
جمعية اسعاد لرعاية األرامل والمطلقات

ميزان المراجعة من تاريخ:2022-07-01 إلى تاريخ:30-09-2022

994,116.730.004,340,879.703,684,434.095,334,996.433,684,434.091,650,562.34االصول1

873,228.690.004,198,658.103,604,434.095,071,886.793,604,434.091,467,452.70األصول المتداولة11

842,422.690.004,087,909.393,572,790.264,930,332.083,572,790.261,357,541.82النقدية وما في حكمها111

842,422.690.004,087,909.393,572,790.264,930,332.083,572,790.261,357,541.82نقدية وودائع في البنوك11101

793,783.010.004,048,501.283,544,094.924,842,284.293,544,094.921,298,189.37حسابات جارية - بنك الراجحي11101001

761,376.500.003,411,502.182,882,094.924,172,878.682,882,094.921,290,783.76بنك الراجحي - تبرعات 111010010001616169

2,361.510.004,999.100.007,360.610.007,360.61بنك الراجحي - الزكاة 111010010002223347

30,035.000.00632,000.00662,000.00662,035.00662,000.0035.00بنك الراجحي - الصدقات 111010010003223362

5.000.000.000.005.000.005.00بنك الراجحي - البرامج التنموية 111010010004223370

5.000.000.000.005.000.005.00بنك الراجحي - برامج التأهيل 111010010005223388

35,563.720.0016,623.3228,545.3452,187.0428,545.3423,641.70حسابات جارية - بنك اإلنماء11101002

35,563.720.0016,623.3228,545.3452,187.0428,545.3423,641.70بنك االنماء - تبرعات111010020001

9,823.700.0013,664.540.0023,488.240.0023,488.24حسابات جارية - بنك الجزيرة11101003

9,823.700.0013,664.540.0023,488.240.0023,488.24بنك الجزيرة111010030001

3,102.260.00499.000.003,601.260.003,601.26حسابات جارية - بنك البالد11101004

3,102.260.00499.000.003,601.260.003,601.26بنك البالد111010040001

150.000.000.00150.00150.00150.000.00حسابات جارية - بنك سامبا11101005

150.000.000.00150.00150.00150.000.00بنك سامبا111010050001

0.000.008,621.250.008,621.250.008,621.25حسابات جارية - بنك االهلي11101006

0.000.008,621.250.008,621.250.008,621.25بنك االهلي111010060001

30,806.000.00110,748.7131,643.83141,554.7131,643.83109,910.88الذمم المدينة114
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دائنمديندائنمدين
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29,306.000.0028,587.8330,143.8357,893.8330,143.8327,750.00ذمم مدينة - موظفين عاملين11401

28,606.000.0022,497.8325,143.8351,103.8325,143.8325,960.00ذمم العاملين - عهد مستديمة11401001

-0.000.000.000.000.000.000.00عهدة احمد سليم الدوسري114010010002

6,106.000.002,000.001,606.008,106.001,606.006,500.00عهدة أحمد الجميعة114010010005

2,000.000.000.000.002,000.000.002,000.00عهدة عبدالله سعيد حسن114010010006

20,500.000.001,725.009,765.0022,225.009,765.0012,460.00عهدة رياض المحمدي114010010008

0.000.0018,772.8313,772.8318,772.8313,772.835,000.00عهدة مريم عبدالله عيسى الحمد114010010010

700.000.006,090.005,000.006,790.005,000.001,790.00ذمم العاملين - عهد برامج وانشطة11401003

0.000.006,090.005,000.006,090.005,000.001,090.00ظافر بن ناصر حامد آل لشعت1140100303

700.000.000.000.00700.000.00700.00أمواج العتيبي1140100311

0.000.0080,000.000.0080,000.000.0080,000.00ذمم مدينة - دفعات مقدمة11403

0.000.0080,000.000.0080,000.000.0080,000.00دفعات مقدمة للموردين تجاريين11403001

0.000.0080,000.000.0080,000.000.0080,000.00ياسمين احمد حسن الزهراني114030010001

1,500.000.000.001,500.001,500.001,500.000.00ذمم مدينة أخرى11404

1,500.000.000.001,500.001,500.001,500.000.00مبالغ مستحقة من جهات ذات عالقة11404001

