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مصاريف البرامج 

واألنشطة المباشرة

المصاريف 

اإلدارية المحملة 

على النشاط

مصاريف 

األوقاف

مصاريف 

االستثمار

انًصروفاخ 4

انمصبريف انؼمىميت واإلداريت41

انمىظفيه/ حكبنيف انؼبمهيه 411

انرواتة واألجىر انُقذيح41101

490,078.00174,552.00308,758.006,768.00اٌشواتت واألجىس االعبعُخ 41101001

0.00ثذي اٌغىٓ 41101002

0.00ثذي اٌّىاصالد 41101003

0.00ثذي اتصبي 41101004

0.00ثذي اػبشخ 41101005

0.00ثذي غجُؼخ ػًّ 41101006

0.00اٌؼًّ اإلظبفٍ 41101007

10,200.0010,200.00تإُِٔبد اجتّبػُخ 41101008

0.00يسايا وحىافس41102

0.00اإلجبصاد 41102001

0.00تزٌىش اٌغفش41102002

1,054.001,054.00اٌتأُِٓ اٌطجٍ 41102003

0.00ِصبسَف اٌؼالج 41102004

0.00ِىبفبد وحىافض ِىعُّخ 41102005

0.00ِىبفبد وحىافض عٕىَخ 41102006

0.00ِىبفبد وحىافض أخشي 41102007

0.00ِصبسَف اٌطؼبَ 41102008

0.00ثذي اثبث 41102009

0.00تجذَذ إلبِبد - ِصبسَف حىىُِخ 41102010

100.00100.00تأشُشاد - ِصبسَف حىىُِخ 41102011

0.00ٔمً وفبالد  - ِصبسَف حىىُِخ 41102012

0.00سعىَ - ِصبسَف حىىُِخ 41102013

0.00سعىَ اٌّذاسط 41102014

0.00ِالثظ اٌؼّبي اٌّىحذ41102015

0.00تأُِٓ اٌؼبٍُِٓ 41102016

0.00ػّبٌخ ِؤلته - تىبٌُف اٌؼبٍُِٓ 41102017

0.00تىبٌُف ٔمً اٌؼبٍُِٓ ثُٓ اٌّىالغ 41102018

0.00ثذي االٔتذاة41102019

9,523.009,523.00تؼىَعبد ٔهبَخ اٌخذِخ 41102020

0.00انخكبنيف انخشغيهيت 412

0.00انمسخههكبث41201

355.00355.00ِغتٍضِبد ِىتجُخ41201001

0.00ِغتٍضِبد أٔظّخ اٌّؼٍىِبد 41201002

357.00357.00اٌىلىد واٌّحشولبد 41201003

0.00ِطجىػبد 41201004

0.00تؼجئخ وتغٍُف41201005

0.00ِىاد اٌتٕظُف41201006

0.00ِغتٍضِبد اٌّطجخ 41201007

0.00أدواد ِغتهٍىخ ِصشوفخ41201008

470.00470.00ِغتهٍىبد أخشي41201009

570,516.55547.00569,969.55انصيبوت واإلصالح 41202

0.00اٌّحغٕخ / األساظٍ واألساظٍ اٌّطىسح - صُبٔخ وإصالح 41202001

0.00اٌّحغٕخ / األساظٍ واألساظٍ اٌّطىسح - صُبٔخ وإصالح 4120200101

0.00اٌّجبٍٔ -صُبٔخ وإصالح 41202002

0.00اٌّجبٍٔ -صُبٔخ وإصالح 4120200201

0.00اٌّجبٍٔ  اٌّشتشاح - صُبٔخ وإصالح 4120200202

0.00اٌّجبٍٔ اٌّتجشع ثهب- صُبٔخ وإصالح 4120200203

0.00ِجبٍٔ ػًٍ اسض ِغتأجشح - صُبٔخ وإصالح 4120200204

0.00تجغُٕبد ِجبٍٔ ٍِّىوخ 4120200205

0.00تحغُٕبد ِجبٍٔ ِغتأجشح4120200206

0.00االد وِؼذاد - صُبٔخ وإصالح 41202003

0.00االد وِؼذاد - صُبٔخ وإصالح 4120200301

0.00االد وِؼذاد 4120200302

0.00االد وِؼذاد صٕبػُخ 4120200303

0.00االد وِؼذاد صُبٔى وتشغًُ 4120200304

0.00االد وِؼذاد وسػ4120200305

0.00االد وِؼذاد حبوَبد وِمطىساد 4120200306

8,150.008,150.00اٌغُبساد - صُبٔخ وإصالح 41202004

0.00اٌغُبساد - صُبٔخ وإصالح 4120200401

0.00لطغ غُبس 4120200402

0.00صُبٔخ دوسَخ 4120200403

0.00اغبساد 4120200404

0.00أجىس صُبٔخ 4120200405

0.00األثبث اٌّىتجٍ - صُبٔخ وإصالح 41202005

0.00األثبث اٌّىتجٍ - صُبٔخ وإصالح 4120200501

0.00االد وِؼذاد ِىتجُخ- صُبٔخ وإصالح 41202006

0.00االد وِؼذاد ِىتجُخ- صُبٔخ وإصالح 4120200601

0.00ػذد وأدواد - صُبٔخ وإصالح 41202007

0.00ػذد وأدواد - صُبٔخ وإصالح 4120200701

0.00أدواد وأجهضح اٌؼشض - صُبٔخ وإصالح 41202008

0.00أدواد وأجهضح اٌؼشض - صُبٔخ وإصالح 4120200801

0.00أجهضح االتصبي واألِٓ واٌحّبَخ- صُبٔخ وإصالح 41202009

0.00أجهضح االتصبي واألِٓ واٌحّبَخ- صُبٔخ وإصالح 4120200901

0.00اجهضح اٌحبعت االٌٍ وٍِحمبتهب - صُبٔخ وإصالح 41202010

0.00اجهضح اٌحبعت االٌٍ وٍِحمبتهب - صُبٔخ وإصالح 4120201001

0.00اجهضح اٌتذفئخ واٌتجشَذ واٌتهىَخ - صُبٔخ وإصالح 41202011

0.00اجهضح اٌتذفئخ واٌتجشَذ واٌتهىَخ - صُبٔخ وإصالح 4120201101

0.00اٌٍىحبد اٌّؼذُٔخ - صُبٔخ وإصالح 41202012
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0.00اٌٍىحبد اٌّؼذُٔخ - صُبٔخ وإصالح 4120201201

