
.س.ر: العملة

2021-3-31 ولغاية  2021-3-1اعتباراً من  

رصيد آخر الفترةالفترةالرصيد السابق

مجموع رصيد دائنمجموع رصيد مدينمجموع دائنمجموع مدينمجموع رصيد دائنمجموع رصيد مدينالحساب

32690221.95568.8540724964.3740049972.1433364645.330االصول-1

24335187.07568.8519538024.6939290194.144582448.770االصول المتداولة-11

6817535.04018991155.2722291838.723516851.590النقدية في البنوك والصناديق-111

6817535.04018991155.2722291838.723516851.590نقدية وودائع في البنوك-11101

111101- 33203509672.95018759348.7921415768.21853253.530مصرف الراجحي العام 

111102- 5646215312.37070298.8224109844513.190مصرف الراجحي صدقات 

111103- 5661166748.36035690.2117542227016.570مصرف الراجحي البرامج الدعوية 

111104- 565322987.040111732329710863.040مصرف الراجحي إيرادات األنشطة 

111105- 70001198864.73016365.5201215230.250مصرف اإلنماء 

111106- 0002920476.5808877.26253.03929100.810بنك البالد 

111107- 5001715438.64037270.81400057.5352651.950بنك الجزيرة 

111108- 010468034.37052130.8635942.9884222.250البنك األهلي 

17097056.69568.85114574.0816998355.42212706.50الذمم المدينة-114

1141- عاملين" موظفين - ذمم مدينة   "48000568.856915098355.4218225.730

114101- 0568.856915050355.4218225.730عهد نقدية- موظفين - ذمم مدينة 

0568.85120007752.73678.450عهدة مستديمة-11410101

1141010101- 0568.85120007752.73678.450محمد الحماد- عهدة مستديمة 

002260027602.7205002.72عهدة مؤقتة-11410102

1141010201- 0020007002.7205002.72محمد الحماد- عهدة مؤقتة 

003455015000195500عهدة برامج-11410103

1141010302- 004550045500محمد الشهراني- عهدة برامج 

1141010304- 00150000150000عبد هللا أبابطين- عهدة برامج 

1144- 149056.69045424.080194480.770اخرى- ذمم مدينة 

114401- 71976.56045424.080117400.640ضريبة القيمة المضافة. م

114402- 77080.1300077080.130ضريبة القيمة المضافة على شركة األهداف. م

420595.340432295.340852890.680المخزون-117

420595.340432295.340852890.680مخزون مطبوعات-1175

922006.7705245.870927252.640االصول غير المتداولة-12

922006.7705245.870927252.640االصول الثابتة-121

5873150005873150السيارات-12104

1210401- 1436000001436000 ب ح ر4482سيارة كوستر 

1210402- 57500000575000 ب ح ل2420سيارة هايلوكس 

1210403- 56000000560000 س ع د7975سيارة كوروال 

1210404- 1236000001236000 ب ب ح7999سيارة هايس 

1210405- 1141150001141150 ب ب ح2782سيارة توريس 

1210406- 92500000925000 ب ر د1806سيارة هايلوكس غمارتين 

154674.14000154674.140االثاث المكتبي-12105

0073607360االت و معدات مكتبية-12106

101200010120ادوات واجهزة العرض-12108

61516.840969062485.840اجهزة االتصال واالمن والحماية-12109

105908.302540.870108449.170اجهزة الحاسب االلي و ملحقاتها-12110

11580.4900011580.490اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية-12111

001000010000لوحات الدعاية واالعالن-12112

7433028.11021181693.8175977827854943.920اصول االوقاف-13

1301- 5638662519.110206693.81759778109434.920بنك الراجحي - أصول نقدية موقوفة 

1302- 666250000066625000حي األمير أحمد بكدي. أ /1,7,71مخطط رقم - أرض وقف زاد الهدى 

