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المبلغ إسم الحسابرقم الحساب
مصاریف 
المراكز 
اإلداریة

مصاریف 
البرامج 
واألنشطة

مصاریف 
التشغیل 

المحملة على 
النشاط

مصاریف 
األوقاف

مصاریف 
مراكز جمع 

األموال

مصاریف 
مراكز 

االستثمار

مصاریف 
الحوكمة

7119920المصروفات 4

476134المصاریف العمومیة واإلداریة41
تكالیف العاملین / الموظفین411

388601الرواتب واألجور النقدیة41101
الرواتب واألجور االساسیة 41101001
بدل السكن 41101002
بدل المواصالت 41101003
بدل اتصال 41101004
بدل اعاشة 41101005
بدل طبیعة عمل 41101006
العمل اإلضافي 41101007
32316تأمینات اجتماعیة 41101008

مزایا وحوافز41102
اإلجازات 41102001
4104تذلكر السفر41102002
التأمین الطبي 41102003
مصاریف العالج 41102004
مكافات وحوافز موسمیة 41102005
مكافات وحوافز سنویة 41102006
مكافات وحوافز أخرى 41102007
مصاریف الطعام 41102008
بدل اثاث 41102009
مصاریف حكومیة - تجدید إقامات 41102010
مصاریف حكومیة - تأشیرات 41102011
مصاریف حكومیة - نقل كفاالت  41102012
18797مصاریف حكومیة - رسوم 41102013
رسوم المدارس 41102014
مالبس العمال الموحد41102015
تأمین العاملین 41102016
تكالیف العاملین - عمالة مؤقتھ 41102017
تكالیف نقل العاملین بین المواقع 41102018
بدل االنتداب41102019
تعویضات نھایة الخدمة 41102020

التكالیف التشغیلیة 412

تقریر مصاریف الجمعیة حسب التصنیف الوظیفي للفترة من ... / ... /       الى ... / ... /     



المستھلكات41201
2447مستلزمات مكتبیة41201001
مستلزمات أنظمة المعلومات 41201002
الوقود والمحروقات 41201003
مطبوعات 41201004
تعبئة وتغلیف41201005
160مواد التنظیف41201006
مستلزمات المطبخ 41201007
أدوات مستھلكة مصروفة41201008
مستھلكات أخرى41201009

الصیانة واإلصالح 41202
صیانة وإصالح - األراضي واألراضي المطورة / المحسنة 41202001

صیانة وإصالح - األراضي واألراضي المطورة / المحسنة 4120200101
صیانة وإصالح -المباني 41202002

صیانة وإصالح -المباني 4120200201
صیانة وإصالح - المباني  المشتراة 4120200202
صیانة وإصالح - المباني المتبرع بھا4120200203
صیانة وإصالح - مباني على ارض مستأجرة 4120200204
تجسینات مباني مملوكة 4120200205
تحسینات مباني مستأجرة4120200206

صیانة وإصالح - االت ومعدات 41202003
صیانة وإصالح - االت ومعدات 4120200301
االت ومعدات 4120200302
االت ومعدات صناعیة 4120200303
االت ومعدات صیانو وتشغیل 4120200304
االت ومعدات ورش4120200305
االت ومعدات حاویات ومقطورات 4120200306

25  29صیانة وإصالح - السیارات 41202004
صیانة وإصالح - السیارات 4120200401
قطع غیار 4120200402
صیانة دوریة 4120200403
اطارات 4120200404
أجور صیانة 4120200405

صیانة وإصالح - األثاث المكتبي 41202005
صیانة وإصالح - األثاث المكتبي 4120200501

صیانة وإصالح - االت ومعدات مكتبیة41202006
صیانة وإصالح - االت ومعدات مكتبیة4120200601

صیانة وإصالح - عدد وأدوات 41202007
صیانة وإصالح - عدد وأدوات 4120200701

صیانة وإصالح - أدوات وأجھزة العرض 41202008
صیانة وإصالح - أدوات وأجھزة العرض 4120200801