12,402.8912,402.89انمىبفغ وانخذمبث وانخأميه 41203

130.00130.00انكهرببء41203001

0.00انميبي ومصبريف انصرف انصذي41203002

7,487.197,487.19انهبحف وانفبكس واإلوخروج41203003

500.00500.00حكبنيف انبريذ وانبرقيبث 41203004

0.00مصبريف انخأميه 41203005

0.00عُبساد - ِصبسَف اٌتأُِٓ 4120300501

0.00اٌحشَك- ِصبسَف اٌتأُِٓ 4120300502

0.00اٌغشلبد- ِصبسَف اٌتأُِٓ 4120300503

0.00مصبريف انشذه 41203006

0.00اجىر حذميم وحىسيم 41203007

1,920.001,920.00مصبريف انضيبفت 41203008

0.00اإليجبراث41203009

0.00أساظٍ- إَجبس ِّتٍىبد 4120300901

0.00ِىبتت- إَجبس ِّتٍىبد 4120300902

0.00ِغتىدػبد- إَجبس ِّتٍىبد 4120300903

0.00(ِحالد)ِٕبفز ثُؼُخ - إَجبس ِّتٍىبد 4120300904

0.00" َتُ تحٍٍُهب " أخشي - إَجبس ِّتٍىبد 4120300905

0.00إَجبساد ِؼذاد وآالالد4120300906

0.00إَجبساد ِؼذاد ٔمً 4120300907

0.00إَجبساد عُبساد 4120300908

0.00حكبنيف مهىيت وإسخشبراث 41203010

0.00سعىَ ِهُٕخ 4120301001

0.00ِصبسَف اعتشبساد 4120301002

0.00أخشي- تىبٌُف ِهُٕخ 4120301003

0.00ػقىد انصياَح وانتشغيم41203011

0.00النظافة - عقود الصيانة والتشغيل 4120301101

0.00األمن والحراسة - عقود الصيانة والتشغيل  4120301102

0.00عقود صيانة المصاعد4120301103

0.00عقود  صيانة االت التصوير4120301104

0.00حكبنيف حشغيهت أخري 41204

0.00يصاسَف انرذسَة وانراهُم 41204001

0.00يصاسَف اشرشاكاخ وذصذَماخ 41204002

0.00دوسَاخ وصسف ويدالخ ذخصصُح 41204003

0.00يصاسَف انرشاخُص 41204004

0.00يصاسَف انذػاَح واالػالٌ 41204005

0.00انؼُُاخ وانهذاَا41204006

0.00يصاسَف غشاياخ ويخانفاخ 41204007

1,124.571,124.57يصاسَف تُكُح وػًىالخ41204008

0.00اٌحّالد اإلػالُٔخ41204009

0.00اٌُبفطبد اإلػالُٔخ41204010

0.00اٌؼشوض اٌخبصخ41204011

0.00أخشي- تىبٌُف تغىَمُخ 41204012

0.00داخٍُخ- عفشَبد ػًّ 41204013

0.00دوٌُخ- عفشَبد ػًّ 41204014

0.00فبئط إٌمذَخ/ ػجض 41204015

0.00مصبريف اإلسخهالك واالسخىفبر413

0.00األراضي انمطىرة - مصبريف االسخهالك 41301

0.00تحغُٕبد اساظٍ - األساظٍ اٌّطىسح - ِصشوف إهالن 41301001

0.00انمببوي - مصبريف االسخهالك 41302

0.00اٌّجبٍٔ- ِصشوف إهالن 41302001

309,049.00309,049.00اٌّجبٍٔ اٌّشتشاح- ِصشوف إهالن 41302002

0.00اٌّجبٍٔ اٌّتجشع ثهب - ِصشوف إهالن 41302003

0.00ِجبٍٔ ػًٍ اسض ِغتأجشح - ِصشوف إهالن 41302004

0.00تجغُٕبد ِجبٍٔ ٍِّىوخ - ِصشوف إهالن 41302005

0.00تحغُٕبد ِجبٍٔ ِغتأجشح- ِصشوف إهالن 41302006

0.00االث ومؼذاث -  مصبريف االسخهالك  41303

0.00االد وِؼذاد - ِصشوف إهالن 41303001

0.00االد وِؼذاد صٕبػُخ - ِصشوف إهالن 41303002

0.00االد وِؼذاد صُبٔى وتشغًُ - ِصشوف إهالن 41303003

0.00االد وِؼذاد وسػ- ِصشوف إهالن 41303004

0.00االد وِؼذاد حبوَبد وِمطىساد - ِصشوف إهالن 41303005

0.00انسيبراث -  مصبريف االسخهالك 41304

0.00عُبساد - ِصشوف إهالن 41304001

6,195.006,195.00عُبساد ِشتشاح- ِصشوف إهالن 41304002

0.00عُبساد ِتجشع ثهب - ِصشوف إهالن 41304003