1,500.000.000.001,500.001,500.001,500.000.00مبالغ مستردة114040010001

0.000.002,160.880.002,160.880.002,160.88ذمم مدينة - ضريبة القيمة المضافة ( مدخالت )11405

0.000.002,160.880.002,160.880.002,160.88ضريبة القيمة المضافة مشتريات11405001

56,568.000.0020,057.000.0076,625.000.0076,625.00األصول غير المتداولة12

56,568.000.0020,057.000.0076,625.000.0076,625.00األصول الثابتة121

3,198.000.000.000.003,198.000.003,198.00أدوات وأجهزة العرض12108

3,198.000.000.000.003,198.000.003,198.00أدوات وأجهزة العرض12108001

3,198.000.000.000.003,198.000.003,198.00شاشات عرض121080010001

21,811.000.000.000.0021,811.000.0021,811.00أجهزة االتصال واألمن والحماية12109

10,013.000.000.000.0010,013.000.0010,013.00أجهزة االتصال - جواالت12109001

2,398.000.000.000.002,398.000.002,398.00أجهزة االتصال - تاب12109002

9,400.000.000.000.009,400.000.009,400.00جهاز كول سنتر12109003

28,759.000.0020,057.000.0048,816.000.0048,816.00اجهزة الحاسب االلي وملحقاتها12110
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25,026.000.0020,057.000.0045,083.000.0045,083.00اجهزة الحاسب االلي - حواسب شخصية ومكتبية12110001

2,638.000.000.000.002,638.000.002,638.00اجهزة الحاسب االلي وملحقاتها - آيباد12110002

12110003HP 1,095.000.000.000.001,095.000.001,095.00اجهزة الحاسب االلي -طابعات

2,800.000.000.000.002,800.000.002,800.00اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية12111

2,800.000.000.000.002,800.000.002,800.00اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية12111001

64,320.040.00122,164.6080,000.00186,484.6480,000.00106,484.64أصول األوقاف13

64,320.040.00122,164.6080,000.00186,484.6480,000.00106,484.64النقدية الموقوفة131

64,320.040.00122,164.6080,000.00186,484.6480,000.00106,484.64نقدية في البنوك13101

64,320.040.00122,164.6080,000.00186,484.6480,000.00106,484.64حسابات جارية - بنك الراجحي13101001

64,320.040.00122,164.6080,000.00186,484.6480,000.00106,484.64بنك الراجحي - الوقف 131010010001223354

-0.00759,429.91190,168.60183,205.60190,168.60942,635.51752,466.91االلتزمات وصافي االصول2

0.0010,375.00190,168.60179,793.60190,168.60190,168.600.00اإللتزامات المتداولة21

0.0010,375.0015,223.004,848.0015,223.0015,223.000.00الذمم الدائنة213

0.0010,375.0015,223.004,848.0015,223.0015,223.000.00ذمم دائنة - موردون21302

0.000.004,848.004,848.004,848.004,848.000.00موردون - تجاريون21302001

0.000.004,848.004,848.004,848.004,848.000.00مؤسسة انظمة زون التجارية213020010002

0.0010,375.0010,375.000.0010,375.0010,375.000.00موردون - مقاولون21302003

0.0010,375.0010,375.000.0010,375.0010,375.000.00مؤسسة الرواق للتطوير العقاري213020030001

0.000.00174,945.60174,945.60174,945.60174,945.600.00مصروفات مستحقة214

0.000.00147,313.00147,313.00147,313.00147,313.000.00مصاريف عمومية وادارية مستحقة21401

0.000.0028,500.0028,500.0028,500.0028,500.000.00الرواتب واألجور النقدية - مستحقة21401001

