  ع 
 مالحظات  السابق 

امات 2 ز        اإللي 

       لمتداولةااللتزامات ا 21

       القروض قصيرة األجل  211

       أوراق الدفع  212

       الذمم الدائنة  213

       مصروفات مستحقة  214

       إيرادات وتبرعات مقدمة 215

       التزامات متداولة أخرى  216

امات المتداولة    ز        اجمالي االلي 

       االلتزامات غير المتداولة 22

       القروض طويلة األجل  221

       أوراق الدفع  طويلة األجل  222

       طويلة األجل  -الذمم الدائنة  223

       مخصص مكافآت نهاية الخدمة  224

       المخصصات  225

   3916.62 3922.21 مجمعات اإلهالك واالستنفاذ 226

       المخصصات لألصول الوقفية  227

228 
مجمعات اإلهالك واالستنفاذ لألصول 

       الوقفية 

امات غير  المتداولة    ز        إجمالي االلي 

   3901758.8 341874 صافي األصول  23

       صافي األصول  231

       صافي األصول المقيدة  23101

       صافي األصول المقيدة  23102

       صافي أصول األوقاف  23103

ي األصول  
ز
       إجمالي  صاف

ي األصول      
ز
امات وصاف ز        إجمالي اإللي 

 

 

 

 



2021... /  9../ 30الى    2021.. /     7.. 1تقرير إيرادات ومصروفات البرامج واألنشطة املقيدة للفترة من      

 


