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ـــول  ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ٢٠١٩٢٠١٨ايضاحاألصـ

ــــول املتـــداولــة ــ ــ ــ األصـ

٢٥٢٬٣١٧٦٩٣٬٣٣٠(٣)النقد بالصندوق ولدى البنوك

زون ٨٬٨٩٩٨٬٨٩٩(٤)ا

١٤٨٬٧٥٠١٤٨٬٧٥٠(٥)ايرادات مستحقه

د    -                                             ١٢٬٨٣٦ع

   -                                             ٥٧٬٥٠١مصروفات مدفوعة مقدما

٢٣٬٣٣٩٣٤٬٥٨٩(٦)القروض

٧٥٬٠٥٣٧٥٬٠٥٣(٧)مدينو مشروعات تحت التنفيذ

٥٧٨٬٦٩٥٩٦٠٬٦٢١إجما املوجودات املتداولة 

ـــول غ املتداولة ــ ـــ األصــ

٧٬٢٦٧٬٣٨١٧٬١٧٤٬١٨١(٨)مشروعات تحت التنفيذ 

ــــا أصــــول ثابتـــة ـــــ ٧٦٦٬٩٤٠٨٤٥٬٢٧١(٩)صــــ

٨٬٠٣٤٬٣٢١٨٬٠١٩٬٤٥٢إجما األصول غ املتداولة

ـــول  ــ ـــ ــ ــا األصـ ــ ــ ٨٬٦١٣٬٠١٦٨٬٩٨٠٬٠٧٣إجمـــ

ـــول  ــ ـــ ــ ــ ــا األصــ ــ ــ صـــ

٥٬٥٥٢٬١٩٢٦٬٣٥٠٬٤١٤صا األصول غ املقيدة

٢٬٦٢٤٬١٧٩٢٬١٥١٬٣٩١(١٠)صــافــي األصــول املـقيـدة

٤٣٦٬٦٤٥٤٧٨٬٢٦٨(١١)صــافــي أصــول األوقــاف

ـــول  ــا األصــ ــ ٨٬٦١٣٬٠١٦٨٬٩٨٠٬٠٧٣إجمــا صـ

ـــول  ــ ـــ ــ ــا األصــ ــ ــ ـــ ـــات  وصـ ــ ــ امـ ــا اإلل ــ ــ ـــ ــ ٨٬٦١٣٬٠١٦٨٬٩٨٠٬٠٧٣إجمـ

ان اإليضاحات املرفقة من رقم ( ١ ) ا رقم (١٨) جزأ اليتجزأ من القوائم املالية

ية ببللسمر معية ا ا

ــــجلة بوزارة العمل والتنميه االجتماعيه برقم (١٨٥) مسـ

ية السعودية منطقة عس - اململكة العر

قائمة املركز املا كما  ٢٠١٩/١٢/٣١ م

ال السعودى املبالغ بالر

ص-١-



ــــدةغيـــر مقيــــدةايضاح ــ ــ ـــ ــــافمــقيـ ــ ـــ ــ ــ ٢٠١٩٢٠١٨أوقـ

اسب اإليرادات وامل

عات النقدية املقيدة ٢٧٦٬١٥٠٢٩٦٬٥١٧   -                                       ٢٧٦٬١٥٠   -                                       (١٢)الت

عات النقدية أوقاف ٥١٬٥٧٧٥١٬٥٧٧٨٧٢٬٦٢١   -                                          -                                       الت

اكــــــات ١٬٢٠٠٥٬٢٠٠   -                                          -                                       ١٬٢٠٠إيرادات األش

يـة ــــرعات العي ـــــ ٦٦٣٬٢٢٢   -                                          -                                          -                                          -                                       التبـ

اة ـــــــرعات الز ـــــ ٥٢٢٬١٤٨٦٦١٬١٥٧   -                                       ٥٢٢٬١٤٨   -                                       (١٣)تبــ

