


0.0032,100.00            كسوة عيد

820.31            المستهلكات

276,021.760.00            مصارف الزكاة الشرعية

1,252,296.920.00  مصاريف البرامج واألنشطة
975,539.410.00       مصاريف برامج وانشطة مقيدة

4,564.400.00            مصاريف االهالك - األثاث المكتبي
3,956.160.00            مصاريف االهالك - االت ومعدات مكتبية

2,341.010.00               مصاريف بنكية وعموالت
8,520.560.00       مصاريف اإلستهالك واالستنفاذ (االهالك)

3,807.490.00               مصاريف تأمين السيارات
2,341.010.00            تكاليف تشغيلة أخرى

873.520.00               الكهرباء
1,605.440.00               الهاتف والفاكس واإلنترنت

9,447.770.00       التكاليف التشغيلية

6,286.450.00            المنافع والخدمات والتأمين
0.00

14,740.000.00            تأمينات اجتماعية
9,000.000.00            مكافات وحوافز سنوية

88,373.330.00       تكاليف العاملين / الموظفين
64,633.330.00            الرواتب واألجور االساسية

1,358,638.580.00المصروفات

106,341.660.00  المصاريف العمومية واإلدارية

0.0082,800.00       ايرادات غير مقيدة
0.0082,800.00            االشتراكات

0.00159,935.22       تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية

0.00159,935.22            التبرع العام

0.00547,728.00       تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي

0.00242,735.22  ايرادات وتبرعات غير مقيدة

0.00132,464.20            صدقات

0.001,000.00            لحوم ودواجن

0.001,000.00            كسوة شتاء

0.0082,380.00            كفارات

0.00186,285.00            إعانات زواج

0.0019,350.00            تحسين مساكن

0.00183,565.00            السلة الغذائية

0.0045,000.00            دعم أسرة محتاجة

0.00145,475.00            كفالة اليتيم

0.00211,715.00            مساعدات

0.00375,023.00       الزكاة

0.001,040,334.20       تبرعات وهبات مقيدة - نقدية

0.002,205,820.42التبرعات وااليرادات
0.001,963,085.20  التبرعات وإإليرادات المقيدة

جمعية الرميلة الخيرية للخدمات االجتماعية والتنموية
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مسجلة برقم (٥٤٠) - االحساء - الرميلة - ت:٠١٣٥٩٥٢٠٠١

التقرير الربع سنوي
الربع الثاني (2021/04/01 - 2021/06/30)

دائنمدينالبيان



جمعية الرميلة الخيرية للخدمات االجتماعية والتنموية
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مسجلة برقم (٥٤٠) - االحساء - الرميلة - ت:٠١٣٥٩٥٢٠٠١

4,452,893.02النقدية في ٢٠٢١/٠٦/٣٠م

1,358,638.582,205,820.42المجموع

847,181.84صافي اإليرادات

4,167,450.53النقدية في ٢٠٢١/٠٤/٠١م

21,166.670.00               ايجارات
825.470.00               مصاريف الكهرباء اللجنة النسائية

26,400.000.00               الرواتب و االجور االساسية
3,960.000.00               التامينات االجتماعية

22,659.540.00       الخدمات
52,352.140.00       اللجنة النسائية

40,237.490.00       االعالمية
28,341.980.00       الثقافية

8,750.000.00       المكتبة
9,416.360.00       النادي

107,500.000.00                     مبادرة دعم المتزوجين
161,757.510.00  مصاريف التشغيل المحملة على النشاط

115,000.000.00       مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية

107,500.000.00               االجتماعية
7,500.000.00               مقر األنشطة

38,427.320.00               مصاريف برامج وانشطة - كفالة اليتيم

115,000.000.00  مصاريف برامج وانشطة غير مقيدة
58,339.080.00               مصاريف برامج وانشطة - اجهزة كهربائية

78,785.000.00               مصاريف برامج وانشطة - إعانات زواج
29,650.000.00               مصاريف برامج وانشطة- تحسين مساكن

265,222.390.00               مصاريف برامج وانشطة - السلة الغذائية
28,465.390.00               مصاريف برامج وانشطة - دعم أسرة محتاجة

139,142.000.00                     مساعدات مالية
2,400.000.00               مصاريف برامج وانشطة - برامج موسمية

5,410.000.00                     اثاث منزلي
900.000.00                     مصاريف لحوم ودواجن

9,076.470.00                     مساعدات - فاتورة الكهرباء
10,300.000.00                     مساعدات طارئة

198,228.470.00               مصاريف برامج وانشطة - مساعدات
33,400.000.00                     مساعدات - اجار المستفيدين

699,517.650.00            مصاريف برامج وانشطة نقدية مقيدة


