
5 الى 1 منالحساب مستوى

دائنمديندائنمديندائنمديندائنمدين الحساب اسمالحساب رقم

1
34,790.000.0013,900.0022,809.004,200.004,000.0026,081.000.00األصول

11
13,009.000.0013,900.0022,809.004,200.004,000.004,300.000.00األصول المتداولة

111
3,700.000.008,900.008,500.00200.004,000.00300.000.00النقدية وما في حكمها

11101
3,700.000.008,900.008,500.00200.004,000.00300.000.00نقدية  وودائع في البنوك

الرياض بنك-  جارية حسابات11101001
0.000.00

الراجحي بنك-  جارية حسابات11101002
3,700.008,900.008,500.00200.004,000.00300.000.00

 الجزيرة بنك-  جارية حسابات11101003
0.000.00

االنماء بنك-  جارية حسابات11101004
0.000.00

البالد بنك-  جارية حسابات11101005
0.000.00

االهلى بنك-  جارية حسابات11101006
0.00

 الصناديق في النقدية11103
0.000.000.000.000.000.000.000.00

 العام الصندوق11103001
0.000.00

املدينة الذمم114
0.000.005,000.005,000.004,000.000.004,000.000.00

"  عاملين"  موظفين-  مدينة ذمم11401
0.000.005,000.005,000.004,000.000.004,000.000.00

 مستديمة عهد-  العاملين ذمم11401001
0.000.00

5,000.005,000.004,000.004,000.000.00  مؤقته عهد-  العاملين ذمم11401002

  وانشطة برامج عهد-  العاملين ذمم11401003
0.000.00

 والقروض السلف-  العاملين ذمم11401004
0.000.00

 جاري حساب-  العاملين ذمم11401005
0.000.00

 مدفوعة مصروفات115
ً
 مقدما

9,309.000.000.009,309.000.000.000.000.00

 مدفوهة وادارية عمومية مصاريف11501
ً
  مقدما

9,309.000.000.009,309.000.000.000.000.00

 املقدمة-  النقدية واألجور الرواتب11501001
0.000.00

 املقدمة-  وحوافز مزايا11501002
0.000.00

املقدمة-  املستهلكات11501003
0.000.00

 املقدمة-   واإلصالح الصيانة11501004
0.000.00

 املقدمة-   والتأمين والخدمات املنافع11501005
9,309.009,309.000.00

12
21,781.000.000.000.000.000.0021,781.000.00املتداولة غير األصول

121
21,781.000.000.000.000.000.0021,781.000.00الثابتة األصول

األراض ي12101
0.000.00

 املباني12102
0.000.000.000.000.000.000.000.00

مستأجرة مباني تحسينات12102005
0.000.00

 املكتبي األثاث12105
13,136.000.000.000.000.000.0013,136.000.00

 املكتبي األثاث12105001
13,136.0013,136.000.00

مكتبية ومعدات االت12106
0.000.000.000.000.000.000.000.00

مكتبية ومعدات االت12106001
0.000.00

المملكة العربية السعودية
وزارة الموارد البشرية والتنمية اإلجتماعية

مركز التنمية اإلجتماعية بجازان

جمعية التنمية اإلجتماعية بالموسم

(1253)ترخيص رقم 

م2021    / 9/  30      الي م 2021   / 7 / 1     من املدةالثانية املراجعة ميزان
م2021/9/30 رصيد2021/9/30حتى 7/1من الحركة2021/6/30حتى1/1 من الحركةم2021/1/1 رصيد