صیانة وإصالح - أجھزة االتصال واألمن والحمایة41202009
صیانة وإصالح - أجھزة االتصال واألمن والحمایة4120200901



صیانة وإصالح - اجھزة الحاسب االلي وملحقاتھا 41202010
صیانة وإصالح - اجھزة الحاسب االلي وملحقاتھا 4120201001

صیانة وإصالح - اجھزة التدفئة والتبرید والتھویة 41202011
صیانة وإصالح - اجھزة التدفئة والتبرید والتھویة 4120201001

صیانة وإصالح - اللوحات المعدنیة 41202012
صیانة وإصالح - اللوحات المعدنیة 4120201201

المنافع والخدمات والتأمین 41203
3882الكھرباء41203001
المیاه ومصاریف الصرف الصحي41203002
1954الھاتف والفاكس واإلنترنت41203003
تكالیف البرید والبرقیات 41203004
مصاریف التأمین 41203005

15361مصاریف التأمین - سیارات 4120300501
مصاریف التأمین - الحریق4120300502
مصاریف التأمین - السرقات4120300503

655مصاریف الشحن 41203006
اجور تحمیل وتنزیل 41203007
3176مصاریف الضیافة 41203008
اإلیجارات41203009

إیجار ممتلكات - أراضي4120300901
إیجار ممتلكات - مكاتب4120300902
إیجار ممتلكات - مستودعات4120300903
إیجار ممتلكات - منافذ بیعیة (محالت)4120300904
إیجار ممتلكات - أخرى " یتم تحلیلھا " 4120300905
إیجارات معدات وآالالت4120300906
إیجارات معدات نقل 4120300907
إیجارات سیارات 4120300908

تكالیف مھنیة وإستشارات 41203010
رسوم مھنیة 4120301001
مصاریف استشارات 4120301002
تكالیف مھنیة - أخرى4120301003

عقود الصیانة والتشغیل41203011
عقود الصیانة والتشغیل - النظافة 4120301101
عقود الصیانة والتشغیل  - األمن والحراسة 4120301102
عقود صیانة المصاعد4120301103
عقود  صیانة االت التصویر4120301104

6تكالیف تشغیلة أخرى 41204
مصاریف التدریب والتاھیل 41204001
مصاریف اشتراكات وتصدیقات 41204002
دوریات وصحف ومجالت تخصصیة 41204003
مصاریف التراخیص 41204004
مصاریف الدعایة واالعالن 41204005
العینات والھدایا41204006



1650مصاریف غرامات ومخالفات 41204007
100مصاریف بنكیة وعموالت41204008
الحمالت اإلعالنیة41204009
الیافطات اإلعالنیة41204010
العروض الخاصة41204011
تكالیف تسویقیة - أخرى41204012
سفریات عمل - داخلیة41204013
سفریات عمل - دولیة41204014
عجز / فائض النقدیة41204015

مصاریف اإلستھالك واالستنفاذ413
مصاریف االستھالك - األراضي المطورة 41301

مصروف إھالك - األراضي المطورة - تحسینات اراضي 41301001
مصاریف االستھالك - المباني 41302

مصروف إھالك - المباني41302001
مصروف إھالك - المباني المشتراة41302002
مصروف إھالك - المباني المتبرع بھا 41302003
مصروف إھالك - مباني على ارض مستأجرة 41302004
مصروف إھالك - تجسینات مباني مملوكة 41302005
مصروف إھالك - تحسینات مباني مستأجرة41302006

مصاریف االستھالك  -  االت ومعدات 41303
مصروف إھالك - االت ومعدات 41303001
مصروف إھالك - االت ومعدات صناعیة 41303002
مصروف إھالك - االت ومعدات صیانو وتشغیل 41303003
مصروف إھالك - االت ومعدات ورش41303004
مصروف إھالك - االت ومعدات حاویات ومقطورات 41303005

مصاریف االستھالك -  السیارات 41304
مصروف إھالك - سیارات 41304001
مصروف إھالك - سیارات مشتراة41304002
مصروف إھالك - سیارات متبرع بھا 41304003
مصروف إھالك - سیارات ایجار منتھي بالتملیك 41304004

