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الحسابتفصیليتفصیليالمجموع
المصروفات-1149073.224

المصاريف العمومیة واالدارية-177030.1541
تكالیف العاملین / الموظفین-92605.34411

الرواتب واالجور النقدية-41101
الرواتب واالجور االساسیة-41101001

بدل المواصالت-41101003
تأمینات اجتماعیة-41101008

مزايا وحوافز-41102
تعويضات نھاية الخدمة-41102020

التكالیف التشغلیة-48039.81412
المستھلكات-41201

مستلزامت مكتبیة-41201001
مستلزمات انظمة المعلومات-41201002

الوقود والمحروقات-41201003
ادوات مستھلكة مصروفة-41201008

مستھلكات اخرى-41201009
الصیانة واالصالح-41202

صیانة واصالح -المباني-41202002
صیانة واصالح-اجھزة الحاسب االلي وملحقاتھا-41202010

المنافع والخدمات والتامین-41203
الكھرباء-41203001

الھاتف والفاكس واالنترنت-41203003
تكالیف البريد والبرقیات-41203004

تكالیف مھنیة وإستشارات-41203010
عقود الصیانة والتشغیل-41203011

تكالیف تشغیلة اخرى-41204
مصاريف بنكیة وعموالت-41204008

مصاريف حكومیة-41204017
مصاريف االستھالك واالستنفاذ-33885413

مصاريف االستھالك- المباني-41302
مصروف اھالك - تحسینات مباني مستاجرة-41302006

مصاريف االستھالك - السیارات-41304
مصروف اھالك - سیارات-41304001

مصاريف االستھالك - االثاث المكتبي-41305
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2مصاريف االھالك - االثاث المكتبي-41305001
مصاريف االستھالك- االت ومعدات مكتبیة-41306
مصاريف االھالك - االت ومعدات مكتبیة-4136001
مصاريف االستھالك - ادوات واجھزة العرض-41308
مصاريف االھالك- ادوات واجھزة العرض-41308001

مصاريف االستھالك- اجھزة االتصال واالمن والحماية-41309
مصاريف االھالك- اجھزة االتصال واالمن والحماية-41309001

مصاريف االستھالك - اجھزة الحاسب االلي وملحقاتھا-41310
مصاريف االھالك- اجھزة الحاسب االلي وملحقاتھا-41310001

مصاريف االستھالك- اجھزة التدفئة والتبريد والتھوية-41311
مصاريف االھالك - اجھزة التدفئة والتبريد والتھوية-41311001

مصاريف االستھالك- اللوحات االعالنیة-41312
مصاريف االھالك- اللوحات االعالنیة-41312001

مصاريف االستنفاذ - االصول غیر الملموسة-41313
مصاريف االستنفاذ - رخص البرامج واالنظمه-41313010

مصاريف ادارية وعمومیة اخرى-2500414
ايجارات-4146

مصاريف البرامج واالنشطة-972043.0742
مصاريف برامج وانشطة مقیدة-866003.24421

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

IDEX مصاريف عقد تسويق مع شركة-42102023
مصاريف برامج وانشطة عینیة مقیدة-42103
مصروفات عینیة - اسر محتاجة-42103003

مصروفات عینیة- حي غلیل-42103013
مصروفات عینیة- اجھزة امن وسالمة-42103014

مصروفات مقیدة - خدمات تطوعیة ( مقابل ايرادات التطوع )-42104
تكالیف العاملین/ الموظفین-42104006

مصروفات تشغیلیة لقسم التطوع-42104007
مصروفات خدمات تطوعیة - مكافات للمتطوعات-42104008



3مصاريف برامج وانشطة غیر مقیدة-4682422
مصروفات برامج وانشطة غیر مقیدة - نقدية-42201

مصروفات برامج وانشطة غیر مقیدة- نقدية-42201001
مصروفات برامج وانشطة غیر مقیدة - عینیة-4222

مصاريف التشغیل المحملة على النشاط-101357.83423
مصاريف التشغیل المحملة على النشاط-42301

الرواتب واالجور النقدية-42301001
مزايا وحوافز-42301002

المستھلكات-42301003
المنافع والخدمات والتامین-42301005

دعاية واعالن-42301007
مطبوعات-42301008

عقد الصیانه - تقنیة المعلومات وتسويق الكتروني-42301009
نقل-42301012

مجموع مدين1149073.22
التبرعات وااليرادات-1796391.93

التبرعات وااليرادات-109580431
التبرعات وااليرادات المقیدة-1040754311

الزكاة-31101
الزكاة-31101001

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

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
تبرعات عینیة -للجمعیة-31103009

تبرعات عیینیة- حي غلیل-31103017
تبرعات عینیة - اجھزة امن وسالمة-31103018
تبرعات وھبات مقیدة- المنح الحكومي-31105

المنح الحكومي - دعم التشغیل-31105002
المنح الحكومي - التدريب والتعلیم-31105007

تخفیض التزام-55050313
ايرادات وتبرعات غیر مقیدة-700587.9312

تبرعات وھبات غیر مقیدة - نقدية-698383.931201



4التبرع العام-31201001
تبرع المصاريف التشغیلیه-31201004

تبرعات وھبات غیر مقیدة - عینیة-160431202
تبرعات وھبات غیر مقیدة- عینیة-31202001

ايرادات غیر مقیدة-60031205
االشتراكات-31205001

مجموع دائن1796391.9
صافي الربح647318.68
المجموع العام1796391.9

64%
15.00%
85.00%

وفات لاليرادات  ة الم س
وفات ة للم وفات اإلدارة والعموم ة الم س
وفات  امج ا الم شطة وال ة مصارف األ س