١٠٬١١٩١٬٠٢٦٬٥٥٠   -                                          -                                       ١٠٬١١٩إعانات وزارة العمل والتنميه 

   -                                       ٧٠٬٠٠٠   -                                          -                                       ٧٠٬٠٠٠إيرادات االيجار

ررة من القيود  صا األصول ا

ـــدام ـــــ ـــــ ـــــد اإلستخــ ـــــ ـــــ يـــف لتحقــــق قيـــ ــادة التص ـــــ                                   -                                  -(٩٣٬٢٠٠)(٣٢٥٬٥١٠)٤١٨٬٧١٠إعـــــ

ـــــــف ــ يــ ـــادة التص ــ ـــ ــ عــ ـــاسب و ٩٣١٬١٩٤٣٬٥٢٥٬٢٦٧(٤١٬٦٢٣)٥٠٠٬٠٢٩٤٧٢٬٧٨٨إجما اإليرادات واملكـــ

سائر املصروفات وا

ــاعدات النقدية ــــ ١٢٣٬٥٥٠٢١٢٬٨٥٥   -                                          -                                       ١٢٣٬٥٥٠(١٤)املســـــ

ــاة ــاعدات الزكـــ ــــ ٢١٠٬٩٦٠١٬٤٤٢٬٨٠٠   -                                          -                                       ٢١٠٬٩٦٠(١٥)مســـ

ية ــاعدات العي ـــــ -٥٩٬٢٢٠   -                                          -                                       ٥٩٬٢٢٠املســــ

شطه ١٢٬٠٠٠١٩٬٠٠٠   -                                          -                                       ١٢٬٠٠٠(١٦)مصــــروفــــات اال

ة ٨١٢٬٦٢٥٨٠١٬١١١   -                                          -                                       ٨١٢٬٦٢٥(١٧)املصروفات العمومية واإلدار

ــــــالك األصـول الثابتة ـــــ ــــ ٧٩٬٨٩٦٩٩٬٧٧٤   -                                          -                                       ٧٩٬٨٩٦(٩)إ

ــائر ســ ١٬٢٩٨٬٢٥١٢٬٥٧٥٬٥٤٠                                  -                                  -١٬٢٩٨٬٢٥١إجما املصـــروفات وا

ــــــرة ـــــ ـــة املستمــ شطـ ٩٤٩٬٧٢٧(٣٦٧٬٠٥٧)(٤١٬٦٢٣)٤٧٢٬٧٨٨(٧٩٨٬٢٢٢)التغ  صا االصول من اال

