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صول11 1601300.992,248,149.572,349,520.961499929.60لا

صول المتداولة    211 1529408.992,208,881.382,349,520.961388769.41ل    ا

1507536.991,835,525.981,996,170.961346892.01        النقديـة        3111

0.000.000.000.00            النقدية بالصــندوق            41111

1507536.991,835,525.981,996,170.961346892.01            النقدية بــالبنوك            51112

نمــاء 7000                6111201 1507536.991,835,525.981,996,170.961346892.01ل                مصرف ا

0.000.000.000.00            شيكات تحت التحصــيل            71113

0.00353,350.00353,350.000.00        الذمم المدينــة         8112

0.00349,600.00349,600.000.00            العهــد            91121

0.00349,600.00349,600.000.00                عهــدة ادارة الجمعيــة                 10112101

0.000.000.000.00            سلف العــاملين            111122

0.003,750.003,750.000.00            تامينات لدى الغــير            121123

0.003,750.003,750.000.00                تامينات لـدى الغـير                 13112301

21872.0020,005.400.0041877.40        ذمم مدينة اخــري         14113

0.000.000.000.00            ايرادات مســتحقة            1511301

ــدما            1611302 5849.000.000.005849.00            مصروفات مدفوعة مق

5849.000.000.005849.00                مصروفات مدفوعــه مقــدما                 171130201

16023.0020,005.400.0036028.40            ضريبة القيمة المضــافة             1811303

16023.0020,005.400.0036028.40                ضريبة القيمة المضــافة المدفوعــة                191130301

صول الغير متداولة    2012 71892.0039,268.190.00111160.19ل    ا

راضــى        211201 0.000.000.000.00ل        ا

0.000.000.000.00            اراضي اســتثمارية            2212011

0.000.000.000.00            اراضي غير اســتثمارية            2312012

0.000.000.000.00        المباني        241202

0.000.000.000.00            مباني اســتثمارية             2512021

0.000.000.000.00            مباني غير اســتثمارية             2612022

جهزة والــبرامج        271203 31899.0017,948.190.0049847.19ل        ا

ــرامج            2812031 31899.0017,948.190.0049847.19            اجهزة وب

ثاث والمفروشــات        291204 19090.0014,135.000.0033225.00ل        ا

19090.0014,135.000.0033225.00            اثاث ومفروشــات            3012041

0.000.000.000.00        الســيارات        311205

20903.007,185.000.0028088.00        تحسينات مباني مؤجــرة        321206

20903.007,185.000.0028088.00            تحسينات لدى مباني مؤجــرة            3312061

وقاف    3413 0.000.000.000.00ل    اصول ا

0.000.000.000.00        النقدية الموقوفــة        35131

0.000.000.000.00        محافظ استثمارية موقوفــة        36132

0.000.000.000.00        اصول اخري موقوفــة        37133

صول382 لتزامات وصافى ا لا -6,000.0014,034.601609335.59-1601300.99ل
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لتزامات    3921 -6,000.0014,034.6024916.60-16882.00ل    ا

6,000.000.000.00-6000.00        مصروفات مســتحقة        402101

6,000.000.000.00-6000.00            مصروفات مســتحقة            41210101

0.000.000.000.00        مخصصــات        422102

0.000.000.000.00        الذمم الدائنــة         432103

يرادات المقدمــة        442104 0.000.000.000.00ل        ا

صول الغير متداولــة        452105 ك ا ل        مجمعات اه -0.0014,034.6024916.60-10882.00ل

ــبرامج            46210502 جهزة وال ك ا ل            مجمع اه -0.006,980.7512216.75-5236.00ل

ثات والمفروشــات            47210503 ك ا ل            مجمع اه -0.002,869.315026.31-2157.00ل

ك تحسينات مبانى مؤجــرة            48210505 -0.004,184.547673.54-3489.00ل            مجمع اه