0.000.00118,813.00118,813.00118,813.00118,813.000.00مكافأت عمل مستحقة21401006

0.000.0027,632.6027,632.6027,632.6027,632.600.00مصاريف البرامج واالنشطة المستحقة21403

0.000.0027,632.6027,632.6027,632.6027,632.600.00البرامج واألانشطة المقيدة المستحقة21403003

-0.0033,657.000.003,412.000.0037,069.0037,069.00اإللتزامات غير متداولة22

-0.0017,997.000.000.000.0017,997.0017,997.00المخصصات224

-0.0017,997.000.000.000.0017,997.0017,997.00مخصص مكافات نهاية الخدمة22401
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-0.0015,660.000.003,412.000.0019,072.0019,072.00مجمعات اإلهالك واالستنفاذ225

-0.0015,660.000.003,412.000.0019,072.0019,072.00مجمع اإلهالك لألصول الثابتة22501

-0.00960.000.00160.000.001,120.001,120.00مجمع إهالك - أدوات وأجهزة العرض22501008

-0.006,467.000.001,090.000.007,557.007,557.00مجمع إهالك - أجهزة االتصال واألمن والحماية22501009

-0.007,626.000.002,022.000.009,648.009,648.00مجمع إهالك - اجهزة الحاسب االلي وملحقاتها22501010

-0.00607.000.00140.000.00747.00747.00مجمع إهالك - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية22501011

-0.00715,397.910.000.000.00715,397.91715,397.91صافي األصول23

-0.00715,397.910.000.000.00715,397.91715,397.91صافي األصول231

-0.00524,531.600.000.000.00524,531.60524,531.60صافي األصول غير المقيدة23101

-0.00524,531.600.000.000.00524,531.60524,531.60صافي االصول غير المقيدة23101001

-0.00127,138.270.000.000.00127,138.27127,138.27صافي األصول المقيدة23102

-0.00509.560.000.000.00509.56509.56صافي األصول المقيدة -زكاة23102001

-0.00126,628.710.000.000.00126,628.71126,628.71صافي األصول المقيدة - نقدية23102002

-0.0063,728.040.000.000.0063,728.0463,728.04صافي أصول األوقاف23103

-0.0063,728.040.000.000.0063,728.0463,728.04صافي أصول األوقاف23103001

-0.002,930,309.18123,692.202,926,721.68123,692.205,857,030.865,733,338.66االيرادات3

-0.002,930,309.18123,692.202,926,721.68123,692.205,857,030.865,733,338.66التبرعات وااليرادات31

-0.001,469,113.840.001,936,953.240.003,406,067.083,406,067.08التبرعات واإليرادات المقيدة311

-0.00305,200.000.0033,218.800.00338,418.80338,418.80الزكاة31101

-0.00471,959.510.001,763,648.440.002,235,607.952,235,607.95تبرعات وهبات مقيدة - نقدية31102

-0.0056,000.000.0068,655.590.00124,655.59124,655.59تبرعات وهبات مقيدة نقدية - كفالة االرامل والمطلقات31102001

-0.00200,000.000.000.000.00200,000.00200,000.00تبرعات وهبات مقيدة نقدية - تفريج كربة31102002

-0.000.000.0013,230.000.0013,230.0013,230.00تبرعات وهبات مقيدة نقدية - مشروع الوعي المالي31102006

-0.0014,664.300.000.000.0014,664.3014,664.30تبرعات وهبات مقيدة نقدية - نزيالت االصالحية31102007

-0.0058,365.400.0054,855.850.00113,221.25113,221.25تبرعات وهبات مقيدة نقدية - كفالة غذائية31102009

-0.0071,900.000.000.000.0071,900.0071,900.00تبرعات وهبات مقيدة نقدية - ترميم اوقاف المجد31102010

-0.0069,029.810.00261,000.000.00330,029.81330,029.81تبرعات وهبات مقيدة نقدية - تسديد ايجارات31102011
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-0.000.000.00350,000.000.00350,000.00350,000.00تبرعات وهبات مقيدة نقدية - اجهزة منزلية31102012