0.00عُبساد اَجبس ِٕتهٍ ثبٌتٍُّه - ِصشوف إهالن 41304004

1,554.001,554.00األثبد انمكخبي - مصبريف االسخهالك 41305

0.00األثبث اٌّىتجٍ - ِصبسَف االهالن 41305001

0.00االث ومؼذاث مكخبيت- مصبريف االسخهالك  41306

0.00االد وِؼذاد ِىتجُخ- ِصبسَف االهالن  41306001

0.00ػذد وأدواث -- مصبريف االسخهالك 41307

0.00ػذد وأدواد -- ِصبسَف االهالن 41307001

0.00أدواث وأجهسة انؼرض - مصبريف االسخهالك 41308

0.00أدواد وأجهضح اٌؼشض - ِصبسَف االهالن 41308001

0.00أجهسة االحصبل واألمه وانذمبيت- مصبريف االسخهالك 41309

0.00أجهضح االتصبي واألِٓ واٌحّبَخ- ِصبسَف االهالن 41309001

801.00801.00اجهسة انذبسب االني ومهذقبحهب - مصبريف االسخهالك 41310

0.00اجهضح اٌحبعت االٌٍ وٍِحمبتهب - ِصبسَف االهالن 41310001

2,801.002,801.00اجهسة انخذفئت وانخبريذ وانخهىيت - مصبريف االسخهالك 41311

0.00اجهضح اٌتذفئخ واٌتجشَذ واٌتهىَخ - ِصبسَف االهالن 41311001

0.00انهىدبث انمؼذويت - مصبريف االسخهالك 41312

0.00اٌٍىحبد اٌّؼذُٔخ - ِصبسَف االهالن 41312001

0.00األصىل غير انمهمىست - مصبريف االسخىفبر 41313

0.00األصىل غُش انًهًىسح - يصاسَف االسرُفار 41313001

0.00تشاءاخ اإلخرشاع - يصاسَف االسرُفار 41313002



مصاريف البرامج 

واألنشطة المباشرة

المصاريف 

اإلدارية المحملة 

على النشاط

مصاريف 

األوقاف

مصاريف 

االستثمار

المصاريف اإلداريةالمبلغ الحسابرقم الحساب

مصاريف االستدامة الماليةمصاريف البرامج واالنشطة

مصاريف جمع 

األموال

مصاريف 

الحوكمة

0.00انؼالياخ انرداسَح - يصاسَف االسرُفار 41313003

0.00" يصاسَف انرؤسُس " ذكانُف يالثم انرشغُم - يصاسَف االسرُفار 41313004

0.00يصاسَف زمىق االيرُاص - يصاسَف االسرُفار 41313005

0.00ذكانُف ذطىَش انًُرداخ - يصاسَف االسرُفار  41313006

0.00يصاسَف انسًالخ االػالَُح انًؤخهح- يصاسَف االسرُفار  41313007

0.00يصاسَف ػًىيُح وإداسَح يؤخهح- يصاسَف االسرُفار  41313008

0.00خهى سخم - لًُح انرمثُم - يصاسَف االسرُفار 41313009

0.00سخص انثشايح واألَظًح- يصاسَف االسرُفار 41313010

0.00انخطط االسرشاذُدُح- يصاسَف االسرُفار 41313011

0.00نهمىجىداث انذيىيت -  مصبريف االسخهالك 41314

0.00أيهاخ االتماس-   يصاسَف االسرهالن 41314001

0.00صغاس االتماس-  يصاسَف االسرهالن 41314002

0.00ايهاخ انذواخٍ -   يصاسَف االسرهالن 41314003

0.00انصُصاٌ -   يصاسَف االسرهالن 41314004

0.00االشداس انًثًشج -   يصاسَف االسرهالن 41314005

0.00االشداس غُش انًثًشج -   يصاسَف االسرهالن 41314006

0.00مصبريف إداريت وػمىميت  أخري 414

0.00خسبئر  بيغ أصىل 41401

0.00خسائش  تُغ أصىل 41401001

0.00خسبئر اسخثمبراث 41402

0.00خسائشاسرثًاساخ ػماسَح 41402001

0.00خسائش اسرثًاساخ فٍ ششكاخ صيُهح 41402002

0.00خسائش اسرثًاساخ فٍ انصُادَك وانًسافظ 41402003

0.00خسائش اسرثًاساخ يرازح نهثُغ 41402004

0.00خسائش اسرثًاساخ يمرُاج تغشض انًراخشج 41402005

0.00خسائش اسرثًاساخ يمرُاج زرً ذاسَخ االسرسماق 41402006

0.00خسائش اسرثًاساخ أخشي 41402007

0.00يصاريف تًىيهيح 41403

