به نام خدا

«گزارش مالی مؤسسه نیکوکاری ریحانهالنبی»

کمکهای دریافت شده طی سالهای 0831و0830
ردیف

مـبـلــغ(ریال)

شــــرح

1

مستمری ماهانه افراد نیکوکار

24/000/000

4

درآمد از طریق اشتغال زایی

_____

1

خروس وگوسفند( قربانی،عقیقه،تقصیری حج و ) ...

11/000/000

2

صدقات ،فطریه ،خمس و ...

111/040/040

0

کمک های غیر نقدی بنیاد و کمیته امداد

100/000/000

6

جمع

172/040/040


کمکها و خدمات انجام شده طی سالهای 0831و0830
ردیف

مـبـلــغ(ریال)

شــــرح

1

کمکهای نقدی

12/200/000

4

خواروبار و مواد غذایی (برنج ،روغن و )...

170/000/000

1

پوشاک و جهیزیه و سیسمونی

10/000/000

2

سیسمونی

0

ودیعه اجاره تهیه و تعمیرات مسکن

10/000/000

6

کمک های بهداشتی و پزشکی درمانی

1/000/000

7

هزینههای امور اداری

10/000/000

0

جمع

464/100/000

1

وام قرضالحسنه در گردش توسط افراد نیکوکار

_____



جمع کمکها و خدمات انجام شده طی سالهای 0831و0830
جمع کمکهای دریافت شده طی سالهای 0831و0830

61/400/000

464/100/000ریال
172/040/040ریال




کمکهای دریافت شده طی سال 0831
ردیف

مـبـلــغ(ریال)

شــــرح

1

مستمری ماهانه افراد نیکوکار

71/400/000

4

درآمد از طریق اشتغال زایی

14/214/000

1

خروس وگوسفند( قربانی،عقیقه،تقصیری حج و ) ...

40/014/270

2

صدقات ،فطریه ،خمس و ...

121/001/010

0

کمک های غیر نقدی بنیاد و کمیته امداد

10/000/000

6

جمع

460/160/700


کمک ها و خدمات انجام شده طی سال 0831
ردیف

مـبـلــغ(ریال)

شــــرح

1

کمک های نقدی

12/721/400

4

خواروبار و مواد غذایی (برنج ،روغن و )...

21/411/000

1

پوشاک و جهیزیه و سیسمونی

00/100/400

2

ودیعه اجاره تهیه و تعمیرات مسکن

11/047/040

0

کمک های بهداشتی و پزشکی درمانی

16/114/000

6

هزینه های امور اداری

40/160/100

7

جمع

171/060/400

1

وام قرض الحسنه در گردش توسط افراد نیکوکار



جمع کمک ها و خدمات انجام شده طی سال 0831
جمع کمک های دریافت شده طی سال 0831



00/000/000

078/160/131ریال
160/863/731ریال




کمک های دریافت شده طی سال 0838
شــــرح

ردیف

مـبـلــغ(ریال)

1

مستمری ماهانه افراد نیکوکار

110/000/000

4

درآمد از طریق اشتغال زایی

01/000/000

1

خروس و گوسفند( قربانی،عقیقه،تقصیری حج و )...

26/000/000

2

صدقات  ،فطریه  ،خمس و ...

01/040/000

0

کمک های غیر نقدی بنیاد و کمیته امداد

47/000/000

6

جمع

102/140/000



کمک ها و خدمات انجام شده طی سال 0838
شــــرح

ردیف

مـبـلــغ(ریال)

1

کمک های نقدی

00/600/000

4

خواروبار و مواد غذایی (برنج ،روغن و )...

110/140/000

1

پوشاک و جهیزیه و سیسمونی

71/147/000

2

ودیعه اجاره تهیه و تعمیرات مسکن

42/670/000

0

کمک های بهداشتی و پزشکی درمانی

44/060/000

6

هزینه های امور اداری

14/670/000

7

جمع

146/127/000


1



وام قرض الحسنه در گردش توسط افراد نیکوکار

17/000/000

جمع کمک های دریافت شده طی سال 0838
جمع کمک ها و خدمات انجام شده طی سال 0838

833/810/111ریال
816/837/111ریال

کمک های دریافت شده طی سال 0833
شــــرح

ردیف

مـبـلــغ(ریال)

1

مستمری ماهانه افراد نیکوکار

110/000/000

4

درآمد از طریق اشتغال زایی

10/700/000

1

خروس و گوسفند( قربانی،عقیقه،تقصیری حج و) ...