 وأدوات عدد12107
0.000.000.000.000.000.000.000.00

 وأدوات عدد12107001
0.000.00

 العرض وأجهزة أدوات12108
1,160.000.000.000.000.000.001,160.000.00

 العرض وأجهزة أدوات12108001
1,160.001,160.000.00

والحماية واألمن االتصال أجهزة12109
0.000.000.000.000.000.000.000.00

والحماية واألمن االتصال أجهزة12109001
0.000.00

 وملحقاتها االلي الحاسب اجهزة12110
2,775.000.000.000.000.000.002,775.000.00

 وملحقاتها االلي الحاسب اجهزة12110001
2,775.002,775.000.00

 والتهوية والتبريد التدفئة اجهزة12111
2,850.000.000.000.000.000.002,850.000.00

 والتهوية والتبريد التدفئة اجهزة12111001
2,850.002,850.000.00

 واإلعالن الدعاية لوحات12112
1,860.000.000.000.000.000.001,860.000.00

 واإلعالن الدعاية لوحات12112001
1,860.001,860.000.00

 امللموسة غير األصول122
0.000.000.000.000.000.000.000.00

 امللموسة غير األصول12201
0.000.000.000.000.000.000.000.00

" التأسيس مصاريف"  التشغيل ماقبل تكاليف12201003
0.000.00

واألنظمة البرامج رخص12201009
0.000.00

 األصول وصافي االلتزامات2
97.0034,887.003,500.0015,691.000.000.0097.0047,078.00

 املتداولة اإللتزامات21
0.0033,500.003,500.0015,691.000.000.000.0045,691.00

 الدائنة الذمم213
0.000.000.000.000.000.000.000.00

"  عاملين"  موظفين-   دائنة ذمم21301
0.000.000.000.000.00

 مستديمة نقدية عهد-  الدائنة  العاملين ذمم21301001
0.000.00

  مؤقته نقدية عهد-  الدائنة  العاملين ذمم21301002
0.000.00

 والقروض السلف-   الدائنة العاملين ذمم21301003
0.000.00

 جاري حساب  الدائنة العاملين ذمم21301004
0.000.00

  موردون-  دائنة ذمم21302
0.000.000.000.000.000.000.000.00

 خدمات-  موردون21302002
0.000.00

 أخرى دائنة ذمم21304
0.000.000.000.000.000.000.000.00

 عالقة ذات جهات إلى مستحقة مبالغ21304001
0.000.00

 إجتماعية تأمينات21304004
0.000.00

   ( مخرجات )  املضافة القيمة ضريبة-  دائنة ذمم21305
0.000.000.000.000.000.000.000.00

 مبيعات-  املضافة القيمة ضريبة21305001
0.000.00

 مستحقة مصروفات214
0.0033,500.003,500.0015,691.000.000.000.0045,691.00

مستحقة وادارية عمومية مصاريف21401
0.0033,500.003,500.0015,691.000.000.000.0045,691.00

 مستحقة-  النقدية واألجور الرواتب21401001
30,000.000.0030,000.00

املستحق والتامين والخدمات املنافع21401005
0.003,500.003,500.0015,691.000.000.000.0015,691.00