ـــر  صا االصول  ٩٤٩٬٧٢٧(٣٦٧٬٠٥٧)(٤١٬٦٢٣)٤٧٢٬٧٨٨(٧٩٨٬٢٢٢)التغيـــــ

٦٬٣٥٠٬٤١٤٢٬١٥١٬٣٩١٤٧٨٬٢٦٨٨٬٩٨٠٬٠٧٣٨٬٠٣٠٬٣٤٦صا األصول  بداية السنة

اية السنة ٥٬٥٥٢٬١٩٢٢٬٦٢٤٬١٧٩٤٣٦٬٦٤٥٨٬٦١٣٬٠١٦٨٬٩٨٠٬٠٧٣صا األصول  

ان اإليضاحات املرفقة من رقم ( ١ ) ا رقم (١٨) جزأ اليتجزأ من القوائم املالية

ال السعودى املبالغ بالر

ية ببللسمر معية ا ا

ــــجلة بوزارة العمل والتنميه االجتماعيه برقم (١٨٥) مسـ

ية السعودية منطقة عس - اململكة العر

ية  ٢٠١٩/١٢/٣١ م  شطة للسنة املن قــائمة األ

ص-٢-



شغيلية  شطة ال ٢٠١٩٢٠١٨التدفقات النقدية من األ

٩٤٩٬٧٢٧(٣٦٧٬٠٥٧)التغـــ  صا االصول 

ـــالك األصـول الثابـتة ــــ ٧٩٬٨٩٦٩٩٬٧٧٤إ

ات ســو عد ال ــر  صا االصـــول  ــ ــ ــ ١٬٠٤٩٬٥٠١(٢٨٧٬١٦١)التغيــ

ات املتداولة ات  املوجودات واملطلو التغ

زون ٩٨٬٣٩٥                                         - ا

د ٥٬٠٠٠(١٢٬٨٣٦)الع

                                         -(٥٧٬٥٠١)مصروفات مدفوعة مقدما

                                         -١١٢٥٠القروض 

شغيلية شطة ال ١٬١٥٢٬٨٩٦(٣٤٦٬٢٤٨)صا التدفقات النقدية من األ

ة ثمار شطة االس التدفقات النقدية من األ

ـــــــراء أصـــــول ثابــــتة ـــــ (١٬٤٠٠)(١٬٥٦٥)شـ

(٧٠٦٬٨٠١)(٩٣٬٢٠٠)اضافات مشروعات تحت التنفيذ

ة ثمار شطة االس (٧٠٨٬٢٠١)(٩٤٬٧٦٥)صا التدفقات النقدية من األ

٤٤٤٬٦٩٥(٤٤١٬٠١٣)صا التغ  رصيد النقدية

٦٩٣٬٣٣٠٢٤٨٬٦٣٥رصيدة النقدية  بداية السنة

اية السنة ٢٥٢٬٣١٧٦٩٣٬٣٣٠رصيدة النقدية  

ان اإليضاحات املرفقة من رقم ( ١ ) ا رقم (١٨) جزأ اليتجزأ من القوائم املالية

ية ببللسمر معية ا ا

ــــجلة بوزارة العمل والتنميه االجتماعيه برقم (١٨٥) مسـ

ية السعودية منطقة عس - اململكة العر

ية  ٢٠١٩/١٢/٣١ م  قائمة التدفقات النقدية للسنة املن

ال السعودى املبالغ بالر

ص-٣-
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  (  معلومات عن الجمعية :1)

  الجمعية الخيرية ببللسمر(  اسم الجمعية : 1/1)

   اململكة العربية السعودية -عسير :   الرئيس ياملركز (  2/1)

 هـ .27/8/1422( بتاريخ   185برقم ) اإلجتماعية والتنميةمسجلة بوزارة العمل رقم التسجيل  : ( 3/1) 

 -( أهداف الجمعية :4/1)

    املتعددة الخيرية الجمعية أنشطةملجتمع السعودي من خالل خدمه ا -

   متنوعه ملستحقيها  أخرى خيريه  وأنشطه األسروكفاله  األيتاموكفاله  والزكاة والنقدية العينيةتقديم املساعدات  -

    للمستحقين من املجتمع السعودي واملختلفة املتنوعة اإلجتماعيةواملساعدات  الزكاة أموالتقديم  -

    نشاطها الخيري  دائرةلتقديم خدمات افضل وتوسيع  الجمعية أداءبفعاليات ودورات تدريبيه لتطوير  املشاركة -

 بالنظام 
ً
 تفصيليا

ً
     للجمعية . األساس ي* غير ما تقدم من أهداف ذات صلة موضحة توضيحا

 م2019 املاليمن العام   ديسمبرم وتنتهى بنهاية شهر  2019 املاليم األول من شهر يناير من العا فيتبدأ السنة املالية  ( السنة املالية :5/1)

      أسس العرض وأهم السياسات املحاسبية املتبعة :  .2

 عنها بالريال 
ً
عدت القوائم املالية املرفقة معبرا

ُ
 للمعايير املحاسبية املتعارف عليها  السعوديأ

ً
ية اململكة العرب فيالغير هادفة للربح  للمنشآتو طبقا

-: الفرعالسعودية والصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين , وفيما يلى ملخص ألهم السياسات املحاسبية املتبعة من خالل 