-0.002,000.000.000.000.002,000.002,000.00تبرعات وهبات مقيدة نقدية - اضاحي الحج31102013

-0.000.000.00178,000.000.00178,000.00178,000.00تبرعات وهبات مقيدة نقدية - كفالة حاجة31102014

-0.000.000.00360,630.000.00360,630.00360,630.00تبرعات وهبات مقيدة نقدية - سلة غذائية31102015

-0.000.000.005,277.000.005,277.005,277.00تبرعات وهبات مقيدة نقدية - كسوة الشتاء31102016

-0.000.000.00138,000.000.00138,000.00138,000.00تبرعات وهبات مقيدة نقدية - حقيبة مدرسية31102017

-0.000.000.00334,000.000.00334,000.00334,000.00تبرعات وهبات مقيدة نقدية - مشاريع االسكان31102018

-0.00431,336.000.000.000.00431,336.00431,336.00تبرعات وهبات مقيدة - عينية31103

-0.0011,306.000.000.000.0011,306.0011,306.00زكاة - عينية - زكاة فطر31103001

-0.00420,030.000.000.000.00420,030.00420,030.00تبرعات عينية - سلة غذائية31103003

-0.00215,618.330.00120,086.000.00335,704.33335,704.33تبرعات وهبات مقيدة - خدمات تطوعية31104

-0.00161,800.330.00111,086.000.00272,886.33272,886.33تبرعات خدمات تطوعية - أعمال تطوعية31104002

-0.0053,818.000.009,000.000.0062,818.0062,818.00تبرعات خدمات تطوعية - رحلة عمرة31104007

-0.0045,000.000.0020,000.000.0065,000.0065,000.00تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي31105

-0.0045,000.000.000.000.0045,000.0045,000.00المنح الحكومي - دعم التشغيل31105002

-0.000.000.0020,000.000.0020,000.0020,000.00المنح الحكومي - التميز المؤسسي31105003

-0.001,460,604.34123,692.20771,249.34123,692.202,231,853.682,108,161.48ايرادات وتبرعات غير مقيدة312

-0.001,436,196.58123,692.20755,385.72123,692.202,191,582.302,067,890.10تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية31201

-0.00391,211.45123,692.20300,576.57123,692.20691,788.02568,095.82التبرع العام31201001

-0.00319,555.70600.00199,727.06600.00519,282.76518,682.76التبرع العام - تحويالت312010010001

-0.0054,098.6866,141.4435,455.7566,141.4489,554.4323,412.99التبرع العام - نقاط البيع312010010002

-0.007,557.0756,950.7665,393.7656,950.7672,950.8316,000.07التبرع العام - ايرادات المتجر312010010003

-0.0010,000.000.000.000.0010,000.0010,000.00التبرع العام - شيكات312010010004

-0.001,199.000.00887.000.002,086.002,086.00االستقطاعات ( األوامر المستديمة )31201002

-0.001,043,786.130.00453,922.150.001,497,708.281,497,708.28الحمالت الموسمية31201003

-0.001,043,786.130.000.000.001,043,786.131,043,786.13تبرعات حملة رمضان312010030001

-0.000.000.00453,922.150.00453,922.15453,922.15تبرعات حملة عشرة ذي الحجة312010030002

-0.000.000.0015,000.000.0015,000.0015,000.00تبرعات وهبات غير مقيدة - عينية31202
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-0.000.000.0015,000.000.0015,000.0015,000.00تبرعات وهبات غير مقيدة - عينية31202001

-0.000.000.0015,000.000.0015,000.0015,000.00تبرعات وهبات غير مقيدة - عينية- مستلزمات مكتبية312020010001

-0.003,157.760.00863.620.004,021.384,021.38تبرعات تخفيض التزام ( خصم ممنوح )31204

-0.003,157.760.00863.620.004,021.384,021.38تبرعات تخفيض التزام ( خصم ممنوح )31204001

