
الحسابتفصيليتفصيليالمجموع

المصروفات-784746.724

المصاريف العمومية واالدارية-117646.0941

100708411- الموظفين/ تكاليف العاملين 

الرواتب واالجور النقدية-41101

الرواتب واالجور االساسية-41101001

بدل المواصالت-41101003

تأمينات اجتماعية-41101008

مزايا وحوافز-41102

االجازات-41102001

تعويضات نهاية الخدمة-41102020

التكاليف التشغلية-5207.75412

المستهلكات-41201

مستلزامت مكتبية-41201001

الوقود والمحروقات-41201003

مطبوعات-41201004

الصيانة واالصالح-41202

41202007- عدد وادوات-صيانة واصالح

المنافع والخدمات والتامين-41203

الهاتف والفاكس واالنترنت-41203003

تكاليف البريد والبرقيات-41203004

مصاريف الشحن-41203006

تكاليف تشغيلة اخرى-41204

مصاريف بنكية وعموالت-41204008

مصاريف االستهالك واالستنفاذ-23461413

41302- المباني- مصاريف االستهالك

2020الربع الرابع لعام

2021-12-31 ولغاية  2020-10-1اعتباراً من  



41302006- تحسينات مباني مستاجرة- مصروف اهالك 

41304- السيارات- مصاريف االستهالك 

41304001- سيارات- مصروف اهالك 

41305- االثاث المكتبي- مصاريف االستهالك 

41305001- االثاث المكتبي- مصاريف االهالك 

41306- االت ومعدات مكتبية- مصاريف االستهالك

4136001- االت ومعدات مكتبية- مصاريف االهالك 

41308- ادوات واجهزة العرض- مصاريف االستهالك 

41308001- ادوات واجهزة العرض- مصاريف االهالك

41309- اجهزة االتصال واالمن والحماية- مصاريف االستهالك

41309001- اجهزة االتصال واالمن والحماية- مصاريف االهالك

41310- اجهزة الحاسب االلي وملحقاتها- مصاريف االستهالك 

41310001- اجهزة الحاسب االلي وملحقاتها- مصاريف االهالك

41311- اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية- مصاريف االستهالك

41311001- اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية- مصاريف االهالك 

41312- اللوحات االعالنية- مصاريف االستهالك

41312001- اللوحات االعالنية- مصاريف االهالك

41313- االصول غير الملموسة- مصاريف االستنفاذ 

41313001- الموقع االلكتروني للجمعية- مصاريف االستنفاذ

41313010- رخص البرامج واالنظمه- مصاريف االستنفاذ 

مصاريف ادارية وعمومية اخرى-11731414-

ايجارات-4146

مصاريف البرامج واالنشطة-650329.6342

مصاريف برامج وانشطة مقيدة-516618421

مصاريف الزكاة الشرعية-42101

مصاريف الزكاة الشرعية-42101001

42103010- سالت غذائية- مصروفات عينية 

42103011- شنط مدرسية وقرطاسية- مصروفات عينية

42104- (مقابل ايرادات التطوع  )خدمات تطوعية - مصروفات مقيدة 

42104001- (اسم النشاط )- مصروفات خدمات تطوعية 

42104006- الموظفين/ تكاليف العاملين

مصروفات تشغيلية لقسم التطوع-42104007

مصاريف برامج وانشطة غير مقيدة-21000422

42201- نقدية- مصروفات برامج وانشطة غير مقيدة 

42201001- نقدية- مصروفات برامج وانشطة غير مقيدة

مصاريف عقود واتفااقيات-42201002

مصاريف التشغيل المحملة على النشاط-112711423

مصاريف التشغيل المحملة على النشاط-42301



الرواتب واالجور النقدية-42301001

الصيانة واالصالح-42301004

المنافع والخدمات والتامين-42301005

مطبوعات-42301008

مصاريف وتوزيعات عوائد االوقاف-190643

1906432- اوقاف- المصروفات العمومية واالدارية 

مزايا وحوافز-4322

تعويضات نهاية الخدمة-4322002

مصاريف جمع االموال-936544

مصاريف جمع االموال-9365441

نقل وارساليات-44106

تكاليف تسويقية اخرى-44107

مصاريف الحوكمة-550046

مصاريف الحوكمة-5500461

عقود واستشارات-46106

مجموع مدين784746.72

التبرعات وااليرادات-801736.83

التبرعات وااليرادات-57105431

التبرعات وااليرادات المقيدة-565668311

31102- نقدية- تبرعات وهبات مقيدة 

31102001- كفاالت- تبرعات وهبات مقيدة نقدية 

31102002- مساعدات- تبرعات وهبات مقيدة نقدية 

31102005- دعم اسر محتاجة- تبرعات وهبات مقيدة نقدية 

31102008- االسكان-تبرعات وهبات مقيدة نقدية 

31102013- خير السعودية- تبرعات وهبات نقدية مقيدة 

31102015- (شركة ركين )دعم التشغيل االسكان 

التبرعات من مكتب صاحب السمو الملكي االمير خالد بن عبدهللا ال سعود-31102019

31102020- ايجار المقر- تبرعات نقدية 

تخفيض التزام-5386313

ايرادات وتبرعات غير مقيدة-230682.8312

22398331201- نقدية- تبرعات وهبات غير مقيدة 

التبرع العام-31201001

ايرادات غير مقيدة-670031205

االشتراكات-31205001

مجموع دائن801736.8

صافي الربح16990.08

المجموع العام801736.8