          

      ( إستخدام التقديرات : 2/1)

 للمعايير املحاسبية 
ً
قد  التي واالفتراضاتيها يتطلب إستخدام التقديرات الغير هادفة للربح واملتعارف عل للمنشآتإن إعداد القوائم املالية وفقا

حتمله 
ُ
سجلة  فيتؤثر على مبالغ األصول والخصوم وإيضاحات األصول والخصوم امل

ُ
تاريخ القوائم املالية , إضافة إلى اإليرادات واملصروفات امل

لدى اإلدارة حول األحداث واألنشطة إال أن النتائج الفعلية خالل تلك السنه وبالرغم من أن هذه التقديرات مبنية على أفضل املعلومات املتوفرة 

 قد تختلف عن هذه التقديرات .

 :  املحاسبي( العرف 2/2) 

 ملا يلى :
ً
 ملبدأ التكلفة الفعلية عند حدوثها , ويتم تسجيل اإليرادات واملصروفات طبقا

ً
 -تقوم الجمعية بتسجيل أصولها وخصومها طبقا

   

        ت :)أ(  اإليــــــرادا

 ألساس اإلستحقاق وذلك عند توا1)
ً
فر ( يتم إثبات التبرعات والصدقات والزكوات واملنح والهبات وكذلك كافة اإليرادات األخرى املتنوعة طبقا

         -الشروط التالية :

 في  سمح لها تحديد كيفية اإلستخدامشكل من أشكال التصرف  بما ي بأي/أ(  ان تتمتع الجمعية بسلطة إدارة التبرع أو التصرف فيه 1/1)

     املستقبل .

     /أ(  ان تتوقع الجمعية الحصول على التبرع بدرجة معقولة من الثقة .1/2)

 للقياس بدرجة معقولة من املوضوعية .1/3) 
ً
     /أ(  ان يكون التبرع قابال

 لألساس وفيما عدا ذلك يتم إثبات التبرعات والصدقات والزكوات واملنح والهبا
ً
 . النقديت وكذلك كافة اإليرادات األخرى املتنوعة طبقا

صورة خدمات أو تجهيزات أو منافع أو مرافق ضمن اإليرادات وذلك عند إمكانية قياسها بحيث تعكس  في( يتم إثبات ما يتم تلقيه من تبرعات 2)

  أو التجهيزات . القيمة املقدرة لتلك التبرعات القيمة العادلة لتلك الخدمات أو املنافع

     )ب(  املصـــــروفات :

 ملبدأ اإلستحقاق .1)               
ً
     ( يتم إثبات املصروفات العمومية واإلدارية فور إستحقاقها طبقا

 ملبدأ اإلستحقاق .2)               
ً
     ( يتم إثبات مصروفات األنشطة فور إستحقاقها طبقا

 لألساس ( يتم إثب3)               
ً
  . النقديات مصروفات املســـاعدات املتنوعة والزكاة  طبقا
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 النقدية وشبه النقدية:

 .حسابات الجارية وودائع البنوك ألغراض إعداد قائمة التدفقات النقدية تتمثل النقدية وشبه النقدية من أرصدة النقدية في الخزينة و ال

 

     الذمم املدينة:

 ة بصافي قيمتها القابلة للتحقق بعد أخذ مخصص كافي للديون املشكوك في تحصيلها , وتخصم الديون املعدومة عند تكبدها .تثبت الذمم املدين 

 

 -األصول الثابتة :

من  عندما يترتب على استخدامها تدفق منافع اقتصادية مستقبلية للجمعية ويمكن تقدير تكلفتها بدرجة عاليةالثابتة  يتم االعتراف باملوجودات

رها الدقة ويتم اثباتها بالتكلفة التاريخية مطروحا منها مجمع االستهالك وتهلك القيمة الدفترية لتلك األصول بطريقة القسط الثابت على عم