10/200/000

2

صدقات  ،فطریه  ،خمس و ...

70/046/100

0

کمک های غیر نقدی بنیاد و کمیته امداد

6

جمع

_____
401/006/100



کمک ها و خدمات انجام شده طی سال 0833
شــــرح

ردیف

مـبـلــغ(ریال)

1

کمک های نقدی

40/200/000

4

خواروبار و مواد غذایی (برنج ،روغن و )...

70/114/000

1

پوشاک و جهیزیه و سیسمونی

07/200/000

2

ودیعه اجاره تهیه و تعمیرات مسکن

12/041/000

0

کمک های بهداشتی و پزشکی درمانی

11/470/000

6

هزینه های امور اداری

11/011/000

7

هزینه تحصیل ،لوازم التحریر و ...

10/110/000

0

جمع

411/171/000

1

11/100/000

وام قرض الحسنه در گردش توسط افراد نیکوکار

جمع کمک های دریافت شده طی سال 1102

401/006/100ریال

جمع کمک ها و خدمات انجام شده طی سال 1102

411/171/000ریال


کمک های دریافت شده طی سال 0830
شــــرح

ردیف

مـبـلــغ(ریال)

1

مستمری ماهانه افراد نیکوکار

110/000/000

4

درآمد از طریق اشتغال زایی

01/000/000

1

خروس و گوسفند( قربانی،عقیقه،تقصیری حج و) ...

26/000/000

2

صدقات ،فطریه ،خمس و ...

01/040/000

0

کمک های غیر نقدی بنیاد و کمیته امداد

47/000/000

6

جمع

102/140/000



کمک ها و خدمات انجام شده طی سال 0830
شــــرح

ردیف

مـبـلــغ(ریال)

1

کمک های نقدی

00/600/000

4

خواروبار و مواد غذایی (برنج ،روغن و )...

110/140/000

1

پوشاک و جهیزیه و سیسمونی

71/147/000

2

ودیعه اجاره تهیه و تعمیرات مسکن

42/670/000

0

کمک های بهداشتی و پزشکی درمانی

44/060/000

6

هزینه های امور اداری

14/670/000

7

هزینه تحصیل ،لوازم التحریر و ...

0

جمع

_____
146/127/000

1

17/000/000

وام قرض الحسنه در گردش توسط افراد نیکوکار

جمع کمک های دریافت شده طی سال 0830

100/116/001ریال

جمع کمک ها و خدمات انجام شده طی سال 0830

180/078/111ریال



کمک های دریافت شده طی سال 0836
شــــرح

ردیف

مـبـلــغ(ریال)

1

مستمری ماهانه افراد نیکوکار

174/060/000

4

درآمد از طریق اشتغال زایی

41/440/000

1

خروس و گوسفند( قربانی،عقیقه،تقصیری حج و )...

71/200/000

2

صدقات  ،فطریه  ،خمس و ...

01/147/200

0

کمک های غیر نقدی بنیاد و کمیته امداد

6

جمع

_____
161/007/200

کمک ها و خدمات انجام شده طی سال 0836
شــــرح

ردیف

مـبـلــغ(ریال)

1

کمک های نقدی

14/000/000

4

خواروبار و مواد غذایی (برنج ،روغن و )...

17/200/000

1

پوشاک و جهیزیه و سیسمونی

20/600/000

2

ودیعه اجاره تهیه و تعمیرات مسکن

20/000/000

0

کمک های بهداشتی و پزشکی درمانی

44/200/000

6

هزینه های امور اداری

1/000/000

7

هزینه تحصیل ،لوازم التحریر و ...

12/000/000

0

جمع

461/100/000

1

12/000/000

وام قرض الحسنه در گردش توسط افراد نیکوکار

جمع کمک های دریافت شده طی سال 0836
جمع کمک ها و خدمات انجام شده طی سال 0836

868/317/311ریال
168/831/111ریال



کمک های دریافت شده طی سال 0837
شــــرح

ردیف

مـبـلــغ(ریال)

1

مستمری ماهانه افراد نیکوکار

07/000/000

4

درآمد از طریق اشتغال زایی

10/161/000

1

خروس و گوسفند( قربانی،عقیقه،تقصیری حجو )...

16/000/000

2

صدقات  ،فطریه  ،خمس و ...