مصاریف االستھالك - األثاث المكتبي 41305
مصاریف االھالك - األثاث المكتبي 41305001

مصاریف االستھالك  - االت ومعدات مكتبیة41306
مصاریف االھالك  - االت ومعدات مكتبیة41306001

مصاریف االستھالك -- عدد وأدوات 41307
مصاریف االھالك -- عدد وأدوات 41307001

مصاریف االستھالك - أدوات وأجھزة العرض 41308
مصاریف االھالك - أدوات وأجھزة العرض 41308001

مصاریف االستھالك - أجھزة االتصال واألمن والحمایة41309
مصاریف االھالك - أجھزة االتصال واألمن والحمایة41309001

مصاریف االستھالك - اجھزة الحاسب االلي وملحقاتھا 41310
مصاریف االھالك - اجھزة الحاسب االلي وملحقاتھا 41310001

مصاریف االستھالك - اجھزة التدفئة والتبرید والتھویة 41311



مصاریف االھالك - اجھزة التدفئة والتبرید والتھویة 41311001
مصاریف االستھالك - اللوحات المعدنیة 41312

مصاریف االھالك - اللوحات المعدنیة 41312001
مصاریف االستنفاذ - األصول غیر الملموسة 41313

مصاریف االستنفاذ - األصول غیر الملموسة 41313001
مصاریف االستنفاذ - براءات اإلختراع 41313002
مصاریف االستنفاذ - العالمات التجاریة 41313003
مصاریف االستنفاذ - تكالیف ماقبل التشغیل " مصاریف التأسیس " 41313004
مصاریف االستنفاذ - مصاریف حقوق االمتیاز 41313005
مصاریف االستنفاذ  - تكالیف تطویر المنتجات 41313006
مصاریف االستنفاذ  - مصاریف الحمالت االعالنیة المؤجلة41313007
مصاریف االستنفاذ  - مصاریف عمومیة وإداریة مؤجلة41313008
مصاریف االستنفاذ - قیمة التقبیل - خلو رجل 41313009
مصاریف االستنفاذ - رخص البرامج واألنظمة41313010
مصاریف االستنفاذ - الخطط االستراتیجیة41313011

مصاریف االستھالك -  للموجودات الحیویة 41314
مصاریف االستھالك -   أمھات االبقار41314001
مصاریف االستھالك -  صغار االبقار41314002
مصاریف االستھالك -   امھات الدواجن 41314003
مصاریف االستھالك -   الصیصان 41314004
مصاریف االستھالك -   االشجار المثمرة 41314005
مصاریف االستھالك -   االشجار غیر المثمرة 41314006

مصاریف إداریة وعمومیة  أخرى 414
خسائر  بیع أصول 41401

خسائر  بیع أصول 41401001
خسائر استثمارات 41402

خسائراستثمارات عقاریة 41402001
خسائر استثمارات في شركات زمیلة 41402002
خسائر استثمارات في الصنادیق والمحافظ 41402003
خسائر استثمارات متاحة للبیع 41402004
خسائر استثمارات مقتناة بغرض المتاجرة 41402005
خسائر استثمارات مقتناة حتى تاریخ االستحقاق 41402006
خسائر استثمارات أخرى 41402007

مصاریف تمویلیة 41403
مصاریف تمویلیة 41403001

مصاریف دیون معدومة أو المشكوك في تحصیلھا41404
ذمم مدینة معدومة - مدینون تجاریون 41404001
ذمم مدینة معدومة - عمالء محافظ إقراضیة 41404002
ذمم مدینة معدومة - أخرى41404003

مصاریف المخصصات 41405
مخصصات االستثمار 41405001
مخصصات د. م . في تحصیلھا 41405002