صول    4922 -0.000.001584418.99-1584418.99ل    صافى ا

صول الغير مقيــدة        50221 -0.000.00730718.99-730718.99ل        صافى ا

صول المقيــدة        51222 -0.000.00853700.00-853700.00ل        صافى ا

0.001,891,250.970.001891250.97المصروفات523

0.00130,557.210.00130557.21    المصاريف التشغيلية    5331

0.0040,000.000.0040000.00        الرواتــب         543101

0.0040,000.000.0040000.00            المكافات التشــغيلية            55310102

يجــارات        563102 0.0063,500.000.0063500.00ل        ا

ت وبريد وكهرباء وميــاة        573103 0.001,142.610.001142.61ل        اتصا

0.00400.000.00400.00        صيانة  ونظافة        583105

0.007,575.000.007575.00        رسوم حكوميــة        593110

صول الغير متداولــة        603112 ك ا ل        اه 0.0014,034.600.0014034.60ل

0.00905.000.00905.00        رسوم بنكيــة        613113

0.003,000.000.003000.00        اتعاب مهنية         623114

نشطة    6332 0.001,760,693.760.001760693.76ل    مصاريف البرامج وا

0.00834,874.870.00834874.87        مصاريف برنامج اجزاخانه ) التعليم الدوائي بالترفيــة (    ...643201

0.00107,943.900.00107943.90        مصروفات برنامج مبادرة التعليم الدوائية ) تدريب وتعليــم ...653202

ب (        663203 0.00201,779.930.00201779.93ل        مصروفات برنامج مدرك ) التوعية الدوائية للطــ

مة الدوائيــة        673204 0.0015,650.000.0015650.00ل        مصاريف برنامج الس

0.0074,002.160.0074002.16        مصروفات برنامج مــداد        683205

0.0047,196.500.0047196.50        مصاريف برنامج التطــوع        693206

بداع الــدوائي        703207 0.00256,119.510.00256119.51ل        مصاريف برنامج حدث ا

0.0034,251.550.0034251.55        مصاريف برنامج ملتقى نخبة دوائــي         713208

0.00107,836.760.00107836.76        مصاريف برنامج بصحتك اجمل )توعية بأدوية التجميــل ( ...723209

0.0081,038.580.0081038.58        مصاريف برنامج توعية بأدوية الســكر        733210

يرادات744 -0.000.001,781,844.981781844.98لا

-0.000.00800,000.00800000.00    الدعم الحكومي    75401

-0.000.00200,000.00200000.00        الدعم الحكومي المقيد للتشــغيل        7640102

جمعية التثقيف الدوائي بمنطقة الرياض

Tel / هاتف

2Page NO.

اجعة ان ا رمي ل ز

المستوى الرابع

ول لالمستوى ا

المستوى الثاني

المستوى الثالث

2019/01/01من التاريخاسم الحسابرقم الحساب

2019/12/31إلى التاريخ 10المستوى



1

2020/02/29 09:36 pmPrint Date

/ 3 ــ

قيمة الرصيد الحاليدائنمدينالرصيد السابقاسم الحسابرقم الحساب#

نشــطة        7740103 -0.000.00500,000.00500000.00ل        الدعم الحكومي المقيد للبرامج وا

ــم         7840104 -0.000.00100,000.00100000.00        الدعم الحكومي المقيد للتدريب والتعلي

-0.000.0048,000.0048000.00    دعم الجهات المانحة    79402

ــة        8040201 -0.000.0048,000.0048000.00        دعم من مؤسسة سليمان الراجحي الخيري

-0.000.00851,000.00851000.00    التبرعات    81403

-0.000.00851,000.00851000.00        تبرعات عامة        8240301

دارة     83404 -0.000.002,000.002000.00ل    اشتراكات اعضــاء ا

-0.000.002,000.002000.00        اشتراكات اعضاء عــاملين         8440401

-0.000.0080,844.9880844.98    ايرادات البرامج     85405

-0.000.0055,172.8555172.85        ايرادات برنامج مبادرة التعليم الدوائيــة         86405001

-0.000.0025,672.1325672.13        ايرادات برنامج مــداد        87405003

0.000.000.000.00    ايرادات اخري    88406

-0.004,145,400.544,145,400.540.00المجموع89
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