-0.0021,250.000.000.000.0021,250.0021,250.00ايرادات غير مقيدة31205

-0.001,250.000.000.000.001,250.001,250.00االشتراكات31205001

-0.0020,000.000.000.000.0020,000.0020,000.00منصة احسان - دعم تشغيل31205012

-0.00591.000.00218,519.100.00219,110.10219,110.10ايرادات وتبرعات اوقاف313

-0.00591.000.00218,519.100.00219,110.10219,110.10تبرعات نقدية لبناء أو شراء أوقاف31301

-0.00591.000.00218,519.100.00219,110.10219,110.10وقف اسعاد31301001

2,695,622.360.002,139,620.870.004,835,243.230.004,835,243.23المصروفات4

179,094.830.00122,032.480.00301,127.310.00301,127.31المصاريف العمومية واإلدارية41

119,319.000.0074,740.550.00194,059.550.00194,059.55تكاليف العاملين / الموظفين411

38,500.000.0016,500.000.0055,000.000.0055,000.00الرواتب واألجور النقدية41101

24,900.000.0012,450.000.0037,350.000.0037,350.00الرواتب واألجور االساسية41101001

6,000.000.003,000.000.009,000.000.009,000.00بدل السكن41101002

2,100.000.001,050.000.003,150.000.003,150.00بدل المواصالت41101003

5,500.000.000.000.005,500.000.005,500.00بدل اجازة41101006

80,819.000.0058,240.550.00139,059.550.00139,059.55مزايا وحوافز41102

0.000.001,031.550.001,031.550.001,031.55التأمين الطبي41102003

65,719.000.0050,939.000.00116,658.000.00116,658.00مكافات وحوافز أخرى41102007

450.000.00270.000.00720.000.00720.00التأمينات االجتماعية41102009

9,150.000.000.000.009,150.000.009,150.00مصاريف حكومية - تجديد إقامات41102010

0.000.002,000.000.002,000.000.002,000.00مصاريف حكومية - رسوم41102013

5,500.000.004,000.000.009,500.000.009,500.00بدل االنتداب41102019

54,119.830.0043,879.930.0097,999.760.0097,999.76التكاليف التشغيلية412

14,548.730.008,678.660.0023,227.390.0023,227.39المستهلكات41201
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172.750.00159.400.00332.150.00332.15مستلزمات مكتبية41201001

5,390.400.000.000.005,390.400.005,390.40مستلزمات أنظمة المعلومات41201002

3,806.100.001,257.260.005,063.360.005,063.36الوقود والمحروقات41201003

2,538.250.006,017.000.008,555.250.008,555.25مطبوعات41201004

1,368.940.00364.000.001,732.940.001,732.94مواد التنظيف41201006

223.200.000.000.00223.200.00223.20مستلزمات المطبخ41201007

1,049.090.00881.000.001,930.090.001,930.09أدوات مستهلكة مصروفة41201008

5,405.000.001,290.000.006,695.000.006,695.00الصيانة واإلصالح41202

5,175.000.001,290.000.006,465.000.006,465.00صيانة وإصالح -المباني41202002

5,175.000.001,290.000.006,465.000.006,465.00صيانة وإصالح -المباني4120200201

230.000.000.000.00230.000.00230.00صيانة وإصالح - اجهزة الحاسب االلي وملحقاتها41202010