100/107/000

0

کمک های غیر نقدی بنیاد و کمیته امداد

40/000/000

6

جمع

060/040/000

کمک ها و خدمات انجام شده طی سال 0837
شــــرح

ردیف

مـبـلــغ(ریال)

1

کمک های نقدی

101/400/000

4

خواروبار و مواد غذایی (برنج ،روغن و )...

164/011/000

1

پوشاک و جهیزیه و سیسمونی

11/212/700

2

ودیعه اجاره تهیه و تعمیرات مسکن

16/040/000

0

کمک های بهداشتی و پزشکی درمانی

02/410/000

6

هزینه های امور اداری

10/200/000

7

هزینه تحصیل ،لوازم التحریر و ...

12/000/000

0

جمع

022/212/700

1

06/700/000

وام قرض الحسنه در گردش توسط افراد نیکوکار

جمع کمک های دریافت شده طی سال 0837
جمع کمک ها و خدمات انجام شده طی سال0837

063/011/111ریال
033/383/711ریال



کمک های دریافت شده طی سال 0833
شــــرح

ردیف

مـبـلــغ(ریال)

1

مستمری ماهانه افراد نیکوکار

112/000/000

4

درآمد از طریق اشتغال زایی

67/200/000

1

خروس و گوسفند ( قربانی ،عقیقه ،تقصیری حج و ) ...

166/700/000

2

صدقات  ،فطریه  ،خمس و ...

440/170/000

0

کمک های نقدی شهرداری

00/000/000

6

جمع

610/040/000

کمک ها و خدمات انجام شده طی سال 0833
شــــرح

ردیف

مـبـلــغ(ریال)

1

کمک های نقدی

127/140/000

4

خواروبار و مواد غذایی (برنج ،روغن و )...

101/012/000

1

پوشاک و جهیزیه و سیسمونی

06/070/000

2

ودیعه اجاره تهیه و تعمیرات مسکن

47/200/000

0

کمک های بهداشتی و پزشکی درمانی

02/000/000

6

هزینه های امور اداری

06/700/000

7

هزینه تحصیل ،لوازم التحریر و ...

0

جمع

_____
061/071/000

1

وام قرض الحسنه در گردش توسط افراد نیکوکار

120/000/000

 جمع کمک های دریافت شده طی سال 0833

603/011/111ریال

جمع کمک ها و خدمات انجام شده طی سال 0833

060/078/111ریال



کمک های دریافت شده طی سال 0838
شــــرح

ردیف

مـبـلــغ(ریال)

1

مستمری ماهانه افراد نیکوکار

122/000/000

4

درآمد از طریق اشتغال زایی

10/000/000

1

خروس و گوسفند ( قربانی ،عقیقه ،تقصیری حج و ) ...

411/460/000

2

صدقات  ،فطریه  ،خمس و ...

261/716/000

0

کمک های غیر نقدی بصورت اقالم جنسی

67/000/000

6

جمع

114/216/000

کمک ها و خدمات انجام شده طی سال 0838
شــــرح

ردیف

مـبـلــغ(ریال)

1

کمک های نقدی

401/600/000

4

خواروبار و مواد غذایی (برنج ،روغن و )...

126/001/002

1

پوشاک و جهیزیه و سیسمونی

12/460/000

2

ودیعه اجاره تهیه و تعمیرات مسکن

70/044/400

0

کمک های بهداشتی و پزشکی درمانی

74/070/000

6

هزینه های امور اداری

00/471/000

7

هزینه تحصیل ،لوازم التحریر و ...

0

جمع

_____
706/116/000

1

وام قرض الحسنه در گردش توسط افراد نیکوکار

111/000/000

 جمع کمک های دریافت شده طی سال 0838

881/386/111ریال

جمع کمک ها و خدمات انجام شده طی سال 0838

736/886/111ریال



کمک های دریافت شده طی سال 0881
شــــرح

ردیف

مـبـلــغ(ریال)

1

مستمری ماهانه افراد نیکوکار

040/004/000

4

درآمد از طریق اشتغال زایی

14/000/000

1

خروس و گوسفند( قربانی،عقیقه،تقصیری حج و )...

121/404/000

2

صدقات  ،فطریه  ،خمس و ...

114/640/000

0

کمک های غیر نقدی بنیاد و کمیته امداد

6

جمع

_____
1/111/142/000

کمک ها و خدمات انجام شده طی سال 0881
شــــرح

ردیف

مـبـلــغ(ریال)

1

کمک های نقدی

211/111/000

4

خواروبار و مواد غذایی (برنج ،روغن و )...

