
جمعیة منازل - رقم الضریبة 310833941300003

الفتره 01/07/2022 - 30/09/2022میزان المراجعھ

إغالق - الجانب الدائنإغالق - الجانب المدینحركة "العملیات"- الجانب الدائنحركة "العملیات"- الجانب المدینرصید الجانب الدائن اول الفترهرصید الجانب المدین اول الفترهاسم الحساب

791402.455270358.442637306.673424454.22حسابات جاریة - بنك الراجحي.

1000372.001000372.00حسابات جاریة - بنك االنماء.

244363.32150000.0097147.14297216.18حسابات جاریة - بنك البالد.

577711.09739493.07689062.00628142.16بنك الراجحي وقف

73128.871509059.32724137.03858051.16بنك االھلي

105534.00200.00105700.0034.00بنك الراجحي زكاة

20000.0041666.0067000.005334.00عھد الموظفین

450000.00450000.00االراضي

837875.00837875.00تحسینات مباني مستأجرة.

19956.0019956.00االت ومعدات ..

349200.00349200.00سیارات

188413.531992.00190405.53األثاث المكتبي

76579.0076579.00اجھزة الحاسب االلي وملحقاتھا

50342.0050342.00لوحات الدعایة واإلعالن

1321.001321.00خزنة حدیدیة

16374.0016374.00كامیرات واجھزة بصمة

1269.001269.00اجھزة جواالت

16659.0016659.00رخص البرامج واألنظمة

47492.0047492.00مخصص مكافات نھایة الخدمة



41743.0041743.00مجمع إھالك - تحسینات مباني مستأجرة

4738.004738.00مجمع إھالك - االت ومعدات

96862.0096862.00مجمع اھالك سیارات مشتراة

47453.0047453.00مجمع إھالك - األثاث المكتبي

25612.0025612.00مجمع إھالك - اجھزة الحاسب االلي وملحقاتھا

7643.007643.00مجمع إھالك - اللوحات االعالنیة

477.00477.00مجمع اھالك خزنة حدیدیة

6531.006531.00مجمع اھالك كامیرات وجھاز بصمة

444.00444.00مجمع اھالك اجھزة جوال

2835.002835.00مجمع استنفاذ - رخص البرامج واألنظمة

1847129.981847129.98صافي االصول غیر المقیدة

4244125.004244125.00صافي األصول المقیدة - ......................

60534.00200.0060734.00ایرادات الزكاة

194454.7233793.07228247.79ایرادات اوقاف

0.003845308.003845308.00ایرادات منصة احسان للعمل الخیري

1992337.10739347.762731684.86تبرعات غیر مقیدة

148336.5566678.72215015.27الرواتب واألجور االساسیة

8323.662858.4511182.11تذاكر السفر

0.0011385.9911385.99التأمین الطبي

21483.0021483.00مكافات وحوافز سنویة

19443.502510.0021953.50مكافات وحوافز أخرى



0.001300.001300.00مصاریف حكومیة - تجدید إقامات

1038.0020000.0021038.00مصاریف حكومیة - تأشیرات

14719.0014719.00مصاریف حكومیة - نقل كفاالت

57001.0025614.0082615.00مصاریف حكومیة - رسوم

0.00590.00590.00مالبس العمال الموحد

47334.1126338.5173672.62التامینات االجتماعیة

6700.0018400.0025100.00بدل االنتداب

18164.0018164.00مكون نھایة الخدمة

2875.001848.004723.00مستلزمات مكتبیة

7627.003903.0011530.00الوقود والمحروقات

6140.005942.2012082.20مطبوعات

35.0035.00مستھلكات أخرى

7440.007440.00تصامیم

500.003950.004450.00تحسینات مباني مستأجرة

0.005671.005671.00صیانة وإصالح - السیارات

1357.001357.00قطع غیار

6274.00914.007188.00صیانة دوریة

1560.001560.00أجور صیانة

3860.003000.006860.00صیانة وإصالح - األثاث المكتبي

345.00345.00صیانة وإصالح - االت ومعدات مكتبیة

0.001200.001200.00صیانة وإصالح - أدوات وأجھزة العرض



1060.00268.001328.00صیانة وإصالح - اجھزة الحاسب االلي وملحقاتھا

0.00800.00800.00صیانة وإصالح - اجھزة التدفئة والتبرید والتھویة

5598.4360.035658.46الكھرباء

48.0737.5685.63المیاه ومصاریف الصرف الصحي

19398.219238.8028637.01الھاتف والفاكس واإلنترنت

0.00195.00195.00تكالیف البرید والبرقیات

7344.367344.36مصاریف التأمین - سیارات

31560.0025725.0057285.00مصاریف الشحن

5223.004029.009252.00مصاریف الضیافة

0.003114.003114.00إیجارات سیارات

5876.805876.80عقد تطبیق ابشربي

1005.001005.00مصاریف التدریب والتاھیل

1200.007300.008500.00مصاریف غرامات ومخالفات

7234.342873.7510108.09مصاریف وعموالت بنكیة

99150.002300.00101450.00مصاریف دراسات وعقود

7473.857473.85رسوم المواقع

100.00100.00مصاریف االھالك - األثاث المكتبي

124080.00124080.00مبادرة التدفئة

151559.006020.00157579.00برنامج البناء

141847.02132593.64274440.66برنامج الترمیم والصیانة

98381.3928420.30126801.69برنامج الصیانة التطوعي



21566.0087348.00108914.00مبادرة االجھزة الكھربائیة

748172.201775.00749947.20برنامج التاثیث

892003.00320105.001212108.00برنامج االیواء ودعم االیجارات

9403.742782.8312186.57مبادرة سداد الفاواتیر

479842.50115852.00595694.50مصاریف دعایة واعالن

99085.0099085.00اجھزة كھربائیة منصة احسان

373241.76213502.95586744.71الرواتب واألجور النقدیة .

63912.0010994.0074906.00مزایا وحوافز .

414.00414.00المستھلكات .

7110.007110.00الصیانة واإلصالح .

16465.0548794.1165259.16المنافع والخدمات والتأمین .

8620410.808620410.808939001.678939001.6713244393.6313244393.63المجموع الكلى