13,753.730.006,637.030.0020,390.760.0020,390.76المنافع والخدمات والتأمين41203

1,968.530.001,626.430.003,594.960.003,594.96المياه ومصاريف الصرف الصحي41203002

4,266.110.002,150.880.006,416.990.006,416.99الهاتف والفاكس واإلنترنت41203003

0.000.00299.000.00299.000.00299.00تكاليف البريد والبرقيات41203004

3,548.000.001,300.000.004,848.000.004,848.00اجور تحميل وتنزيل41203007

3,771.090.001,260.720.005,031.810.005,031.81مصاريف الضيافة41203008

200.000.000.000.00200.000.00200.00اجور نظافة وغسيل41203012

20,412.370.0027,274.240.0047,686.610.0047,686.61تكاليف تشغيلة أخرى41204

2,900.000.0010,520.000.0013,420.000.0013,420.00مصاريف التدريب والتاهيل41204001

0.000.001,150.000.001,150.000.001,150.00مصاريف التراخيص41204004

1,485.650.000.000.001,485.650.001,485.65خدمات عامة41204005

37.080.000.000.0037.080.0037.08مصاريف غرامات ومخالفات41204007

1,179.270.004,053.200.005,232.470.005,232.47مصاريف بنكية وعموالت41204008

2,990.000.007,460.430.0010,450.430.0010,450.43اشتراكات في تطبيقات مالية وادارية41204010

7,155.330.001,142.770.008,298.100.008,298.10مواقع وتطبيقات الكترونية41204011

261.990.000.000.00261.990.00261.99عدد وادوات بسيطة41204012

58.050.001,197.840.001,255.890.001,255.89مصاريف أخرى متنوعة41204016
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4,345.000.001,750.000.006,095.000.006,095.00اجور النظافة41204017

5,656.000.003,412.000.009,068.000.009,068.00مصاريف اإلستهالك واالستنفاذ413

320.000.00160.000.00480.000.00480.00مصاريف االستهالك - أدوات وأجهزة العرض41308

320.000.00160.000.00480.000.00480.00مصاريف االهالك - أدوات وأجهزة العرض41308001

2,180.000.001,090.000.003,270.000.003,270.00مصاريف االستهالك - أجهزة االتصال واألمن والحماية41309

2,180.000.001,090.000.003,270.000.003,270.00مصاريف االهالك - أجهزة االتصال واألمن والحماية41309001

2,876.000.002,022.000.004,898.000.004,898.00مصاريف االستهالك - اجهزة الحاسب االلي وملحقاتها41310

2,876.000.002,022.000.004,898.000.004,898.00مصاريف االهالك - اجهزة الحاسب االلي وملحقاتها41310001

280.000.00140.000.00420.000.00420.00مصاريف االستهالك - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية41311

280.000.00140.000.00420.000.00420.00مصاريف االهالك - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية41311001

1,987,034.960.001,899,015.860.003,886,050.820.003,886,050.82مصاريف البرامج واألنشطة42

1,480,746.750.001,662,986.070.003,143,732.820.003,143,732.82مصاريف برامج وانشطة مقيدة421

318,410.000.0027,235.000.00345,645.000.00345,645.00مصارف الزكاة الشرعية42101

318,410.000.0027,235.000.00345,645.000.00345,645.00مصارف الزكاة الشرعية42101001

470,584.150.001,450,790.070.001,921,374.220.001,921,374.22مصاريف برامج وانشطة نقدية مقيدة42102

72,000.000.0036,269.230.00108,269.230.00108,269.23مصاريف برامج وانشطة - كفالة االرامل والمطلقات42102001

0.000.00200,000.000.00200,000.000.00200,000.00مصاريف برامج وانشطة - تفريج كربة42102002

0.000.00500.000.00500.000.00500.00مصاريف برامج وانشطة - مشروع الوعي المالي42102006

83,094.940.0045,674.840.00128,769.780.00128,769.78مصاريف برامج وانشطة - كفالة غذائية42102009

81,650.000.000.000.0081,650.000.0081,650.00مصاريف برامج وانشطة - ترميم اوقاف المجد42102010

76,709.810.00258,500.000.00335,209.810.00335,209.81مصاريف برامج وانشطة - تسديد ايجارات42102011

0.000.00317,568.000.00317,568.000.00317,568.00مصاريف برامج وانشطة - اجهزة منزلية42102012

2,000.000.000.000.002,000.000.002,000.00مصاريف برامج وانشطة - اضاحي الحج42102013

155,129.400.0020,278.000.00175,407.400.00175,407.40مصاريف برامج وانشطة -كفالة حاجة42102014

