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اإليرادات المتوقعة لعام 

2021م

التكاليف المتوقعة لعام 

2021م

 اإلجمالي عينية وخدميةنقديةالمبلغالوصفاإلجماليعينية وخدميةنقديةالمبلغالوصف

تبرعات مقيدة لبرنامج تثقيف 

األم والطفل
           2,000,000            21,358          214,860          236,218

تكلفة برنامج تثقيف األم 

والطفل
          1,577,635        274,835      214,860            489,695

تبرعات مقيدة لبرنامج توعية 

وتثقيف المجتمع
           2,000,000     600,001.00          118,475          718,476

تكلفة برنامج توعية وتثقيف 

المجتمع
          1,901,002        161,920       116,475            278,395

تبرعات مقيدة لبرنامج دعم 

الرضاعة الطبيعية
              385,000                     -             443,276          443,276

تكلفة برنامج دعم الرضاعة 

الطبيعية
          1,241,191        290,088      443,276            733,364

تبرعات وإيرادات مقيدة 

لدراسة أثر برنامج تثقيف األم 

والطفل )بحث جامعة ييل(

                         -                        -               12,800            12,800

مصاريف دراسة أثر برنامج 

تثقيف األم والطفل )بحث 

جامعة ييل(

                        -             29,382         12,800               42,182

تبرعات مقيدة للبرنامج 

التطبيقي لمراكز ضيافة األطفال
              265,000          159,000          142,400          301,400

تكلفة البرنامج التطبيقي 

لمراكز ضيافة األطفال
             265,000        199,368      142,400            341,768

384,000             استشارات إدارية وتخطيط448,525          448,525          384,000              استشارات إدارية وتخطيط

465,484          465,484          133,897              تبرعات وايرادات غير مقيدة

101,694          101,694          133,444              اشتراكات عضوية

124,196.00     124,196          600,000              إعانة الوزارة السنوية

دعم وزارة الموارد البشرية - 

مقيد ) دعم مستفيدي الجمعية (
 -        1,450,000 1,450,000.00

3,134,839         1,378,336   1,756,503     8,020,399          مجموع التكاليف4,302,070       1,380,336       2,921,734       5,901,341           مجموع االيرادات

      448,525         1,249,436

 التكاليف حتى نهاية الربع الثالث من عام 2021ماإليرادات حتى نهاية الربع الثالث من عام 2021م

التكاليفااليرادات

المصروفات العمومية 

واالدارية
          2,651,571

        800,911
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 م2021لعام  لثحتى نهاية الربع الثاالتكاليف 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

رب  ع ال
تكاليف برنامج تثقيف 

األم والطفل

تكاليف برنامج توعية 

وتثقيف المجتمع

تكاليف برنامج دعم 

الرضاعة الطبيعية

تكاليف دراسة اثر برنامج 

تثقيف األم والطفل

ي 
نامج التطبيق  البر

لمراكز ضيافة األطفال

تكاليف إدارية 

اإلجماليوعمومية

رب  ع األول          767,469       295,677                   116,412                            24,529                           83,788                      55,495                    191,567ال

ي
 
رب  ع الثان      1,025,072       483,903                   171,640                            12,800                         134,426                      99,001                    123,302ال

رب  ع الثالث      1,342,299       469,856                     53,716                              4,853                         515,150                   123,898                    174,826ال

رب  ع  التكاليف حت  نهاية ال

الثالث لعام 2021م
489,695                    278,395                   733,364                         42,182                            341,768                   1,249,436    3,134,839     

إجمالي التكاليف حت  نهاية الرب  ع الثالث من عام 2021م = 3,134,839 ريال 
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 م 2021لعام لث حتى نهاية الربع الثااإليرادات والتبرعات 

 

 

 

   

رب  ع ال

عات وإيرادات  تبر

برنامج تثقيف األم 

والطفل

عات وإيرادات  تبر

برنامج توعية وتثقيف 

المجتمع

عات وايرادات برنامج  تبر

دعم الرضاعة الطبيعية

عات وايرادات  تبر

دراسة اثر برنامج 

تثقيف األم 

والطفل

عات وإيرادات  تبر

ي 
نامج التطبيق  البر

لمراكز ضيافة 

األطفال

استشارات إدارية 

وتخطيط

عات  تبر

وايرادات غبر 

مقيدة

اكات  اشب 

عضوية

اعانات 

الوزارة 

السنوية

دعم وزارة 

الموارد 

ية -  البشر

مقيد

اإلجمالي

رب  ع األول        1,238,196-  124,196        2,500      93,126              96,000              199,000-                       13,688                   614,125                 95,561ال

ي
 
رب  ع الثان           930,421--      69,194    364,469            157,600                96,000               12,800                       68,750                     72,251                 89,357ال

رب  ع الثالث 1,450,000-      30,000        7,890            194,925                  6,400-                    360,838                     32,100                 51,300ال  683,453          

عات واإليرادات حت   التبر

رب  ع الثالث لعام  نهاية ال

2021م

236,218               718,476                   443,276                    12,800               301,400              448,525            465,485    101,694    124,196  1,450,000  4,302,070       

إجمالي اإليرادات حت  نهاية الرب  ع الثالث من عام 2021م = 4,302,070 ريال 