واستشارات مهنية تكاليف2140100501
3,500.003,500.000.00

مستحقه ايجارات2140100501
15,691.0015,691.00

  متداولة غير اإللتزامات22
0.001,387.000.000.000.000.000.001,387.00

 األجل طويلة القروض221
0.000.000.000.000.000.000.000.00

 األجل طويلة القروض22101
0.000.000.000.000.000.000.000.00



 حكومية جهات من األجل طويلة قروض22101001
0.000.00

 األجل طويلة-  الدائنة الذمم223
0.000.000.000.000.000.000.000.00

 األجل طويلة-  الدائنة الذمم22301
0.000.000.000.000.000.000.000.00

"  عاملين"  موظفين-  األجل طويلة دائنة ذمم22301001
0.000.00

  موردون-  األجل طويلة دائنة ذمم22301002
0.000.00

العمالء من مقدمة مدفوعات-  األجل طويلة دائنة ذمم22301003
0.000.00

األجل طويلة-  أخرى دائنة ذمم22301004
0.000.00

واالستنفاذ اإلهالك مجمعات225
0.001,387.000.000.000.000.000.001,387.00

 الثابتة لألصول اإلهالك مجمع22501
0.001,387.000.000.000.000.000.001,387.00

 املكتبي األثاث-  إهالك مجمع22501005
657.000.00657.00

مكتبية ومعدات االت-  إهالك مجمع22501006
0.000.00

 وأدوات عدد-  إهالك مجمع22501007
0.000.00

 العرض وأجهزة أدوات-  إهالك مجمع22501008
21.000.0021.00

والحماية واألمن االتصال أجهزة-  إهالك مجمع22501009
0.000.00

 وملحقاتها االلي الحاسب اجهزة-  إهالك مجمع22501010
347.000.00347.00

 والتهوية والتبريد التدفئة اجهزة-  إهالك مجمع22501011
241.000.00241.00

 االعالنية اللوحات-  إهالك مجمع22501012
121.000.00121.00

 امللموسة غير األصول-  استنفاذ مجمع22502
0.000.000.000.000.000.000.000.00

22502003

 مصاريف"  التشغيل ماقبل تكاليف-  استنفاذ مجمع

" التأسيس
0.000.00

 واألنظمة البرامج رخص-  استنفاذ مجمع22502009
0.000.00

 االستراتيجية الخطة-  استنفاذ مجمع22502010
0.000.00

 األصول صافي23
97.000.000.000.000.000.0097.000.00

 األصول صافي231
97.000.000.000.000.000.0097.00

 املقيدة غير األصول صافي23101
97.000.000.000.000.000.0097.00

 املقيدة غير االصول صافي23101001
97.0097.00

 املقيدة األصول صافي23102
0.000.000.000.000.000.000.000.00

- ..................... املقيدة األصول  صافي23201001
0.000.00

- ..................... املقيدة األصول  صافي23201002
0.000.00

 واإليرادات التبرعات3
0.000.000.0098,900.000.00200.000.0099,100.00

 وااليرادات التبرعات31
0.000.000.0098,900.000.00200.000.0099,100.00

 املقيدة وإإليرادات التبرعات311
0.000.000.0090,000.000.000.000.0090,000.00

 الزكاة31101
0.000.000.000.000.000.000.000.00

 الزكاة31101001
0.000.00

نقدية-  مقيدة وهبات تبرعات31102
0.000.000.0090,000.000.000.000.0090,000.00

 مساعدات-   نقدية مقيدة وهبات تبرعات31102002
90,000.000.0090,000.00

موسمية برامج-  نقدية مقيدة وهبات تبرعات31102003
0.000.000.000.000.000.000.000.00

 مرض ي منازل تهيئة مقيدة وهبات تبرعات3110200301

القلب
0.000.00

0.000.00

0.000.00

0.000.00



0.000.00

0.000.00

عينية- مقيدة وهبات تبرعات31103
0.000.000.000.000.000.000.000.00

غذائية سالت عينية تبرعات31103009
0.00

0.000.000.000.000.000.000.000.00 الحكومي  املنح-  مقيدة  وهبات تبرعات31105

التاسيس دعم الحكومي املنح31105001
0.000.00

0.000.00

0.000.00

0.000.00

............’ -  نقدية مقيدة وهبات تبرعات31102008
0.000.00

 مقيدة ايرادات31106
0.000.00

 مقيدة غير وتبرعات ايرادات312
0.000.000.008,900.000.00200.000.009,100.00

نقدية-  مقيدة غير وهبات  تبرعات31201
0.000.000.004,400.000.000.000.004,400.00

 العام التبرع31201001
4,400.000.004,400.00

( املستديمة األوامر ) االستقطاعات31201002
0.000.00

31201003.................
0.000.00

( ممنوح خصم ) التزام تخفيض تبرعات31204
0.000.000.000.000.000.000.000.00

( ممنوح خصم ) التزام تخفيض تبرعات31204001