0.00يصاسَف ذًىَهُح 41403001

0.00مصبريف ديىن مؼذومت أو انمشكىك في حذصيههب41404

0.00ِذَٕىْ تجبسَىْ - رُِ ِذَٕخ ِؼذوِخ 41404001

0.00ػّالء ِحبفظ إلشاظُخ - رُِ ِذَٕخ ِؼذوِخ 41404002

0.00أخشي- رُِ ِذَٕخ ِؼذوِخ 41404003

0.00مصبريف انمخصصبث 41405

0.00ِخصصبد االعتثّبس 41405001

0.00فٍ تحصٍُهب . َ . ِخصصبد د41405002

0.00مصبريف انبرامج واألوشطت 42

0.00يصاريف ترايج واَشطح  يقيذج 421

0.00يصارف انسكاج انشرػيح42101

0.00يصاسف انضكاج انششػُح42101001

0.00يصاريف ترايج واَشطح َقذيح يقيذج 42102

0.00كفاالخ - يصاسَف تشايح واَشطح 42102001

0.00يساػذاخ - يصاسَف تشايح واَشطح 42102002

0.00تشايح يىسًُح- يصاسَف تشايح واَشطح 42102003

0.00انسهح انغزائُح - يصاسَف تشايح واَشطح 42102004

0.00دػى أسشج يسراخح- يصاسَف تشايح واَشطح 42102005

22,390.0022,390.00يصشوفاخ دوس ذسفُظ انمشاٌ- يصاسَف تشايح واَشطح 42102006

0.00إػاَاخ صواج - يصاسَف تشايح واَشطح 42102007

23,978.0023,978.00 يصاسَف تشايح واَشطح..................42102008

0.00يصاريف ترايج واَشطح ػيُيح يقيذج 42103

0.00صكاج - يصشوفاخ ػُُُح 42103001

0.00أَراو - يصشوفاخ  ػُُُح 42103002

0.00أسش يسراخح - يصشوفاخ  ػُُُح 42103003

0.00دوس َسائُح - يصشوفاخ  ػُُُح 42103004

0.00اَذَح شثاتُح - يصشوفاخ  ػُُُح 42103005

0.00يساػذاخ صواج - يصشوفاخ ػُُُح 42103006

0.00ادوَح طثُح - يصشوفاخ  ػُُُح 42103007

0.00- .............يصشوفاخ  ػُُُح 42103008

0.00(مقببم ايراداث انخطىع  )خذمبث حطىػيت - مصروفبث مقيذة 42104

0.00(اسى انُشاط   )- يصشوفاخ خذياخ ذطىػُح 42104001

0.00ساػاخ اسرشاسَح- يصشوفاخ  خذياخ ذطىػُح 42104002

0.00ػُاداخ طثُح- يصشوفاخ  خذياخ ذطىػُح 42104003

0.00ذذسَة وذؤهُم - يصشوفاخ  خذياخ ذطىػُح 42104004

0.00- ...............يصشوفاخ  خذياخ ذطىػُح 42104005

0.00انمىخ  انذكىمي - مصروفبث مقيذة 42105

0.00ذؤسُس- انًُر انسكىيٍ - يصشوفاخ 42105001

0.00دػى انرشغُم - انًُر انسكىيٍ - يصشوفاخ 42105002

0.00انرًُض انًؤسسٍ - انًُر انسكىيٍ - يصشوفاخ 42105003

0.00االسرذايح انًانُح - انًُر انسكىيٍ - يصشوفاخ 42105004

0.00دػى انمطاع - انًُر انسكىيٍ - يصشوفاخ 42105005

0.00انذػى االخرًاػٍ - انًُر انسكىيٍ - يصشوفاخ 42105006

0.00انرذسَة وانرؼهُى - انًُر انسكىيٍ - يصشوفاخ 42105007

0.00يششوػاخ انًشافك- انًُر انسكىيٍ - يصشوفاخ 42105008

0.00انثسىز وانًؤاصسج- انًُر انسكىيٍ - يصشوفاخ 42105009

0.00انًُرداخ انًانُح وانرًىَهُح- انًُر انسكىيٍ - يصشوفاخ 42105010

0.00يصاريف ترايج واَشطح غير يقيذج  422

0.00وقذيت- مصروفبث برامج وأوشطت غير مقيذة 42201

1,000.001,000.00َمذَح- يصشوفاخ تشايح وأَشطح غُش يمُذج 42201001

0.00ػيىيت - مصروفبث برامج وأوشطت غير مقيذة  42202

0.00ػُُُح - يصشوفاخ تشايح وأَشطح غُش يمُذج  42202001

0.00(مقببم حبرػبث انخطىع  )خذمبث حطىػيت - مصروفبث برامج وأوشطت غير مقيذة  42203

0.00(يماتم ذثشػاخ انرطىع  )خذياخ ذطىػُح - يصشوفاخ تشايح وأَشطح غُش يمُذج  42203001

