


650.000.00               البريد

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

التقرير الربع سنوي
الربع الثالث (2021/07/01 - 2021/09/30)

دائنمدينالبيان

0.00101,000.00            برامج موسمية

0.00375,078.00       الزكاة

0.001,578,589.41       تبرعات وهبات مقيدة - نقدية

0.002,621,206.63التبرعات وااليرادات
0.002,283,667.41  التبرعات وإإليرادات المقيدة

0.00417,193.00            السلة الغذائية

0.0045,000.00            دعم أسرة محتاجة

0.00182,230.00            كفالة اليتيم

0.00281,882.00            مساعدات

0.001,000.00            كسوة شتاء

0.0032,100.00            كسوة عيد

0.00186,285.00            إعانات زواج

0.0021,130.00            تحسين مساكن

0.0023,750.00            الحقيبة المدرسية

0.002,000.00            لحوم ودواجن

0.00330,000.00       تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي

0.0087,780.00            كفارات

0.00197,239.41            صدقات

0.00249,539.22            التبرع العام

0.0088,000.00       ايرادات غير مقيدة

0.00337,539.22  ايرادات وتبرعات غير مقيدة

0.00249,539.22       تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية

180,340.190.00  المصاريف العمومية واإلدارية

137,393.330.00       تكاليف العاملين / الموظفين

0.0088,000.00            االشتراكات

1,923,520.740.00المصروفات

9,700.000.00            مكافات وحوافز سنوية
30,354.050.00       التكاليف التشغيلية

105,033.330.00            الرواتب واألجور االساسية
22,660.000.00            تأمينات اجتماعية

2,561.950.00               الكهرباء
2,904.860.00               الهاتف والفاكس واإلنترنت

4,968.300.00            المستهلكات
22,055.820.00            المنافع والخدمات والتأمين

3,329.930.00               مصاريف بنكية وعموالت
12,592.810.00       مصاريف اإلستهالك واالستنفاذ (االهالك)

3,807.490.00               مصاريف تأمين السيارات

3,329.930.00            تكاليف تشغيلة أخرى
12,131.520.00               إيجارات

6,830.350.00            مصاريف االهالك - األثاث المكتبي
5,762.460.00            مصاريف االهالك - االت ومعدات مكتبية
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284,999.560.00            مصارف الزكاة الشرعية

11,360.000.00                     مساعدات إصالحات

2,609.840.00               مصاريف الكهرباء اللجنة النسائية

1,743,180.550.00  مصاريف البرامج واألنشطة
1,361,250.800.00       مصاريف برامج وانشطة مقيدة

299,407.960.00               مصاريف برامج وانشطة - مساعدات
57,150.000.00                     مساعدات - اجار المستفيدين

1,076,251.240.00            مصاريف برامج وانشطة نقدية مقيدة

20,040.000.00                     اثاث منزلي
900.000.00                     مصاريف لحوم ودواجن

17,770.960.00                     مساعدات - فاتورة الكهرباء
11,800.000.00                     مساعدات طارئة

390,755.590.00               مصاريف برامج وانشطة - السلة الغذائية
28,465.390.00               مصاريف برامج وانشطة - دعم أسرة محتاجة

180,387.000.00                     مساعدات مالية
102,400.000.00               مصاريف برامج وانشطة - برامج موسمية

54,556.920.00               مصاريف برامج وانشطة - كفالة اليتيم
87,930.380.00               مصاريف برامج وانشطة - اجهزة كهربائية

78,785.000.00               مصاريف برامج وانشطة - إعانات زواج
33,950.000.00               مصاريف برامج وانشطة- تحسين مساكن

13,750.000.00               مقر األنشطة
107,500.000.00               االجتماعية

121,250.000.00  مصاريف برامج وانشطة غير مقيدة
121,250.000.00       مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية

8,750.000.00       المكتبة
10,396.710.00       النادي

107,500.000.00                     مبادرة دعم المتزوجين
260,679.750.00  مصاريف التشغيل المحملة على النشاط

45,483.060.00       الخدمات
81,448.030.00       اللجنة النسائية

60,235.470.00       االعالمية
44,974.480.00       الثقافية

33,298.190.00               ايجارات

9,392.000.00       االجتماعية

39,600.000.00               الرواتب و االجور االساسية
5,940.000.00               التامينات االجتماعية

4,272,751.08النقدية في ٢٠٢١/٠٩/٣٠م

1,923,520.742,621,206.63المجموع

697,685.89صافي اإليرادات

4,452,893.02النقدية في ٢٠٢١/٠٧/٠١م