 :اإلنتاجي املقدر وفقا للمعدالت االتية 

 معدل اإلهالك  معدل اإلهالك 

 %10  أبار %20 السيارات

 %10 الغير مباني على ارض %10 ومفروشات أثاث

 %10 تجهيزات %15 أجهزة كهربائية

 %10 أجهزة فاكس واتصاالت %12.5 وبرامج ركمبيوتأجهزة 

 %10 لوحة إعالنية
  

 

    :مكافأة نهاية الخدمة 

              ظام العمليجنب مخصص ملكافأة نهاية الخدمة املستحقة للموظفين عن فترات خدمتهم املتجمعة بتاريخ قائمة املركز املالي وفقا إلحكام ن

 و العمال في اململكة العربية السعودية.
 

     الحسابات الدائنة والذمم الدائنة األخرى:

    يتم قيد الذمم الدائنة األخرى بالتكلفة الفعلية لها .

        

     -االستثمارات املالية :

  استالمهاوال يتم إثبات االيرادات الخاصة بها إال عند  قتنائهاابموجب التكلفة الفعلية عند  استثماراتهاتقوم الجمعية بتسجيل  
ً
  . فعليا

 

     -التبرعات العينية :

فيها وعند تعذر الوصول إلى القيمة القابلة للتحقق لتلك  االستالمتم  التيالفترة املحاسبية  فييتم قيد التبرعات العينية بالقيمة القابلة للتحقق  

     بتلك التبرعات إلى حين بيعها . االعترافالسلع فإنه يجب تأجيل 

     

     -قائمة التدفقات النقدية:

حكمها في أرصدة  في يتم إعداد قائمة التدفقات النقدية وفقا للطريقة غير املباشرة وألغراض إعداد قائمة التدفقات النقدية تتمثل النقدية وما

 النقدية بالصندوق والحسابات الجارية.
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 البنوك ىبالصندوق ولدالنقد  .3

 
 م2018  م9201

ــ الصندوق   ــ
 

7,451 

 19044 الزكاة -21019مصرف الراجحي ح/ 
 

1 

ــ تبرعات - 1001مصرف الراجحي ح/  ـــ
 

500 

 2607 الرئيس ي - 435ح/  الراجحيمصرف 
 

461,524 

 115999 الوقف  – 2118مصرف الراجحي ح/ 
 

161,312 

 13924 ه يمينكفار  – 2258ح/ الراجحيمصرف 
 

27,488 

 42500 أيتامكفاله  – 2159مصرف الراجحي ح/
 

10,150 

 49518 الزكاة – 109البنك األهلي ح/ 
 

16,279 

 8725 10004بنك البالد ح / 
 

8,625 

 
252,317  

 
693,330  

 املستــــــودع .4

 
 م2018  م9201

 8,899 مواد غذائية
 

8,899 

 
8,899  

 
8,899  

 ةإيرادات مستحق .5

 
 م2018  م9201

 148,750 لوحة الجمعية إيجار
 

148,750 

 
148,750  

 
148,750  

 القروض .6

 
 م2018  م9201

 14,589 العام / عبد الرحمن احمد األمين
 

14,589 

  -                           الباحث / سعيد خازم
 

10,000 

  8,750                   املحاسب / نواف سعد
 

10,000 

 
23,339  

 
34,589  

 تحت التنفيذشروعات ممدينو  .7

 
 م2018  م9201

 75,053 مقاول وقف الوالدين –األسمري جبل  آلمؤسسه محمد 
 

75,053 

 
75,053  

 
75,053  

 مشروعات تحت التنفيذ .8

 
 م2018  م9201

 7,267,381 مشروع وقف الوالدين
 

7,174,181 

 
7,267,381  

 
7,174,181  

 

 

 

 