0.00مصبريف وحىزيؼبث ػىائذ األوقبف 43

0.00مصبريف وحىزيؼبث ػىائذ األوقبف 431

0.00يصروفاخ انُظارج 43101

0.00يصشوفاخ انُظاسج 43101001



مصاريف البرامج 

واألنشطة المباشرة

المصاريف 

اإلدارية المحملة 

على النشاط

مصاريف 

األوقاف

مصاريف 

االستثمار

المصاريف اإلداريةالمبلغ الحسابرقم الحساب

مصاريف االستدامة الماليةمصاريف البرامج واالنشطة

مصاريف جمع 

األموال

مصاريف 

الحوكمة

0.00مصبريف اإلسخهالك واالسخىفبر نألصىل انىقفيت43103

0.00مصبريف االسخهالك نألصىل انثببخت انىقفيت 43103001

0.00األصىل غير انمهمىست - مصبريف االسخىفبر 43103002

0.00نهمىجىداث انذيىيت -  مصبريف االسخهالك 43103003

0.00مصبريف أوقبف مخىىػت  43104

0.00خسبئر  بيغ واسخبذال  أصىل وقفيت43104001

0.00خسبئر اسخثمبراث وقفيت43104002

0.00خسائشاسرثًاساخ  ولفُح ػماسَح 4310400201

0.00خسائش اسرثًاساخ ولفُح فٍ ششكاخ صيُهح 4310400202

0.00خسائش اسرثًاساخ  ولفُح فٍ انصُادَك وانًسافظ 4310400203

0.00خسائش اسرثًاساخ فائط غهح انىلف 4310400204

0.00خسائش اسرثًاساخ أخشي 4310400205

0.00مصبريف ديىن مؼذومت أو انمشكىك في حذصيههب43104003

0.00ِذَٕىْ تجبسَىْ - رُِ ِذَٕخ ِؼذوِخ 4310400301

0.00ػّالء ِحبفظ إلشاظُخ ولفُخ- رُِ ِذَٕخ ِؼذوِخ 4310400302

0.00أخشي- رُِ ِذَٕخ ِؼذوِخ 4310400303

0.00حكهفت انبضبػت انمببػت 43104004

0.00تىٍفخ اٌجعبػخ اٌّجبػخ 4310400401

0.00يخصصاخ واحتياطياخ األوقاف 43105

0.00يخصصاخ وازرُاطُاخ األولاف 43105001

0.00تىزيؼاخ صافي انريغ ػهى انًستفيذي43106ٍ

0.00أَراو - يسرفُذٌ انىلف 43106001

0.00أسش يسراخح  - يسرفُذٌ انىلف 43106002

0.00زهماخ انرسفُظ  - يسرفُذٌ انىلف 43106003

0.00ذؼهُى - يسرفُذٌ انىلف 43106004

0.00مصروفبث  انخذىيالث واػبدة انخصىيف 47

0.00مصروفبث  انخذىيالث واػبدة انخصىيف 471

0.00مصروفبث  انخذىيالث واػبدة انخصىيف 47101

0.00لُىد اسرخذاو - ذسىَالخ وإػادج ذصُُف  47101001

0.00لُىد ولد - ذسىَالخ وإػادج ذصُُف 47101002

0.00لُىد اسرخذاو وولد - ذسىَالخ وإػادج ذصُُف 47101003

0.00لُىد إداسَح - ذسىَالخ وإػادج ذصُُف 47101004

0.00لُىد اخشي - ذسىَالخ وإػادج ذصُُف 47101005

1,482,136.20536,322.7647,368.00309,305.000.00589,140.440.000.00

46,368.00يمُذ

1,435,768.20غُش يمُذ

اإلجًاني



رصيذ انرتغ انساتقانرصيذ انحانياسى انحسابرقى انحساب

األصىل1

األصىل انًتذاونح11

7,424,965.825,936,118.56انُمذَح فٍ انصُادَك وانثُىن111

انًسافظ اإللشاظُح وانرًىَهُح112

االسرثًاساخ انًرذاونح 113

130,926.0083,500.00انزيى انًذَُح114

115ً يصشوفاخ يذفىػح يمذيا

إَشاداخ وذثشػاخ يسرسمح116

انًخضو117ٌ

"أطشاف راخ ػاللح " انسساتاخ انداسَح نهفشوع 118

7,555,891.826,019,618.56

األصىل غير انًتذاونح12

41,069,780.2041,068,768.20األصىل انثاترح121

األصىل غُش انًهًىسح122

االسرثًاساخ غُش انًرذاونح 123