1303- 00139750000139750000 ج07/21/01 مخطط رقم5/16العزيزية - أرض وقف زاد الهدى 

1304- 007000000070000000 ج1/21/07 مخطط رقم 5/09العزيزية رقم - أرض وقف زاد الهدى 

1080090001080090مشاريع وقفية تحت التنفيذ-1305

1080090001080090مشروع إنشاء وقف زاد الهدى-130501

031968065.16399482.41401319.89031969902.64الخصوم وصافي االصول-2

05000.6399482.41399483.2905001.48االلتزامات المتداولة-21

05000.6349152.98349154.0805001.7الذمم الدائنة-213

2132- 00.6349152.98349154.0801.7موردون- ذمم دائنة 

21321- 00.682053.9882055.0801.7تجاريون- موردون 

2132101- 00.68885.488885.4800.6مؤسسة دار السالم الدولي- موردون 

2132102- 0032008.532009.100.6مؤسسة نبت السالم- موردون 

0077627762.500.5مصنع ربيع شاهر-2132105

050000005000ذمم دائنة أخرى-2134

050000005000مبالغ مستحقة الى جهات ذات عالقة-21341

213201- 050000005000محاسبون قانونيون- شركة عبد القادر سندي ومازن بترجي 

0050329.4350329.210.220مصروفات مستحقة-214

002376423763.980.020مصاريف البرامج واالنشطة المستحقة-2143

21434- 009159.59159.480.020مستحقة- م ب الرواتب واألجور النقدية 

2143401- 005037.15037.080.020محمد فالح الشهراني- رواتب برامج مستحقة . م

004794.64794.40.20مصاريف الحوكمة المستحقة-2144

21441- 004794.64794.40.20مستحقة- م ح الرواتب واألجور النقدية 

2144101- 004794.64794.40.20رواتب حوكمة مستحقة. م

0332754.2201836.60334590.82االلتزامات الغير متداولة-22

01428.801836.603265.4المخصصات-224

01428.801836.603265.4مخصصات اخرى-2246

01428.801836.603265.4مخصص تأمينات اجتماعية-22463

0331325.42000331325.42مجمعات االهالك واالستنفاذ-225



0331325.42000331325.42مجمع االهالك لالصول الثابتة-2251

225104- 0221470000221470السيارات- مجمع إهالك 

0221470000221470مجمع اهالك سيارات مشتراة-2251041

22510401- 448205456700054567مجمع إهالك سيارة كوستر 

22510402- 242004984300049843مجمع إهالك سيارة هايلوكس 

22510403- 797504946900049469مجمع إهالك سيارة كوروال 

22510404- 799902529900025299مجمع إهالك سيارة هايس 

22510405- 278202335800023358مجمع إهالك سيار ة فورد توريس 

22510406- 180601893400018934مجمع إهالك سيارة هايلوكس غمارتين 

225105- 02404700024047األثاث المكتبي- مجمع إهالك 

225109- 01583100015831أجهزة االتصال واألمن والحماية- مجمع إهالك 

225110- 065349.4200065349.42اجهزة الحاسب االلي وملحقاتها- مجمع إهالك 

225111- 046280004628اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية- مجمع إهالك 

