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الحسابتفصیليتفصیليالمجموع
المصروفات-925209.924

المصاريف العمومیة واالدارية-92333.0141
تكالیف العاملین / الموظفین-77247.01411

الرواتب واالجور النقدية-41101
الرواتب واالجور االساسیة-41101001

بدل المواصالت-41101003
تأمینات اجتماعیة-41101008

مزايا وحوافز-41102
التامین الطبي-41102003

التكالیف التشغلیة-15086412
المستھلكات-41201

مستلزامت مكتبیة-41201001
مستلزمات انظمة المعلومات-41201002

الوقود والمحروقات-41201003
مستلزمات مطبخ-41201007

ادوات مستھلكة مصروفة-41201008
المنافع والخدمات والتامین-41203

الھاتف والفاكس واالنترنت-41203003
تكالیف البريد والبرقیات-41203004

عقود الصیانة والتشغیل-41203011
تكالیف تشغیلة اخرى-41204

مصاريف غرامات ومخالفات-41204007
مصاريف بنكیة وعموالت-41204008

مصاريف البرامج واالنشطة-832876.9142
مصاريف برامج وانشطة مقیدة-731768.98421

مصاريف الزكاة الشرعیة-42101
مصاريف الزكاة الشرعیة-42101001

مصاريف برامج وانشطة نقدية مقیدة-42102
مصاريف برامج وانشطة- كفاالت-42102001

مصاريف برامج وانشطة - دعم اسرة محتاجة-42102005
مصاريف برامج وانشطة ( االسكان )-42102009

مصاريف برامج - منصة جود-42102016
مصاريف برامج - تسديد رسوم دراسیة-42102017

مصاريف مبادرة انامل صانعة-42102018

تقرير الربع الثالث لعام 2021

اعتباراً من  1-7-2021 ولغاية  2021-9-30



2مصاريف برامج - منصة احسان-42102019
مصاريف مشروع انامل دعم (مؤسسة الملك خالدو مؤسسة اھالینا )-42102021

مصاريف دعم االسر الشیخ عبدالباسط الطیار-42102022
مصاريف برامج وانشطة عینیة مقیدة-42103
مصروفات عینیة - اسر محتاجة-42103003

مصروفات عینیة- شنط مدرسیة وقرطاسیة-42103011
مصروفات مقیدة - خدمات تطوعیة ( مقابل ايرادات التطوع )-42104

تكالیف العاملین/ الموظفین-42104006
مصروفات تشغیلیة لقسم التطوع-42104007

مصاريف برامج وانشطة غیر مقیدة-2500422
مصروفات برامج وانشطة غیر مقیدة - نقدية-42201

مصروفات برامج وانشطة غیر مقیدة- نقدية-42201001
مصاريف التشغیل المحملة على النشاط-98607.93423

مصاريف التشغیل المحملة على النشاط-42301
الرواتب واالجور النقدية-42301001

مزايا وحوافز-42301002
المستھلكات-42301003

المنافع والخدمات والتامین-42301005
دعاية واعالن-42301007

عقد الصیانه - تقنیة المعلومات وتسويق الكتروني-42301009
محروقات-42301010

ضیافة-42301013
مجموع مدين925209.92
التبرعات وااليرادات-829639.83

التبرعات وااليرادات-73407131
التبرعات وااليرادات المقیدة-734071311

تبرعات وھبات مقیدة - نقدية-31102
تبرعات وھبات مقیدة نقدية - كفاالت-31102001

تبرعات وھبات مقیدة نقدية - مساعدات-31102002
تبرعات وھبات مقیدة نقدية - دعم اسر محتاجة-31102005

تبرعات وھبات مقیدة نقدية -االسكان-31102008
دعم مستفیدة لشراء شقة-31102015

منصة جود-31102016
التبرعات من مكتب صاحب السمو الملكي االمیر خالد بن عبدهللا ال سعود-31102019

تبرعات نقدية - مشاريع منصة احسان-31102024
تبرعات نقدية -مشروع انامل صانعة (مؤسسة الملك خالد الخیرية وأھالینا )-31102026

تبرعات وھبات مقیدة - عینیة-31103
تبرعات عینیة - اسر محتاجة-31103003



3تبرعات وھبات مقیدة- المنح الحكومي-31105
المنح الحكومي - دعم التشغیل-31105002

ايرادات وتبرعات غیر مقیدة-95368.8312
تبرعات وھبات غیر مقیدة - نقدية-93568.831201

التبرع العام-31201001
تبرع المصاريف التشغیلیه-31201004

ايرادات غیر مقیدة-180031205
االشتراكات-31205001

ايرادات وتبرعات اوقاف-20033
تبرعات نقدية لبناء او شراء اوقاف-20031301

شراء وقف-31301004
مجموع دائن829639.8
الصافي95570.12

المجموع العام925209.92

112%

9.97*%

90.02%
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