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VAT Number جمعیة طاقات الشباب - رقم الضریبة

الفتره 01/01/2020 - 19/01/2021میزان المراجعھ

إغالق - الجانب الدائنإغالق - الجانب المدینحركة "العملیات"- الجانب الدائنحركة "العملیات"- الجانب المدینرصید الجانب الدائن اول الفترهرصید الجانب المدین اول الفترهاسم الحساب

0.00500.00500.00حسابات جاریة - بنك الراجحي

0.001072183.00764629.22307553.78حسابات جاریة - بنك االنماء

0.001450.001450.00حسابات جاریة - بنك البالد

0.0024395.0020072.934322.07ذمم العاملین-عھد مستدیمة- عبدالرحمن البعداني

0.0050000.0063930.6513930.65ذمم العاملین-عھد مستدیمة- سحیم القحطاني

0.0014160.0014160.00ذمم العاملین-السلف والقروض-خالد عجیل

0.0060096.4560096.45ضریبة القیمة المضافة مشتریات

0.0060057.9860057.98إیجار ممتلكات - مكاتب- المقدمة

0.0033687.0033687.00أثاث مكتبي

0.009950.009950.00شاشات عرض

(Projectors) 0.0014687.8314687.83أجھزة عرض

0.004069.004069.00أجھزة اتصال وشبكات

0.0017391.3017391.30حاسب آلي مكتبي وملحقاتھ

0.0042626.0842626.08مكیفات

0.00517.00517.00ثالجات تبرید وبرادات میاه

0.00665.00665.00أجھزة كھربائیة أخرى

0.00265357.00265357.00تكالیف ماقبل التشغیل " مصاریف التأسیس "

0.0049020.0049020.000.00موردون تجاریون- مؤسسة قمم الجلید
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0.00800.00800.000.00موردون تجاریون-مؤسسة وكالة سعید عبدهللا للدعایة

0.004312.004312.500.50موردون تجاریون- مؤسسة صدي الوصال التجاریة

0.0023138.0023138.000.00موردون تجاریون- شركة المؤسى للتجارة والمقاوالت

0.0020000.0020000.000.00موردون تجاریون- مؤسسة التكنولوجیا الذھبیة للتجارة

0.008700.008700.000.00موردون تجاریون- مطابع نبراس العرب

0.004945.004945.000.00موردون تجاریون-شركة تشیید الشرق للتجارة والمقاوالت

0.00299410.00299411.001.00موردون تجاریون-مؤسسة شابك للمقاوالت

0.00588.22588.220.00موردون تجاریون- شركة نیوتكا

0.0016891.0016891.000.00مؤسسة عبدالعزیز محمد العبید للتجارة

0.005000.005000.000.00موردي خدمات- الجمعیة الخیریة لتطویر العمل التنموي

0.0048500.0048500.000.00موردي خدمات- مركز كیان الشباب

0.0030000.0030000.000.00موردي خدمات- مكتب جیل الریادة لالستشارات التعلیمیة

0.0020700.0020700.000.00موردي خدمات مؤسسة صدى القمم لإلنتاج

0.00110000.00110000.000.00ادیب بن محمد المحیذیف

0.0031530.0063059.8531529.85موردون متنوعون-شركة زوایا العقاریة (مؤجر)

0.0015000.0040600.0025600.00رواتب وأجور مستحقة- عام

0.00568.00568.00مجمع إھالك - األثاث المكتبي

0.00224.00224.00مجمع إھالك شاشات عرض

(Projectors) 0.0093.0093.00مجمع إھالك أجھزة عرض

0.0070.0070.00مجمع إھالك - أجھزة اتصال وشبكات

0.00314.00314.00مجمع إھالك حاسب آلي مكتبي
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0.001016.001016.00مجمع إھالك مكیفات

0.009.009.00مجمع إھالك ثالجات تبرید وبرادات میاه

0.0013.0013.00مجمع إھالك أجھزة كھربائیة أخرى

0.00109000.00109000.00تبرعات وھبات مقیدة نقدیة - كفاالت رواتب

0.00648900.00648900.00تبرعات وھبات مقیدة نقدیة - تأسیس الجمعیة

0.0040000.0040000.00تبرعات وھبات مقیدة نقدیة - مبادرة بودكاست طاقة

0.00110000.00110000.00تبرعات وھبات مقیدة نقدیة - مشروع البناء المؤسسي

0.0050000.0050000.00تبرعات وھبات مقیدة نقدیة - التمكین الشخصي

0.0030000.0030000.00تبرعات وھبات مقیدة نقدیة- مشروع رائد

0.0014175.0014175.00تبرعات وھبات مقیدة نقدیة - مشروع اللقاءات المعرفیة

0.0050000.0050000.00المنح الحكومي - تأسیس

0.0022058.0022058.00االشتراكات

0.0020600.0020600.00الرواتب واألجور وما في حكمھا

0.003488.523488.52تأمینات اجتماعیة

0.007304.807304.80التأمین الطبي

0.00700.00700.00مكافات وحوافز أخرى

0.009033.009033.00مصاریف حكومیة - تجدید إقامات

0.006000.006000.00مصاریف حكومیة - نقل كفالة

0.001077.501077.50خدمة مقیم (عملیات-نقاط)

0.004238.504238.50مستلزمات مكتبیة

0.001702.981702.98لوازم حاسب االلي
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0.00129.00129.00طباعة وتصویر مستندات

0.004261.504261.50مطبوعات إعالمیة

0.007600.007600.00مطبوعات أوراق رسمیة وأختام

0.001700.001700.00صیانة وإصالح - االت ومعدات مكتبیة

0.002187.452187.45مصاریف الضیافة

0.00326.03326.03انترنت

0.00457.93457.93فواتیر جوال

0.0057.5057.50بطاقات شحن جوال

0.00100.00100.00مصاریف البرید

0.00760.45760.45عقود الصیانة والتشغیل - النظافة

0.004935.004935.00الحمالت اإلعالنیة

0.00161.10161.10اشتراكات مواقع إلكترونیة

0.00800.00800.00ھدایا

0.00568.00568.00مصاریف االھالك - األثاث المكتبي

0.00224.00224.00مصاریف اإلھالك- شاشات عرض

(Projectors) 0.0093.0093.00مصاریف اإلھالك- أجھزة عرض

0.0070.0070.00مصاریف االھالك - أجھزة اتصال وشبكات

0.00314.00314.00مصاریف اإلھالك-حاسب آلي مكتبي وملحقاتھ

0.001016.001016.00مصاریف اإلھالك-مكیفات

0.009.009.00مصاریف اإلھالك-ثالجات تبرید وبرادات میاه

0.0013.0013.00مصاریف اإلھالك-أجھزة كھربائیة أخرى
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0.0048500.0048500.00مصاریف برامج وانشطة - التمكین الشخصي

0.0020983.2520983.25مصاریف برامج وانشطة - حلقات بودكاست صوتي ومرئي

0.0030000.0030000.00مصاریف برامج وانشطة - مشروع رائد

0.00110000.00110000.00مصاریف برامج وانشطة - مشروع البناء المؤسسي

0.0020000.0020000.00مصروفات برامج غ.م. نقدیة-رواتب وأجور

0.001000.001000.00مصروفات برامج غیر مقیدة نقدیة-مكافآت وحوافز

0.000.002670738.372670738.371147502.001147502.00المجموع الكلى


