
ميزان المراجعة

ر.س.:العملة

اعتباراً من  1-7-2020 ولغاية  2020-9-30

رصيد آخر الفترةالفترةالرصيد السابق

الحساب
رصيد

مدين
رصيد دائن

مجموع

مدين

مجموع

دائن

مجموع

رصيد

مدين

مجموع

رصيد دائن

رصيد

مدين
رصيد دائن

رصيد

مدين
رصيد دائن

1110100201-

مصرف الراجحي العام

933665

1,327.230.000.000.000.000.000.000.001,327.230.00

1110100401-

مصرف الانماء
24,124.000.000.0011,025.000.0011,025.000.0011,025.0013,099.000.00

1110100701- بنك

الاهلي 139310

243,930.3

1
0.000.0023,528.750.0023,528.750.0023,528.75

220,401.5

6
0.00

1140100101- عهدة

المشرف المالي /احمد

حسين اللغبي - عهدة

نثرية

0.000.0019,000.0019,000.000.000.000.000.000.000.00

1140100201- عهدة

المشرف المالي /احمد

حسين اللغبي - عهدة

مؤقتة

0.000.004,500.004,500.000.000.000.000.000.000.00

1140100202- عهدة

علي صالح علي

خبراني ـ عهدة نثرية

0.000.005,000.005,000.000.000.000.000.000.000.00

1140100301- عهدة

المشرف المالي /احمد

حسين اللغبي - عهدة

برامج

0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00

1140600201- عهد

مؤقتة لدى المتطوع /

محمد حسين الجابري

0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00

115010050909-

ايجار ممتلكات - مقر

الجمعية المدفوع

مقدما

0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00

12104002- سيارات

مشتراة

152,190.0

0
0.000.000.000.000.000.000.00

152,190.0

0
0.00

12105001- الأثاث

المكتبي.
7,300.000.000.000.000.000.000.000.007,300.000.00

12106001- آلات

ومعدات مكتبية.
630.000.000.000.000.000.000.000.00630.000.00

12109001- أجهزة

الإتصال والأمن

والحماية.

700.000.000.000.000.000.000.000.00700.000.00
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رصيد آخر الفترةالفترةالرصيد السابق

الحساب
رصيد

مدين
رصيد دائن

مجموع

مدين

مجموع

دائن

مجموع

رصيد

مدين

مجموع

رصيد دائن

رصيد

مدين
رصيد دائن

رصيد

مدين
رصيد دائن

12110001- أجهزة

الحاسب الآلي

وملحقاتها .

0.000.002,180.000.002,180.000.002,180.000.002,180.000.00

12111001- أجهزة

التدفئة والتبريد
3,600.000.000.000.000.000.000.000.003,600.000.00

12112001- لوحات

الدعاية والإعلان.
1,250.000.000.000.000.000.000.000.001,250.000.00

12201009- رخص

البرامج والأنظمة
0.000.004,025.000.004,025.000.004,025.000.004,025.000.00

2130200101-

موردون تجاريون -

معرض الشيهانة

0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00

2250100401- مجمع

إهلاك - سيارات

مشتراة

0.001,172.000.000.000.000.000.000.000.001,172.00

22501012- مجمع

إهلاك - اللوحات

الإعلانية

0.0032.000.000.000.000.000.000.000.0032.00

23101001- صافي

الأصول غير المقيدة .
0.00

162,188.5

6
0.000.000.000.000.000.000.00

162,188.5

6

23102002- صافي

الأصول المقيدة -

تبرعات وهبات مقيدة

نقدية

0.0023,180.000.000.000.000.000.000.000.0023,180.00

3110200301-

تبرعات وهبات مقيدة

نقدية -برامج موسمية

- مشروع افطار صائم

0.00200.000.000.000.000.000.000.000.00200.00

31102004- تبرعات

وهبات مقيدة نقدية -

السلة الغذائية

0.0015,000.000.000.000.000.000.000.000.0015,000.00

3110200801-

تبرعات وهبات مقيدة

نقدية - لشراء أصول

ثابتة - شراء سيارات

0.0078,000.000.000.000.000.000.000.000.0078,000.00

31103009- تبرعات

عينية - مشروع فائض

الولائم والمناسبات

0.0067,050.000.000.000.000.000.000.000.0067,050.00

31103010- تبرعات

عينية - مشروع فائض

المطاعم

0.0018,150.000.0016,305.000.0016,305.000.0016,305.000.0034,455.00

31103011- تبرعات

عينية - مواد غذائية

لمواجهة جائحة كورونا

0.00
150,400.0

0
0.0024,000.000.0024,000.000.0024,000.000.00

174,400.0

0
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رصيد آخر الفترةالفترةالرصيد السابق

