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ميزان المراجعة  

2019-3-31 ولغاية  2019-1-1اعتباراً من  

اسم الحساب

248888بنك الراجحي الرئيسي 

28807بنك الراجحي الزكاة 

90009بنك الراجحي تبرعات 

338981/بنك الراجحي وقف 

2020004بنك البالد 

3000106بنك االهلي 

666000بنك االنماء 

8881001بنك االستثمار

الصندوق

(الشبكة)الصندوق 

عهدة مستديمة

السلف والقروض- ذمم العاملين 

عمالء- ذمم مدينة 

(مقدما)مصاريف ادارية وعمومية مدفوعة 

مصاريف التشغيل المحملة على البرامج واالنشطة المقدمة

ريع اوقاف

بضائع ومنتجات للتوزيع الخيري

االراضي

تحسينات مباني مستاجرة

سيارات متبرع بها

االثاث المكتبي

عدد وادوات

اجهزة الحاسب االلي وملحقاتها

اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية

الموقع االلكتروني للجمعية

الخطة االستراتيجية

عقارية- استثمارات غير متداولة 

في الصناديق والمحافظ- استثمارات غير متداولة 

اوقاف- المباني 

ادارة- تامينات اجتماعية مستحقة 

انشطة- تامينات اجتماعية مستحقة 

مخصص مكافات نهاية الخدمة

المباني المتبرع بها- مجمع اهالك 

تحسينات مباني مستاجرة- مجمع اهالك 

سيارات متبرع بها-مجمع اهالك 

االثاث المكتبي- مجمع اهالك 

عدد وادوات- مجمع اهالك 

اجهزة حاسب االلي وملحقاته- مجمع اهالك 

اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية- مجمع اهالك 

االصول غير الملموسة- مجمع استنفاذ 



016630565016630565

09027360902736

06667540666754

035109.1035109.1

06000600

01000000100000

093589.65093589.65

072448.83072448.83

0642.470642.47

0130001300

030000030000

0666206662

0153001530

17359501735950

203000203000

109000109000

5865058650

12003.8012003.80

4132.504132.50

2020

137170137170

3000030000

2100021000

59205920

8925089250

38103810

3254032540

2110021100

62806280

3638.5703638.570

33.73033.730

897.120897.120

5600056000

64.66064.660

8840.308840.30

2177021770

9500095000

2895028950

180700180700

52496005249600

980100980100

180000180000

9000090000

12134.6012134.60

نقدية غير مقيدة

نقدية مقيدة

نقدية-صافي اوقاف 

زكاة

مساعدات زواج- تبرعات عينية 

-المنح الحكومية 

التبرع العام

(االوامر المستديمة)االستقطاعات 

تبرعات رسائل الجوال

(العضوية)االشتراكات 

ايرادات بيع مالبس مستعملة

ايرادات الحسميات

السعادة- وقف 

الرواتب واالجور االساسية

بدل السكن

بدل المواصالت

العمل االضافي

تامينات اجتماعية

التامين الطبي

مكافات وحوافز اخرى

تجديد اقامات- مصاريف حكومية 

عمالة مؤقتة- تكاليف العاملين 

بدل االنتداب

الوقود والمحروقات

مطبوعات

مستلزمات المطبخ

المباني- صيانة واصالح 

السيارات- صيانة واصالح 

اجهزة الحاسب االلي وملحقاته- صيانة واصالح 

الكهرباء

المياه ومصاريف الصرف الصحي

الهاتف والفاكس واالنترنت

مصاريف الدعاية واالعالن

مصاريف بنكية وعموالت

دورات تدريبية للموظفين

دورات المقبلين على الزواج- مصروفات 

التنمية االسرية- مصروفات 

برامج تثقيفية- مصروفات 

جائزة االسرة المتميزة- مصروفات 

مساعدات زواج- مصروفات عينية 

م تشغيل- الرواتب واالجور االساسية 

م تشغيل- بدل السكن 

م تشغيل- بدل مواصالت 

م تشغيل- تامينات اجتماعية 
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64706470
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2723027230

1425014250

9525095250

2400024000

1200012000

23602360

917.370917.370

260005222600052200

م تشغيل- التامين الطبي 

م تشغيل- بدل انتداب 

م تشغيل- مستلزمات مكتبية 

م تشغيل- مواد التنظيف 

م تشغيل- الهاتف والفاكس واالنترنت 

م تشغيل- تكاليف البريد والبرقيات 

م تشغيل- اجور تحميل وتنزيل 

م تشغيل- مصاريف الضيافة 

المجموع

م تشغيل- مصاريف اشتراكات وتصديقات 

الرواتب واالجور االساسية

بدل السكن

بدل المواصالت

تامينات االجتماعية

التامين الطبي