401/710/000

1

پوشاک و جهیزیه و سیسمونی

116/700/000

2

ودیعه اجاره تهیه و تعمیرات مسکن

111/400/000

0

کمک های بهداشتی و پزشکی درمانی

10/712/000

6

هزینه های امور اداری

00/400/000

7

هزینه تحصیل ،لوازم التحریر و ...

10/000/000

0

جمع

1/171/717/000

1

_____

وام قرض الحسنه در گردش توسط افراد نیکوکار

جمع کمک های دریافت شده طی سال 0881
جمع کمک ها و خدمات انجام شده طی سال0881

0/088/813/111ریال
0/078/787/111ریال



کمک های دریافت شده طی سال 0880
شــــرح

ردیف

مـبـلــغ(ریال)

1

مستمری ماهانه افراد نیکوکار

010/210/000

4

درآمد از طریق اشتغال زایی

_____

1

خروس و گوسفند( قربانی،عقیقه،تقصیری حج و )...

406/044/000

2

صدقات  ،فطریه  ،خمس و ...

407/602/600

0

کمک های غیر نقدی بنیاد و کمیته امداد

12/010/000

6

جمع

1/117/117/100

کمک ها و خدمات انجام شده طی سال 0880
شــــرح

ردیف

مـبـلــغ(ریال)

1

کمک های نقدی

010/446/000

4

خواروبار و مواد غذایی (برنج ،روغن و )...

141/760/000

1

پوشاک و جهیزیه و سیسمونی

146/700/000

2

ودیعه اجاره تهیه و تعمیرات مسکن

101/400/000

0

کمک های بهداشتی و پزشکی درمانی

102/110/000

6

هزینه های امور اداری

100/100/000

7

هزینه تحصیل ،لوازم التحریر و ...

20/010/000

0

جمع

1/100/001/000

1

714/000/000

وام قرض الحسنه در گردش توسط افراد نیکوکار

جمع کمک های دریافت شده طی سال 0880
جمع کمک ها و خدمات انجام شده طی سال 0880

0/887/007/001ریال
0/833/010/111ریال



کمک های دریافت شده طی سال 0881
شــــرح

ردیف

مـبـلــغ(ریال)

1

مستمری ماهانه افراد نیکوکار

021/104/617

4

صدقات

116/160/767

1

نذورات(گوسفند و خمس،فطریه)

111/040/116

2

جمع

1/001/176/660

کمک ها و خدمات انجام شده طی سال 0881
شــــرح

ردیف

مـبـلــغ(ریال)

1

کمک های نقدی

600/221/660

4

خواروبار و مواد غذایی (برنج ،روغن و )...

110/000/000

1

پوشاک و جهیزیه و سیسمونی

10/000/000

2

ودیعه اجاره تهیه و تعمیرات مسکن

446/010/000

0

کمک های بهداشتی و پزشکی و درمانی

00/010/000

6

هزینه تحصیل ،لوازم التحریر و ...

11/607/000

7

هزینه های امور اداری

111/160/000

0

جمع

1

وام قرض الحسنه در گردش توسط افراد نیکوکار

1/001/176/660

101/000/000

جمع کمک های دریافت شده طی سال0881

610/111/111ریال

جمع کمک ها و خدمات انجام شده طی سال0881

1/000/076/661ریال

کمک های دریافت شده از  0888/0/00الی 0888/01/18
شــــرح

ردیف

مـبـلــغ(ریال)
4/161/101/620

1

کمک افـراد نیکـوکار

4

صــدقــات

114/100/700

1

نــذورات(گوسفند ،خمس ،فطریه)

220/101/000

کمک ها و خدمات انجام شده از  0888/0/00الی 0888/01/18
شــرح

ردیف

مـبـلـغ(ریال)

1

کـمک های نقدی و ماهیانه

010/100/000

4

خواروبار و مواد غذایی

741/706/000

1

پوشاک و جهیزیه و سیسمونی

12/160/000

2

ودیعه اجاره و تهیه و تعمیر مسکن

071/000/000

0

کمک های درمانی و بهداشتی

464/070/000

6

هزینه تحصیل و لوازم التحریر

146/700/000

7

هزینه اداری وجاری

102/104/000

جمع کل

1

وام قرض الحسنه در گردش توسط افراد نیکوکار
جمع کل

4/016/146/000

1/610/000/000
1/610/000/000