420,324.00329,550.00"يشاسَغ ذسد انرُفُز " أػًال سأسًانُح ذسد اإلَشاء 124

انًىخىداخ انسُىَح125

41,490,104.2041,398,318.20

أصىل األوقاف13

انُمذَح انًىلىفح131

يسافظ إلشاظُح وذًىَهُح يىلىفح132

االسرثًاساخ انىلفُح133

األصىل انثاترح انىلفُح134

أولاف– األصىل غُش انًهًىسح 135

"يشاسَغ ولفُح ذسد انرُفُز " أػًال سأسًانُح ذسد اإلَشاء 136

انًىخىداخ انسُىَح137

0.000.00

49,045,996.0247,417,936.76 إجًاني  األصىل

و  2021 / 06 /  30تقرير تاألصىل انثاتتح تتاريخ 

إجًاني  أصىل األوقاف

إجًاني االصىل غير  انًتذاونح

إجًاني االصىل انًتذاونح



يالحظاخ

و  2021 / 06 /  30تقرير تاألصىل انثاتتح تتاريخ 



يالزظاخسصُذ انشتغ انساتكانشصُذ انسانٍاسى انسسابسلى انسساب

اإلنرضاياخ2

االنتساياخ انًتذاونح21

انمشوض لصُشج األخم 211

أوساق انذفغ 212

انزيى انذائُح 213

يصشوفاخ يسرسمح 214

إَشاداخ وذثشػاخ يمذيح215

انرضاياخ يرذاونح أخشي 216

0.000.00

االنتساياخ غير انًتذاونح22

انمشوض طىَهح األخم 221

أوساق انذفغ  طىَهح األخم 222

طىَهح األخم - انزيى انذائُح 223

297,883.00288,360.00يخصص يكافآخ َهاَح انخذيح 224

انًخصصاخ 225

15,624,548.5115,304,148.00يدًؼاخ اإلهالن واالسرُفار226

انًخصصاخ نألصىل انىلفُح 227

يدًؼاخ اإلهالن واالسرُفار نألصىل انىلفُح 228

15,922,431.5115,592,508.00

صافي األصىل 23

صافي األصىل 231

24,454,934.6125,216,764.87صافٍ األصىل غُش انًمُذج 23101

5,081,234.923,735,110.70صافٍ األصىل انًمُذج 23102

3,587,394.882,873,552.58صافٍ أصىل األولاف 23103

33,123,564.4131,825,428.15

49,045,995.9247,417,936.15 إخًانٍ اإلنرضاياخ وصافٍ األصىل

و   2021 / 06 /  30تقرير تاإلنتساياخ وصافي األصىل تتاريخ 

اجًاني االنتساياخ انًتذاونح 

إجًاني االنتساياخ غير  انًتذاونح 

إجًاني  صافي األصىل





يالحظاخ انًثهغ انثياٌ 

سصُذ انضكاج أول انفرشج 

90,500.00انضكىاخ انًسصهح خالل انفرشج 

90,500.00رصيذ تُذ انسكاج خالل انفترج 

يصروفاخ انسكاج 

يصشوفاخ انضكاج انششػُح

..........................

..........................

..........................

..........................

..........................

..........................

0.00إجًاني انًُصرف 

90500رصيذ انسكاج َهايح انفترج 

و2021-06-30و انى 2021-04 -01تقرير حركح تُذ انسكاج خالل انفترج يٍ



 انًثهغاسى انحساب رقى انحساب انًثهغ اسى انحساب رقى انحساب 

               90,500                     -               90,500               90,500زكاج 31101يصارف انسكاج 42101

          3,457,425          3,457,425                     -                     -وقذيت- حبرػبث وهببث مقيذة 31102يصاريف ترايج واَشطح َقذيح يقيذج 42102

42102001
كفاالخ - يصاسَف تشايح واَشطح 

                     -                     -                     -كفاالخ - ذثشػاخ وهثاخ يمُذج َمذَح 31102001

42102002