03122359900031223599صافي االصول-23

018112330001811233صافي االصول غير المقيدة-231

01569732900015697329صافي االصول المقيدة-232

01371503700013715037صافي اصول األوقاف-233

23302- 01371503700013715037تبرعات نقدية لبناء وشراء اوقاف- صافي اصول اوقاف 

2330201- 563801371503700013715037بنك الراجحي للوقف رقم 

0406711.34000406711.34حساب سنوات سابقة-24

01250469.510650254.0801900723.59االيرادات-3

01013361.740443560.2701456922.01ايرادات وتبرعات مقيدة-31

3102- 01013361.740443560.2701456922.01نقدية- تبرعات وهبات مقيدة 

3102013- 0128131.79035690.210163822برنامج ورث مصحفا- تبرعات نقدية مقيدة 

3102015- 0455652.990196116.270651769.26برنامج ثالثية الصدقة- تبرعات نقدية مقيدة 

3102021- 0154214.4000154214.4الشجرة المباركة- تبرعات نقدية مقيدة 

310202102- 019276.800019276.8رياض الجنة- الشجرة المباركة 

310202103- 019276.800019276.8مجتمعي قيمي- الشجرة المباركة 

310202104- 019276.800019276.8الهدية الدعوية- الشجرة المباركة 

310202105- 019276.800019276.8موعظة- الشجرة المباركة 

310202106- 019276.800019276.8الشاشات الدعوية- الشجرة المباركة 

310202107- 019276.800019276.8حفظ السنة- الشجرة المباركة 

310202108- 019276.800019276.8منابر- الشجرة المباركة 

310202109- 019276.800019276.8توعية الجاليات- الشجرة المباركة 

3102023- 0219765.40211753.790431519.19مشروع تسعية الخير- تبرعات نقدية مقيدة 

045715.5600045715.56مشروع برا بوالدي-3102024

3102025- 09881.60009881.6مشروع الدعوة االلكترونية- تبرعات نقدية مقيدة 

0237107.770206693.810443801.58ايرادات وتبرعات اوقاف-33

0237107.770206693.810443801.58تبرعات نقدية لبناء أو شراء أوقاف-3301

0237107.770206693.810443801.58تبرع نقدي لمشروع وقف زاد الهدى-330101

528881.570383810.67406711.34505980.90المصاريف-4

51298.53034304.22085602.750المصاريف العمومية واالدارية-41

411- 37139.01019220.41056359.420الموظفين/ تكاليف العاملين 

13203.0107199.1020402.110الرواتب واالجور النقدية-4111

5927.550394209869.550الرواتب واألجور االساسية-411101

242601213036390بدل السكن-411102

1304.5091002214.50بدل المواصالت-411103

3544.9601134.104679.060تأمينات اجتماعية-411108

23936012021.31035957.310مزايا وحوافز-4112

22202012021.31034223.310مكافات وحوافز أخرى-411207

411217- 173400017340عمالة مؤقته- تكاليف العاملين 

14159.52012083.81026243.330التكاليف التشغيلية-412

8526.5404990.93013517.470مستهلكات-4121

2300002300الوقود والمحروقات-412102

5033.7804005073.780مستلزمات مكتبية-412103

003782037820مطبوعات-412104

992.180498.2501490.430مواد التنظيف-412106

1100001100مستلزمات المطبخ-412107

2160.580670.6802831.260أدوات مستهلكة مصروفة-412108

7500420.3101170.310الصيانة واالصالح-4122

412202- 7500007500المباني-صيانة وإصالح 

412203- 00160.310160.310االت ومعدات- صيانة وإصالح 

412211- 0026002600اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية- صيانة وإصالح 

4882.9806672.57011555.550المنافع والخدمات والتأمين-4123

2131.910365.4502497.360الهاتف والفاكس واإلنترنت-412303

6500006500تكاليف البريد والبرقيات-412304

0060006000اجور تحميل وتنزيل-412307

1589.3203573.8405163.160مصاريف الضيافة-412308

4600004600رسوم حكومية-412313

51.7502133.2802185.030مصروفات بنكية-412315

003000030000مصاريف ادارية وعمومية اخرى-414

4146- 003000030000مهنية واستشارات. م

003000030000استشارات محاسبية-414601

245519.760257024.61406711.3495833.030مصاريف البرامج واالنشطة-42

1808110216133.04406711.3409767.3مصاريف برامج وأنشطة مقيدة-421

1808110216133.04406711.3409767.3مصاريف برامج وانشطة نقدية مقيدة-4212

4212002- 39420665046070البركة اليومية- مصاريف برامج مقيدة 



4212200201- 39420665046070حفظ السنة- برنامج البركة اليومية . م 

4212003- 1603040154994.040315298.040خماسية العطاء- مصاريف برامج مقيدة 

421200302- 1573000153960.040311260.040الدعوة االلكترونية- برنامج خماسية العطاء . م