الـبـيـان

لفة األصول  ت

٢٠١٩/١/١

إضافات 

خالل العام

لفة األصول  ت

٢٠١٩/١٢/٣١

ات ال مجمع اإل

٢٠١٩/١/١

ات ال إ

العام

ات ال مجمع اإل

٢٠١٩/١٢/٣١

صا قيمة األصول 

٢٠١٩/١٢/٣١

صا قيمة األصول 

٢٠١٨/١٢/٣١

٦٤٣٬٠٠٠٦٤٣٬٠٠٠   -                                                   -                                       -                                                   ٦٤٣٬٠٠٠   -                                              ٦٤٣٬٠٠٠األرا

٦٣٥٬٩٩٥٥٣٥٬٩٩٤١١٬٧١٣٥٤٧٬٧٠٧٨٨٬٢٨٨١٠٠٬٠٠١   -                                              ٦٣٥٬٩٩٥السيارات

٢٠٩٬١٥٢٢٠١٬٣١٨٧٬٨٣٣٢٠٩٬١٥١١٧٬٨٣٤   -                                              ٢٠٩٬١٥٢اثاث ومفروشات

ائية ر زة ك ٣٤٬٨٤٧١٬٥٦٥٣٦٬٤١٢٣٤٬٨٤٦٢٣٥٣٥٬٠٨١١٬٣٣١١أج

رامج زة كمبوتر و ١٧٤٬٤٧١١٥٢٬١٠٤٢٢٬٣٦٦١٧٤٬٤٧٠١٢٢٬٣٦٧   -                                              ١٧٤٬٤٧١أج

٥٧٬٤٠٠٥٤٬٤٣٤١٤٠٥٤٬٥٧٤٢٬٨٢٦٢٬٩٦٦   -                                              ٥٧٬٤٠٠لوحة إعالنية

٣١٬٣٤٧٣١٬٣٤٣٣٣١٬٣٤٦١٤   -                                              ٣١٬٣٤٧ابار 

ي ع ارض الغ ٣٥٤٬١٠٣٢٩٥٬٢٤٦٣٥٬٤١٠٣٣٠٬٦٥٦٢٣٬٤٤٧٥٨٬٨٥٧   -                                              ٣٥٤٬١٠٣مبا

ات ٢١٬٠١٠١١٬١٧٣٢٬١٠١١٣٬٢٧٤٧٬٧٣٦٩٬٨٣٧   -                                              ٢١٬٠١٠تج

زة فاكس واتصاالت ٩٤٩٥٤٥٩٥٦٤٠٣٠٩٤٠٤   -                                              ٩٤٩أج

٢٬١٦٢٬٢٧٤١٬٥٦٥٢٬١٦٣٬٨٣٩١٬٣١٧٬٠٠٣٧٩٬٨٩٦١٬٣٩٦٬٨٩٩٧٦٦٬٩٤٠٨٤٥٬٢٧١اإلجما

ية ببللسمر معية ا ا

مســـــجلة بوزارة العمل والتنميه االجتماعيه برقم (١٨٥)

ية السعودية منطقة عس - اململكة العر

ائم املالية  كما  ٢٠١٩/١٢/٣١ م اإليضاحات املتممة للقو

الك االصول الثابتة : -  إيضاح : (٩)إ

ص-٧-
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 صافى األصول املقيدة .10

 

 م2018  م9201

 1,577,500 دعم حكومي
 

1,577,500 

 152,653 كفاله يتيم
 

116,403 

 373,626 زكاه
 

47,964 

 300 الرمضانية الغذائية السلة تبرعات
 

ــ  ـــ

 12,680 صائم إفطارتبرعات 
 

ــ  ـــ

 100,258 كفاله اسر
 

98,408 

 800 الكسوةتبرعات 
 

ــ  ـــ

 221,129 برنامج السقيا 
 

217,941 

 81,104 تبرعات كفاره يمين
 

53,979 

 6,500 األمواتمشروع مغسله  
 

6,500 

 11,711 زكاة الفطر
 

8,135 

 85,918 صدقة جارية
 

24,561 

 
2,624,179  

 
2,151,391  

 األوقاف أصول صافى  .11

 م2018  م9201 

 219,248 لبناء الوقف التنميةوزاره العمل و  إعانة

 

