
ميزان املراجعة

١١٦٢)جمعية أمـــــــــن المعلومات   (ترخيص 
الفرع الرئيسي

طبع بواسطة
المدير المالى

30-12-2021الى تاريخ :01-10-2021من تاريخ :

دائنمديناسم الحسابرقم الحساب

اجمالي األرصدةالرصيد االفتتاحي

دائن مدين

اجمالي الحركة

دائنمدين

المجاميع

دائنمدين

395,202.00197,541.00مصرف االنماء11002001001 572,577.080.00967,779.08197,541.00770,238.080.00

0.0031,395.00عهدة دكتور عبدهللا الحربي1100400301 70,293.040.0070,293.0431,395.0038,898.040.00

0.000.00برامج ومواقع الكترونية1200201 98,600.000.0098,600.000.0098,600.000.00

0.000.00مجمع اطفاء اصول غير ملموسة1200301 0.003,400.000.003,400.000.003,400.00

0.000.00صافي األصول الغير مقيدة21000001 0.00130,578.100.00130,578.100.00130,578.10

0.000.00صافي األصول المقيدة21000002 0.0017,900.000.0017,900.000.0017,900.00

58,500.0034,572.00 ضريبة القيمة المضافة22002001 0.0058,500.0058,500.0093,072.000.0034,572.00

0.00344,289.00مصروفات برامج وانشطة مستحقة25001005 0.000.000.00344,289.000.00344,289.00

0.000.00برنامج فوازير حماية السبرانية في رمضان31001 0.000.000.000.000.000.00

265,000.000.00برنامج مبادرة درع لخدمة المجتمع (مسار التدريب)31002 0.000.00265,000.000.00265,000.000.00

29,230.000.00برنامج مشروع مراجعة محتوى (سايت)31003 0.000.0029,230.000.0029,230.000.00

20,000.000.00برنامج التوعية للمستخدم العادي الشركة الوطنية لتقنية المعلومات (سايت)31004 0.000.0020,000.000.0020,000.000.00

44,500.000.00برنامج دورات مهارات المستقبل (شركة المعرفة الرقمية المحدودة)31005 0.000.0044,500.000.0044,500.000.00

27,500.000.00برنامج التوعية الوطنية (الشركة السعودية لتقنية المعلومات)31006 0.000.0027,500.000.0027,500.000.00

35,500.000.00برنامج مبادرة تقديم خدمات استشارية (ميرسر)31007 0.000.0035,500.000.0035,500.000.00

58,675.000.00برنامج حملة توعوية باألمن السيبراني-وزارة الطاقة31009 0.000.0058,675.000.0058,675.000.00

684,000.000.00برنامج - مبادرة مجتمعات األمن السيبراني31010 0.000.00684,000.000.00684,000.000.00

19,500.000.00رواتب محمله على النشاط31011001 19,500.000.0039,000.000.0039,000.000.00

4,290.000.00تامينات اجتماعية محمله على النشاط31011003 10,067.000.0014,357.000.0014,357.000.00

1,105.000.00 مطبوعات انشطة31011004 0.000.001,105.000.001,105.000.00

450,000.000.00برنامج - مبادرة كن محمي31012 0.000.00450,000.000.00450,000.000.00

250,000.000.00برنامج - مبادرة وعيك سبيل أمنك31013 0.000.00250,000.000.00250,000.000.00

6,000.000.00مكافات وحوافز وبدالت32000002 8,000.000.0014,000.000.0014,000.000.00
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دائنمديناسم الحسابرقم الحساب

اجمالي األرصدةالرصيد االفتتاحي

دائن مدين

اجمالي الحركة

دائنمدين

المجاميع

دائنمدين

0.000.00 مصاريف الدعاية واالعالن32000007 0.000.000.000.000.000.00

0.000.00 هاتف و نت وبريد32000009 151.000.00151.000.00151.000.00

2,925.000.00غرامات وجزاءات32000012 1,026.750.003,951.750.003,951.750.00

0.000.00رسوم اشتراكات32000017 0.000.000.000.000.000.00

0.000.00رسوم حكومية32000018 545.480.00545.480.00545.480.00

500.000.00مصروفات ضيافة ونظافة32000025 29.170.00529.170.00529.170.00

0.000.00مطبوعـــــــــــــات32000028 112.130.00112.130.00112.130.00

0.000.00 مصروف اهالك االصول32000035 0.000.000.000.000.000.00

0.00130,150.00اعانات الوزارة4101001 0.000.000.00130,150.000.00130,150.00

0.000.00دعم نقدي من مؤسسة الراجحي4101002 0.0018,000.000.0018,000.000.0018,000.00

0.000.00التبرعات النقدية العامة42001 0.000.000.000.000.000.00

0.000.00ايرادات االشتراكات42002 0.007,500.000.007,500.000.007,500.00

0.001,384,000.00ايرادات خدمات تطوعية42003 0.000.000.001,384,000.000.001,384,000.00

0.000.00ايرادات مبادرة تقديم خدمات استشارية (ميرسر)42004001 0.0035,500.000.0035,500.000.0035,500.00

0.000.00ايرادات مبادرة درع لخدمة المجتمع (شركة هواوي)42004002 0.00265,000.000.00265,000.000.00265,000.00

0.0064,380.00ايرادات مشروع مراجعة محتوى الشركة الوطنية لتقنية المعلومات (سايت)42004003 0.000.000.0064,380.000.0064,380.00

0.0020,000.00ايرادات مشروع التوعية للمستخدم العادي الشركة الوطنية لتقنية المعلومات (سايت)42004004 0.000.000.0020,000.000.0020,000.00

0.000.00ايرادات مشروع دورات مهارات المستقبل (شركة المعرفة الرقمية المحدودة)42004005 0.0044,500.000.0044,500.000.0044,500.00

0.000.00ايرادات مشروع التوعية الوطنية (الشركة السعودية لتقنية المعلومات)42004006 0.0027,500.000.0027,500.000.0027,500.00

0.00113,000.00ايرادات رعاية مبادرة بودكاست درع (شركة هواوي)42004007 0.000.000.00113,000.000.00113,000.00

0.0033,100.00هامش ربح تنفيذ المبادرات واألنشطة والبرامج42004009 0.00172,523.550.00205,623.550.00205,623.55

780,901.65780,901.65 3,133,328.653,133,328.65اإلجمالي 2,352,427.002,352,427.002,845,892.652,845,892.65
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