الحساب
رصيد

مدين
رصيد دائن

مجموع

مدين

مجموع

دائن

مجموع

رصيد

مدين

مجموع

رصيد دائن

رصيد

مدين
رصيد دائن

رصيد

مدين
رصيد دائن

3110400101-

تبرعات خدمات

تطوعية لمشروع حفظ

النعمة لفائض الولائم

والمناسبات

0.0069,050.000.00
241,000.0

0
0.00

241,000.0

0
0.00

241,000.0

0
0.00

310,050.0

0

3110400102-

تبرعات خدمات

تطوعية لمشروع حفظ

النعمة لفائض

0.0020,150.000.000.000.000.000.000.000.0020,150.00

3110400103-

تبرعات خدمات

تطوعية لمشروع

السلات الغذائية

0.000.00451.000.00451.000.00451.000.00451.000.00

3110400104-

تبرعات خدمات

تطوعية لمشروع حفظ

النعمة لمشروع افطار

0.0029,000.000.000.000.000.000.000.000.0029,000.00

3110400105-

تبرعات خدمات

تطوعية تغطية

إعلامية لمبادرات

0.002,700.000.000.000.000.000.000.000.002,700.00

3110400106-

تبرعات خدمات

تطوعية مساعد إداري

0.003,000.000.000.000.000.000.000.000.003,000.00

3110400107-

تبرعات خدمات

تطوعية قيادة أعمال

0.006,000.000.000.000.000.000.000.000.006,000.00

31105002- المنح

الحكومي - دعم

التشغيل

0.00
200,000.0

0
0.000.000.000.000.000.000.00

200,000.0

0

312010010.0016,675.230.000.000.000.000.000.000.0016,675.23- التبرع

312050050.000.0028.750.0028.750.0028.750.0028.750.00- رسوم

4110200701-

مكافات المتطوعين
0.000.0016,169.000.0016,169.000.0016,169.000.0016,169.000.00

41201001-

مستلزمات مكتبية
257.000.00889.000.00889.000.00889.000.001,146.000.00

41201003- الوقود

والمحروقات.
400.000.00320.000.00320.000.00320.000.00720.000.00

41201004-0.000.00580.000.00580.000.00580.000.00580.000.00

41201011-

مستلزمات طبية
0.000.0088.000.0088.000.0088.000.0088.000.00

41201012-

مستلزمات كهربائية
0.000.00114.000.00114.000.00114.000.00114.000.00
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رصيد آخر الفترةالفترةالرصيد السابق

الحساب
رصيد

مدين
رصيد دائن

مجموع

مدين

مجموع

دائن

مجموع

رصيد

مدين

مجموع

رصيد دائن

رصيد

مدين
رصيد دائن

رصيد

مدين
رصيد دائن

4120200201- صيانة

وإصلاح - المباني .
666.000.000.000.000.000.000.000.00666.000.00

41202013- صيانة

إصلاح ـ مواصير

المياة

0.000.0065.000.0065.000.0065.000.0065.000.00

41203007- أجور

تحميل وتنزيل
1,390.000.001,855.000.001,855.000.001,855.000.003,245.000.00

41203008- مصاريف

الضيافة
0.000.001,497.000.001,497.000.001,497.000.001,497.000.00

4120300909- ايجار

ممتلكات - مقر

الجمعية

18,000.000.000.000.000.000.000.000.0018,000.000.00

41203012- مصاريف

اعداد حسابات
1,000.000.000.000.000.000.000.000.001,000.000.00

41203013- مصاريف

تصاميم
1,000.000.00500.000.00500.000.00500.000.001,500.000.00

41203014- أجور

التنظيف
0.000.00705.000.00705.000.00705.000.00705.000.00

41204008- مصاريف

بنكية وعمولات
26.250.000.000.000.000.000.000.0026.250.00

41204016- مصاريف

تجهيز المتطوعين
0.000.0037.000.0037.000.0037.000.0037.000.00

4210200301-

مصاريف برامج

موسمية - مشروع

7,657.000.000.000.000.000.000.000.007,657.000.00

42102009- مصاريف

برامج وأنشطة -

سلات غذائية مشتراة

لمواجهة جائحة كورونا

31,000.000.000.000.000.000.000.000.0031,000.000.00

42103009-

مصروفات عينية -

مشروع فائض الولائم

67,050.000.000.000.000.000.000.000.0067,050.000.00

42103010-

مصروفات عينية -

مشروع فائض

18,150.000.0016,305.000.0016,305.000.0016,305.000.0034,455.000.00

42103011-

مصروفات عينية -

مواد غذائية لمواجهة

150,400.0

0
0.0024,000.000.0024,000.000.0024,000.000.00

174,400.0

0
0.00

42103013-

مصروفات عينية ـ

مشروع توزيع لحوم

0.000.001,550.000.001,550.000.001,550.000.001,550.000.00
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رصيد آخر الفترةالفترةالرصيد السابق

الحساب
رصيد

مدين
رصيد دائن

مجموع

مدين

مجموع

دائن

مجموع

رصيد

مدين

مجموع

رصيد دائن

رصيد

مدين
رصيد دائن

رصيد

مدين
رصيد دائن

42103014-

مصروفات عينية ـ

مشروع حاويات

الملابس المستعملة

0.000.001,500.000.001,500.000.001,500.000.001,500.000.00

4210400101-

مصروفات خدمات

تطوعية لمشروع حفظ

النعمة لفائض الولائم

والمناسبات

69,050.000.00
241,000.0

0
0.00

241,000.0

0
0.00

241,000.0

0
0.00

310,050.0

0
0.00

4210400102-

مصروفات خدمات

تطوعية لمشروع حفظ

النعمة لفائض

20,150.000.000.000.000.000.000.000.0020,150.000.00

4210400104-

مصروفات خدمات

تطوعية لمشروع

29,000.000.000.000.000.000.000.000.0029,000.000.00

4210400105-

مصروفات خدمات

تطوعية تغطية

إعلامية لمبادرات

2,700.000.000.000.000.000.000.000.002,700.000.00

4210400106-

مصروفات خدمات

تطوعية مساعد اداري

3,000.000.000.000.000.000.000.000.003,000.000.00

4210400107-

مصروفات خدمات

تطوعية قيادة اعمال

الجمعية

6,000.000.000.000.000.000.000.000.006,000.000.00

42201002- مساهمة

في دعم جمعية

سواعد جازان للإنقاذ

والإغاثة

0.000.002,000.000.002,000.000.002,000.000.002,000.000.00

0.000.00المجموع
344,358.7

5

344,358.7

5

315,858.7

5

315,858.7

5
0.000.000.000.00
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