يساػذاخ - يصاسَف تشايح واَشطح 

                     -                     -                     -يساػذاخ -  ذثشػاخ وهثاخ يمُذج َمذَح 31102002

42102003
تشايح يىسًُح- يصاسَف تشايح واَشطح 

                     -                     -                     -تشايح يىسًُح- ذثشػاخ وهثاخ يمُذج َمذَح 31102003

42102004
انسهح انغزائُح - يصاسَف تشايح واَشطح 

                     -                     -                     -انسهح انغزائُح - ذثشػاخ وهثاخ يمُذج َمذَح 31102004

42102005
دػى أسشج يسراخح- يصاسَف تشايح واَشطح 

                     -                     -                     -دػى أسشج يسراخح - ذثشػاخ وهثاخ يمُذج َمذَح 31102005

42102006
22390يصشوفاخ دوس ذسفُظ انمشاٌ- يصاسَف تشايح واَشطح 

          1,575,407             295,805          1,279,602          1,301,992دػى دوس ذسفُظ انمشاٌ- ذثشػاخ وهثاخ يمُذج َمذَح 31102006

42102007
إػاَاخ صواج - يصاسَف تشايح واَشطح 

                     -                     -                     -إػاَاخ صواج- ذثشػاخ وهثاخ يمُذج َمذَح 31102007

42102008
23978 يصاسَف تشايح واَشطح يمُذج

               -42,097               -18,119               -23,978............’ - ذثشػاخ وهثاخ يمُذج َمذَح 31102008

                     -                     -                     -ػيىيت- حبرػبث وهببث مقيذة 31103مصروفبث ػيىيت مقيذة 42103

                     -                     -                     -ػُُُح - صكاج 31103001صكاج - يصشوفاخ ػُُُح 42103001

                     -                     -                     -أَراو - ذثشػاخ ػُُُح 31103002أَراو - يصشوفاخ  ػُُُح 42103002

                     -                     -                     -أسش يسراخح - ذثشػاخ ػُُُح 31103003أسش يسراخح - يصشوفاخ  ػُُُح 42103003

                     -                     -                     -دوس َسائُح - ذثشػاخ ػُُُح 31103004دوس َسائُح - يصشوفاخ  ػُُُح 42103004

                     -                     -                     -اَذَح شثاتُح - ذثشػاخ ػُُُح 31103005اَذَح شثاتُح - يصشوفاخ  ػُُُح 42103005

                     -                     -                     -يساػذاخ صواج - ذثشػاخ ػُُُح 31103006يساػذاخ صواج - يصشوفاخ ػُُُح 42103006

                     -                     -                     -ادوَح طثُح - ذثشػاخ ػُُُح 31103007ادوَح طثُح - يصشوفاخ  ػُُُح 42103007

                     -                     -                     -....…- ذثشػاخ ػُُُح 31103008- .............يصشوفاخ  ػُُُح 42103008

                     -                     -                     -خذياخ تطىػيح - تثرػاخ وهثاخ  يقيذج 31104(يقاتم ايراداخ انتطىع  )خذياخ تطىػيح - يصروفاخ يقيذج 42104