421200303- 001034010340الشاشات الدعوية- برنامج خماسية العطاء . م

421200304- 300400030040الدورات العلمية- برنامج خماسية العطاء . م

4212007- 16565039650205300الشجرة المباركة- مصاريف برامج مقيدة 

421200706- 16565039650205300موعظة- برنامج الشجرة المباركة . م

4212009- 0040759406711.340365952.34ورث مصحفا- برامج مقيدة . م

4212020- 00127500127500مشروع تهادوا- برامج مقيدة . م

4212023- 003000030000بذور الخير- برامج مقيدة . م

421202301- 003000030000حفظ المتون- مشروع بذور الخير. م

64708.76040891.570105600.330مصاريف التشغيل المحملة على النشاط-423

16201.78011961.1028162.880م ت الرواتب واألجور النقدية-42301

10414.6806522.5016937.180الرواتب واألجور األساسية-4230101

4230102- 401402007060210برامج- بدل سكن 

4230103- 1773.101505.503278.60برامج- بدل مواصالت 

4230105- 001926.101926.10برامج- تأمينات اجتماعية 

39104.78015804.5054909.280م ت مزايا و حوافز-42302

4230203- 38437015804.5054241.50برامج- مكافآت وحوافز 

4230207- 655.7000655.70برامج- اشتراكات . م

4230208- 12.0800012.080برامج- ضيافة . م

7013.2405328.05012341.290م ت المستهلكات-42303

4230301- 1497.220671.7602168.980برامج- مستلزمات مكتبية 

4230302- 1211.020833.0302044.050برامج- محروقات 

14000255.0101655.010مواد تنظيف-4230303

4230304- 271503473.506188.50برامج- مطبوعات 

4230305- 190094.750284.750برامج- ادوات مستهلكة 

30001547.5901847.590م ت الصيانة واالصالح-42304

3000884.0501184.050صيانة سيارات برامج-4230401

4230402- 00663.540663.540برامج- صيانة أجهزة 

2088.9606250.3308339.290م ت المنافع والخدمات و التأمين-42305

369.56065501024.560هاتف وفاكس وانترنت-4230501

4230503- 131000013100شحن وتنزيل. م

003780037800أجور عمالة مؤقتة-4230505

409.4000409.40مستلزمات برامج-4230506

4230509- 001815.3301815.330أخرى- منافع وخدمات برامج 

423050502- 001815.3301815.330رسوم خدمات مواقع الكترونية. م

331.85000331.850مصاريف وتوزيعات عوائد االوقاف-43

432- 331.85000331.850اوقاف- المصروفات العمومية واالدراية 

4325- 331.85000331.850المنافع والخدمات والتأمين- م عمومية 

432501- 331.85000331.850رخص وتصاريح. م

221251.43085411.960306663.390مصاريف جمع االموال-44

221251.43085411.960306663.390م ج مزايا وحوافز-442

44201- 220966.43085411.960306378.390دعاية و إعالن. م

44202- 2850002850انترنت- بريد - هاتف . م 

1048007069.88017549.880مصاريف الحوكمة-45

1048006219.88016699.880م ح الرواتب واألجور النقدية-451

45101- 6812034060102180رواتب أساسية حوكمة. م

45102- 209601048031440حوكمة- بدل سكن 

45103- 1126.6078601912.60حوكمة- بدل مواصالت 

45104- 445.40979.8801425.280حوكمة- تامينات اجتماعية 

0085008500م ح مزايا و حوافز-452

0085008500دورات-45201

16271103.5233219103.5241131662.7224183662.7234241581.5134241581.51المجموع