0.000.00100,000.000.00100,000.000.00100,000.00مصاريف برامج وانشطة - سلة غذائية42102015

0.000.00138,000.000.00138,000.000.00138,000.00مصاريف برامج وانشطة - حقيبة مدرسية42102017

0.000.00334,000.000.00334,000.000.00334,000.00مصاريف برامج وانشطة - مشاريع االسكان42102018

431,336.000.000.000.00431,336.000.00431,336.00مصاريف برامج وانشطة عينية مقيدة42103
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11,306.000.000.000.0011,306.000.0011,306.00مصروفات عينية - زكاة فطر42103001

420,030.000.000.000.00420,030.000.00420,030.00مصروفات عينية - سلة غذائية42103003

215,618.330.00120,086.000.00335,704.330.00335,704.33مصروفات مقيدة - خدمات تطوعية ( مقابل ايرادات التطوع )42104

161,800.330.00111,086.000.00272,886.330.00272,886.33مصروفات خدمات تطوعية - أعمال تطوعية42104002

53,818.000.009,000.000.0062,818.000.0062,818.00مصروفات خدمات تطوعية - رحلة عمرة42104007

44,798.270.0064,875.000.00109,673.270.00109,673.27مصروفات مقيدة - المنح الحكومي42105

20,250.000.007,875.000.0028,125.000.0028,125.00مصروفات - المنح الحكومي - دعم التشغيل42105002

24,548.270.0057,000.000.0081,548.270.0081,548.27مصروفات - المنح الحكومي - الدعم االجتماعي42105006

8,400.000.000.000.008,400.000.008,400.00مصروفات المنح الحكومي - سداد اإليجارات421050060001

860.620.000.000.00860.620.00860.62مصروفات المنح الحكومي - كسوة الشتاء421050060002

15,287.650.0057,000.000.0072,287.650.0072,287.65مصروفات المنح الحكومي - السلة الغذائية421050060003

313,751.500.00154,281.310.00468,032.810.00468,032.81مصاريف برامج وانشطة غير مقيدة422

177,949.170.0078,053.310.00256,002.480.00256,002.48مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية42201

69,917.000.0029,590.000.0099,507.000.0099,507.00مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - تفريج كربة42201001

0.000.00600.000.00600.000.00600.00مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - معارض وانشطة42201003

34,584.000.000.000.0034,584.000.0034,584.00مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - تسديد ايجارات42201004

16,698.170.0013,056.190.0029,754.360.0029,754.36مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - تسديد فواتير كهرباء42201005

1,000.000.0018,000.000.0019,000.000.0019,000.00مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - حملة عشر ذي الحجة42201006

39,200.000.000.000.0039,200.000.0039,200.00مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - حملة رمضان42201007

16,550.000.0013,842.120.0030,392.120.0030,392.12مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - البرامج االسرية42201009

7,150.000.008,000.000.0015,150.000.0015,150.00دروات تثقيفية وتوعوية422010090001

1,500.000.004,042.120.005,542.120.005,542.12استشارات نفسية وقانونية422010090002

7,900.000.001,800.000.009,700.000.009,700.00محاضرات تعليمية وتدريبية422010090003

0.000.002,965.000.002,965.000.002,965.00مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - مصاريف رحالت العمرة42201011

135,802.330.0076,228.000.00212,030.330.00212,030.33مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - عينية42202

87,210.000.0069,710.000.00156,920.000.00156,920.00مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - اجهزة منزلية42202002

25,866.950.003,688.000.0029,554.950.0029,554.95مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - أثاث منزلي42202003

22,725.380.002,830.000.0025,555.380.0025,555.38مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - كسوة شتوية42202005
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192,536.710.0081,748.480.00274,285.190.00274,285.19مصاريف التشغيل المحملة على النشاط423

192,536.710.0081,748.480.00274,285.190.00274,285.19مصاريف التشغيل المحملة على النشاط42301