312,448 

 217,397 وقفتبرعات 

 

165,820 

 

436,645  
 

478,268  

 املقيدة النقديةالتبرعات  .12

 
 م2018  م9201

 91,250 تبرعات كفالة يتيم
 

151,950 

 81,230 تبرعات إفطار صائم
 

51,597 

 27,125 تبرعات كفارة يمين
 

28,797 

 15,188 تبرعات برنامج السقيا
 

39,612 

 61,357 ريةصدقة جا
 

24,561 

 
276,150  

 
296,517  

 تبرعات الزكاة .13

 
 م2018  م9201

 468162 زكاه املال 
 

535,482 

 300 الرمضانية غذائيةسله 
 

600 

 800 بأنواعها كسوه
 

500 

 1850 وأيتامكفاله اسر 
 

68,455 

 51036 زكاه الفطر
 

56,120 

 
522,148  

 
661,157  
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 النقديةاملساعدات  .14

 
 م2018  م9201

 55000 برنامج كفالة يتيم
 

121,400 

 68550 إفطار صائمبرنامج 
 

91,455 

 
123,550  

 
212,855  

 مساعدات الزكاة .15

 
 م2018  م9201

 142500 زكاه املال 

 

335,650 

 15000 مساعدات الزواج

 

55,000 

 6000 مساعدات طارئه

 

35,500 

 47460 زكاه الفطر

 

47,985 

ــ مساعدات السلة الرمضانية  ـــ

 

867,049 

ــ مساعدات ترميم  ـــ

 

5,000 

ــ بأنواعهاكسوة   ـــ

 

96,616 

 
210,960  

 
1,442,800  

 أنشطةمصروفات  .16

 
 م2018  م9201

 12000 سقيا املاء
 

19000 

 
12,000  

 
19,000  
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 املصروفات العمومية واإلدارية .17

 
 م2018  م9201

 529088 وما في حكمها وأجور مرتبات 
 

455,159 

 46976 تأمينات اجتماعية 
 

63,503 

 2765 صيانة سيارة 
 

12,334 

 5003 هاتف وبريد ونت
 

10,352 

 2640 كهرباء
 

2,016 

 505 ةضيافة ونظاف
 

3,188 

 5950 مكتبية ومطبوعات وأدواتقرطاسية 
 

1,173 

ــ تذاكر طيران  ـــ
 

996 

ــ وانتدابات مصروفات سفر  ـــ
 

8,150 

 7500 دعاية و إعالن 
 

38,150 

ــ وبرامج أجهزةصيانة   ـــ
 

1,000 

 670 أجور تحميل  وتنزيل
 

1,500 

 57499 إيجارات
 

115,000 

 2625 تجديد برامج املستفيدين
 

3,674 

 92214 نهاية خدمة 
 

44,833 

 35626 حكوميةمصروفات 
 

14,993 

 2000 وصيانه إصالح
 

2,813 

ــ مخيمات مصروفات  ـــ
 

19,725 

ــ مبنى الجمعية( إيجاروسمسرة )سعي   ـــ
 

2,500 

 94 مصاريف بنكية
 

51 

ــ ضريبة القيمة املضافة  ـــ
 

1 

 12,670 مخيم رمضان
 

ــ  ـــ

 800 تسويات
 

ــ  ـــ

 8,000 محامي أتعاب
 

ــ  ـــ

 
812,625  

 
801,111  

 

    عام .18

    للقوائم املالية الحاليالسنة املقارنة لتتماش ى مع العرض  أرقامتم إعادة تبويب بعض   -

   
  