                     -                     -                     - (إسى انُشاط    )- ذثشػاخ خذياخ ذطىػُح 31104001(اسى انُشاط   )- يصشوفاخ خذياخ ذطىػُح 42104001

                     -                     -                     -ساػاخ اسرشاسَح- ذثشػاخ خذياخ ذطىػُح 31104002ساػاخ اسرشاسَح- يصشوفاخ  خذياخ ذطىػُح 42104002

                     -                     -                     -ػُاداخ طثُح- ذثشػاخ خذياخ ذطىػُح 31104003ػُاداخ طثُح- يصشوفاخ  خذياخ ذطىػُح 42104003

                     -                     -                     -ذذسَة وذؤهُم - ذثشػاخ خذياخ ذطىػُح 31104004ذذسَة وذؤهُم - يصشوفاخ  خذياخ ذطىػُح 42104004

                     -                     -                     -- ...............ذثشػاخ خذياخ ذطىػُح 31104005- ...............يصشوفاخ  خذياخ ذطىػُح 42104005

                     -                     -                     -انًُح  انحكىيي - تثرػاخ وهثاخ  يقيذج 31105انًُح  انحكىيي - يصروفاخ يقيذج 42105

                     -                     -                     -ذؤسُس- انًُر انسكىيٍ 31105001ذؤسُس- انًُر انسكىيٍ - يصشوفاخ 42105001

                     -                     -                     -دػى انرشغُم - انًُر انسكىيٍ 31105002دػى انرشغُم - انًُر انسكىيٍ - يصشوفاخ 42105002

                     -                     -                     -انرًُض انًؤسسٍ - انًُر انسكىيٍ 31105003انرًُض انًؤسسٍ - انًُر انسكىيٍ - يصشوفاخ 42105003

                     -                     -                     -االسرذايح انًانُح - انًُر انسكىيٍ 31105004االسرذايح انًانُح - انًُر انسكىيٍ - يصشوفاخ 42105004

                     -                     -                     -دػى انمطاع - انًُر انسكىيٍ 31105005دػى انمطاع - انًُر انسكىيٍ - يصشوفاخ 42105005

                     -                     -                     -انذػى االخرًاػٍ - انًُر انسكىيٍ 31105006انذػى االخرًاػٍ - انًُر انسكىيٍ - يصشوفاخ 42105006

                     -                     -                     -انرذسَة وانرؼهُى - انًُر انسكىيٍ 31105007انرذسَة وانرؼهُى - انًُر انسكىيٍ - يصشوفاخ 42105007

                     -                     -                     -يششوػاخ انًشافك- انًُر انسكىيٍ 31105008يششوػاخ انًشافك- انًُر انسكىيٍ - يصشوفاخ 42105008

                     -                     -                     -انثسىز وانًؤاصسج- انًُر انسكىيٍ 31105009انثسىز وانًؤاصسج- انًُر انسكىيٍ - يصشوفاخ 42105009

                     -                     -                     -انًُرداخ انًانُح وانرًىَهُح- انًُر انسكىيٍ 31105010انًُرداخ انًانُح وانرًىَهُح- انًُر انسكىيٍ - يصشوفاخ 42105010

                     -                     -                     -ايراداخ يقيذج 31106

                     -                     -                     -استاذ اسرثًاساخ يخصصح نهثشايح واالَشطح 31106001

                     -                     -                     -يثُؼاخ سهغ وخذياخ يخصصح نهثشايح واالَشطح 31106002

                     -                     -                     -سسىو تشايح وأَشطح يخصصح 31106003

-                     -                     

                     -                     -                     -إجًاني إيراداخ انتحىيالخ واػادج انتصُيف 31401إخًانٍ يصشوفاخ  انرسىَالخ واػادج انرصُُف 47101

-                     -                     -                     

1,392,492اإلجًاني 46,368إجًاني   -  1,346,124  3,735,111  5,081,235  

-صافي األصىل انًقيذج أول انفترج    -  -  

-صافي األصىل انًقيذج  َهايح انفترج   1,346,124  3,735,111  5,081,235  

رصيذ انفترج 

انساتقح

انتحىيالخ 

واػادج 

انتصُيف

رصيذ صافي 

األصىل َهايح 

انفترج

م   2021 /  06 / 30م  الى  2021 /  04 /  01تقرير إيرادات ومصروفات البرامج واألنشطة المقيدة للفترة من 

انتؼير في صافي 

االصىل انًقيذج 

خالل انفترج

انتثرػاخ واإليراداخ نالَشطح انًقيذج يصروفاخ انثرايج واألَشطح انًقيذج 