16,500.000.005,250.000.0021,750.000.0021,750.00الرواتب واألجور النقدية42301001

90,430.500.0046,985.910.00137,416.410.00137,416.41مزايا وحوافز42301002

72,200.000.0042,349.000.00114,549.000.00114,549.00مكافأت عمل423010020001

4,200.520.003,136.910.007,337.430.007,337.43تأمينات اجتماعية423010020002

4,750.000.001,500.000.006,250.000.006,250.00بدل مواصالت423010020004

5,000.000.000.000.005,000.000.005,000.00بدل السكن423010020005

4,279.980.000.000.004,279.980.004,279.98بدل االجازة423010020006

85,606.210.0029,512.570.00115,118.780.00115,118.78المنافع والخدمات والتأمين42301005

423010050001sms 30,475.000.0013,950.800.0044,425.800.0044,425.80رسائل

3,690.000.000.000.003,690.000.003,690.00تصاميم جرافيك للبرامج423010050002

6,703.100.004,848.000.0011,551.100.0011,551.10برامج وتطبيقات خدمية423010050003

0.000.001,500.000.001,500.000.001,500.00دراسات وابحاث وتدريب423010050004

847.500.000.000.00847.500.00847.50تطوير ومونتاج برامج423010050005

1,610.000.000.000.001,610.000.001,610.00هدايا ودروع423010050006

3,406.810.001,095.390.004,502.200.004,502.20عموالت شركة منافذ423010050007

5,413.800.004,667.730.0010,081.530.0010,081.53كهرباء وهاتف423010050008

2,520.000.003,450.650.005,970.650.005,970.65خدمات السكن التنموي423010050009

30,940.000.000.000.0030,940.000.0030,940.00رسوم اشراف وتأهيل موظفين423010050010

0.000.004,000.000.004,000.000.004,000.00مصاريف وتوزيعات عوائد األوقاف43

0.000.004,000.000.004,000.000.004,000.00مصاريف وتوزيعات عوائد األوقاف431

0.000.004,000.000.004,000.000.004,000.00مصاريف أوقاف متنوعة43104

0.000.004,000.000.004,000.000.004,000.00مصاريف التقييم العقاري43104005

478,173.820.0087,007.530.00565,181.350.00565,181.35مصاريف جمع األموال44

478,173.820.0087,007.530.00565,181.350.00565,181.35مصاريف جمع االموال441

35,512.000.0038,602.000.0074,114.000.0074,114.00مزايا وحوافز44102

8,112.000.0023,602.000.0031,714.000.0031,714.00مكافأت التسويق44102001
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27,400.000.0015,000.000.0042,400.000.0042,400.00مكافأت عمل44102004

442,661.820.0048,405.530.00491,067.350.00491,067.35المنافع والخدمات والتأمين44105

387,400.000.0045,500.000.00432,900.000.00432,900.00حمالت تسويقية44105001

55,261.820.002,905.530.0058,167.350.0058,167.35مصروفات تسويقية44105002

51,318.750.0027,565.000.0078,883.750.0078,883.75مصاريف الحوكمة46

51,318.750.0027,565.000.0078,883.750.0078,883.75مصاريف الحوكمة461

48,000.000.0024,000.000.0072,000.000.0072,000.00مزايا وحوافز46102

48,000.000.0024,000.000.0072,000.000.0072,000.00مكافأة عمل46102003

3,318.750.003,565.000.006,883.750.006,883.75المنافع والخدمات والتأمين46105

718.750.003,565.000.004,283.750.004,283.75اشتراكات مواقع حكومية46105001

2,600.000.000.000.002,600.000.002,600.00تقارير ومطبوعات المجلس46105003
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-0.00ر.س مجموع دائنمجموع مدين

10,484,100.46ر.س10,484,100.46ر.س

ميزان المراجعة من تاريخ:2022-07-01 إلى تاريخ:30-09-2022

اسم الحسابرقم الحساب
بداية المدة

دائنمدين
الرصيد الحالي

اإلجمالي
دائنمديندائنمدين