0.000.00

 مقيدة غير ايرادات31205
0.000.000.004,500.000.00200.000.004,700.00

 االشتراكات31205001
4,500.00200.000.004,700.00

 املصروفات4
0.000.00120,000.000.000.00120,000.000.00

واإلدارية العمومية املصاريف41
0.000.0028,433.000.000.000.0028,433.000.00

املوظفين/  العاملين تكاليف411
0.000.001,500.000.000.000.001,500.000.00

النقدية واألجور الرواتب41101
0.000.000.000.000.000.000.000.00

 االساسية واألجور الرواتب41101001
0.000.00

 اجتماعية تأمينات41101008
0.000.00

افز مزايا41102 وحو
0.000.001,500.000.000.000.001,500.000.00

  كفاالت نقل-  حكومية مصاريف41102012
0.000.00

موقتة عمالة عمالة تكاليف41102017
1,500.001,500.000.00

 التشغيلية التكاليف412
0.000.0026,933.000.000.000.0026,933.000.00

املستهلكات41201
0.000.00654.000.000.000.00654.000.00

مكتبية مستلزمات41201001
533.00533.000.00

 املعلومات أنظمة مستلزمات41201002
0.000.00

 واملحروقات الوقود41201003
0.000.00

 مطبوعات41201004
0.000.00

وتغليف تعبئة41201005
0.000.00

التنظيف مواد41201006
121.00121.000.00

أخرى مستهلكات41201009
0.000.00

 واإلصالح الصيانة41202
0.000.0025.000.000.000.0025.000.00

 املحسنة/  املطورة واألراض ي األراض ي-  وإصالح صيانة41202001
0.000.000.000.000.000.000.00



4120200101
0.000.00

 املباني- وإصالح صيانة41202002
0.000.0025.000.000.000.0025.000.00

مستاجرة مبانى صيانة4120200204
25.0025.000.00

والتهوية والتبريد التدفئة أجهزة صيانة41202011
0.000.000.000.000.000.000.000.00

والتهوية والتبريد التدفئة أجهزة صيانة4120201101
0.00

 والتأمين والخدمات املنافع41203
0.000.0026,254.000.000.000.0026,254.000.00

الكهرباء41203001
0.000.00

الصحي الصرف ومصاريف املياه41203002
0.000.00

واإلنترنت والفاكس الهاتف41203003
1,254.001,254.000.00

 الشحن مصاريف41203006
0.000.00

 وتنزيل تحميل اجور41203007
0.000.00

 الضيافة مصاريف41203008
0.000.00

اإليجارات41203009
0.000.0025,000.000.000.000.0025,000.000.00

املكتب ايجار4120300901 
25,000.0025,000.000.00

 وإستشارات مهنية تكاليف41203010
0.000.000.000.000.000.000.000.00

مهنية تكاليف4120301003  0.00

 أخرى تشغيلة تكاليف41204
0.000.000.000.000.000.000.000.00

 والتاهيل التدريب مصاريف41204001
0.00

الترخيص مصاريف41204004
0.000.00

 واالعالن الدعاية مصاريف41204004
0.000.00

 ومخالفات غرامات مصاريف41204007
0.000.00

وعموالت بنكية مصاريف41204008
0.000.00

داخلية-  عمل سفريات41204013
0.000.00

 واألنشطة البرامج مصاريف42
0.000.0091,567.000.000.000.0091,567.000.00

0.000.0090,000.000.000.000.0090,000.000.00 مقيدة  وانشطة برامج مصاريف421

0.000.000.000.000.000.000.000.00الشرعية الزكاة مصارف42101

42101001
الشرعية الزكاة مصارف

0.000.00

0.000.000.000.000.000.000.000.00 مقيدة نقدية وانشطة برامج مصاريف42102

0.000.000.000.000.000.000.000.00موسمية برامج وانشطة برامج مصاريف42102003

مرض ي منازل تهيئة وانشطة برامج مصاريف4210200301  

املنزلي الطب
0.000.00

0.000.00

0.000.0090,000.000.000.000.0090,000.000.00عينية وانشطة برامج مصاريف42103

90,000.0090,000.000.00غذائية سالت عينية مصاريف42103008

0.000.00

0.000.001,567.000.000.000.001,567.000.00  مقيدة غير وانشطة برامج مصاريف422

42201
نقدية-  مقيدة غير وأنشطة برامج مصروفات

0.000.001,567.000.000.000.001,567.000.00

نقدية-  مقيدة غير وأنشطة برامج مصروفات42201001
0.000.001,567.000.000.000.001,567.000.00



1,567.001,567.000.00تطوعية خدمات مقيدة غير برامج مصاريف42201001001

0.000.00

0.000.00

34,887.0034,887.00137,400.00137,400.004,200.004,200.00146,178.00146,178.00

الصندوق أمين

محمدمرير  يحيي.أ 

االجمالي

االدارة مجلس رئيس

عريبي مهدي يوسف. أ


