
فرع القيدأصل القيدرقم القيدالرصيددائنمدينالتاريخ

الشركة78: سند يومية2019/03/280.00113,660.00-113,660.0079

الشركة215: سند يومية2019/04/030.0022,000.00-135,660.00216

الشركة270: سند يومية2019/04/200.0035,400.00-171,060.00271

الشركة213: سند يومية2019/05/020.0013,200.00-184,260.00214

الشركة217: سند يومية2019/05/100.0011,000.00-195,260.00218

الشركة271: سند يومية2019/05/190.0011,000.00-206,260.00272

الشركة321: سند يومية2019/09/240.0036,150.00-242,410.00322

الشركة464: سند يومية2019/10/010.0027,000.00-269,410.00465

الشركة466: سند يومية2019/11/010.0018,855.00-288,265.00467

الشركة471: سند يومية2019/12/240.004,500.00-292,765.00472

0.00292,765.00-292,765.00

الشركة60: سند يومية2019/02/010.00200.00-200.0061

0.00200.00-200.00

الشركة58: سند يومية2019/02/260.00880.00-880.0059

الشركة219: سند يومية2019/05/130.001,600.00-2,480.00220

الشركة465: سند يومية2019/10/070.0054,600.00-57,080.00466

0.0057,080.00-57,080.00

الشركة468: سند يومية2019/11/170.0016,000.00-16,000.00469

0.0016,000.00-16,000.00

0.00366,045.00-366,045.00

اسم العميل

تبرعات عينية

البيان

كشف حساب/دفتر األستاذ

تبرعات عينية - 241011: الحساب الرئيسي

1.00: المعادل, لاير سعودي : العملة2019/12/31:   إلى تاريخ2019/01/01: من تاريخ

2019/12/31:   إلى تاريخ2019/01/01: من تاريخسلالت غذائية-تبرعات عينيه - 43: الحساب

2019/12/31:   إلى تاريخ2019/01/01: من تاريخاجهزة كهربائية-تبرعات عينيه  - 241012: الحساب

2019/12/31:   إلى تاريخ2019/01/01: من تاريخلحوم- تبرعات عينية  - 241064: الحساب

 لاير220 سعر السلة الواحدة تقديرية 50تبرع عيني من بندر المشيخي عبارة عن سالالت غذائية عددها 

 لاير110سالت غذائية توزع على مستفدين الجمعية سعر الكرتون 100استالم تبرع عيني من مجموعة العطير للتجارة والصناعة  عبارة عن 

 لتوزيعها على مستفيدين الجمعية241 قيمة السلة التقديرية 150تبرع عيني من سلة السواط عبارة عن سلة غذائية عددها 

270تبرع من فاعل خير عبارة عن سالت غذائية قيمة السلة التقديرية 

اسم العميل

اجهزة كهربائية-تبرعات عينيه 

اسم العميل

لحوم- تبرعات عينية 

1.00: المعادل, لاير سعودي : العملة

عبدهللا العثيم الخيرية وذلك لتوزيعه على مستفدين الجمعية/تبرع عيني عبارة عن سالت غذائية من 

 لاير220 سلو قيمة السلة الواحدة تقديرية 100تبرع عيني من هالل السواط عبارة عن سالت غذائية عددها 

 لاير60استالم تبرع عيني من مؤسسة عبدهللا الراجحي عبارة عن تمر يوزع على مستفدين الجمعية سعر الكرتون 

 لاير220تبرع عيني من مصرف الراجحي عبارة عن سالت غذائية قيمة السلة الغذائية الواحدة 

اسم العميل

مالبس شتوية-تبرعات عنيع 

2019/12/31:   إلى تاريخ2019/01/01: من تاريخمالبس شتوية-تبرعات عنيع  - 241071: الحساب

1.00: المعادل, لاير سعودي : العملة

1.00: المعادل, لاير سعودي : العملة

1.00: المعادل, لاير سعودي : العملة

 م24/12/2019اثبات الوارد والمنصرف من البطايق الممغنطة من الصالت الغذائية حتى تاريخ 

تبرع عيني من عطية الزهراني عبارة عن  فريزر كبير مستعمل

 اكياس لحوم وتوزع على مستفدين الجمعية4تبرع عيني من رامي العتيبي وذلك عن 

 لاير800 قيمة الكيس الواحد تقديرية 2تبرع عيني من عطية الزهراني عبارة عن لحم عددها 

390 كيس قيمة كيس اللحم التقديرية 140تبرع من فاعل خير عبارة عن لحم بعدد 

فقط ستة عشر ألف لاير سعودي ال غير [دائن  ]: الرصيد

(الكلي)مجموع الفترة 

فقط ثالثمئة وستة وستون ألف وخمسة وأربعون لاير سعودي ال غير [دائن  ]: الرصيد

تبرعات عينية: العميل

اجهزة كهربائية-تبرعات عينيه : العميل

لحوم- تبرعات عينية : العميل

مالبس شتوية-تبرعات عنيع : العميل

 لاير320 كرتون قيمة الكرتون التقديرية 50تبرع عيني من الراجحي وذلك عن مالبس شتوية بعدد 

مجموع الفترة

مجموع الفترة

مجموع الفترة

مجموع الفترة

فقط مئتان واثنان وتسعون ألف وسبعمئة وخمسة وستون لاير سعودي ال غير [دائن  ]: الرصيد

فقط مئتا لاير سعودي ال غير [دائن  ]: الرصيد

فقط سبعة وخمسون ألف وثمانون لاير سعودي ال غير [دائن  ]: الرصيد

 لاير45 كرتون  قيمة الكرتون  التقديرية 419تبرع من الرياض السكري والرياض رطب شبك عبارة عن كرتون تمر بعدد 