6643787مصاریف البرامج واألنشطة 42
مصاریف برامج وانشطة  مقیدة 421

مصارف الزكاة الشرعیة42101
مصارف الزكاة الشرعیة42101001

مصاریف برامج وانشطة نقدیة مقیدة 42102
مصاریف برامج وانشطة - كفاالت 42102001
مصاریف برامج وانشطة - مساعدات 42102002
مصاریف برامج وانشطة - برامج موسمیة42102003
مصاریف برامج وانشطة - السلة الغذائیة 42102004
مصاریف برامج وانشطة - دعم أسرة محتاجة42102005
مصاریف برامج وانشطة - مصروفات دور تحفیظ القران42102006
مصاریف برامج وانشطة - إعانات زواج 42102007
 مصاریف برامج وانشطة..................42102008

مصاریف برامج وانشطة عینیة مقیدة 42103
مصروفات عینیة - زكاة 42103001
مصروفات  عینیة - أیتام 42103002
مصروفات  عینیة - أسر محتاجة 42103003
مصروفات  عینیة - دور نسائیة 42103004
مصروفات  عینیة - اندیة شبابیة 42103005
مصروفات عینیة - مساعدات زواج 42103006
مصروفات  عینیة - ادویة طبیة 42103007
مصروفات  عینیة - .............42103008

مصروفات مقیدة - خدمات تطوعیة ( مقابل ایرادات التطوع )42104
مصروفات خدمات تطوعیة - ( اسم النشاط  )42104001
مصروفات  خدمات تطوعیة - ساعات استشاریة42104002
مصروفات  خدمات تطوعیة - عیادات طبیة42104003
مصروفات  خدمات تطوعیة - تدریب وتأھیل 42104004
مصروفات  خدمات تطوعیة - ...............42104005

مصروفات مقیدة - المنح  الحكومي 42105
مصروفات - المنح الحكومي - تأسیس42105001
مصروفات - المنح الحكومي - دعم التشغیل 42105002
مصروفات - المنح الحكومي - التمیز المؤسسي 42105003
مصروفات - المنح الحكومي - االستدامة المالیة 42105004
مصروفات - المنح الحكومي - دعم القطاع 42105005
مصروفات - المنح الحكومي - الدعم االجتماعي 42105006



مصروفات - المنح الحكومي - التدریب والتعلیم 42105007
مصروفات - المنح الحكومي - مشروعات المرافق42105008
مصروفات - المنح الحكومي - البحوث والمؤازرة42105009
مصروفات - المنح الحكومي - المنتجات المالیة والتمویلیة42105010

مصاریف برامج وانشطة غیر مقیدة  422
مصروفات برامج وأنشطة غیر مقیدة - نقدیة42201

مصروفات برامج وأنشطة غیر مقیدة - نقدیة42201001
مصروفات برامج وأنشطة غیر مقیدة  - عینیة 42202

مصروفات برامج وأنشطة غیر مقیدة  - عینیة 42202001
مصروفات برامج وأنشطة غیر مقیدة  - خدمات تطوعیة ( مقابل تبرعات التطوع )42203

مصروفات برامج وأنشطة غیر مقیدة  - خدمات تطوعیة ( مقابل تبرعات التطوع )42203001
مصاریف وتوزیعات عوائد األوقاف 43

مصاریف وتوزیعات عوائد األوقاف 431
مصروفات النظارة 43101

مصروفات النظارة 43101001
مصاریف اإلستھالك واالستنفاذ لألصول الوقفیة43103

مصاریف االستھالك لألصول الثابتة الوقفیة 43103001
مصاریف االستنفاذ - األصول غیر الملموسة 43103002
مصاریف االستھالك -  للموجودات الحیویة 43103003

مصاریف أوقاف متنوعة  43104
خسائر  بیع واستبدال  أصول وقفیة43104001
خسائر استثمارات وقفیة43104002

خسائراستثمارات  وقفیة عقاریة 4310400201
خسائر استثمارات وقفیة في شركات زمیلة 4310400202
خسائر استثمارات  وقفیة في الصنادیق والمحافظ 4310400203
خسائر استثمارات فائض غلة الوقف 4310400204
خسائر استثمارات أخرى 4310400205

مصاریف دیون معدومة أو المشكوك في تحصیلھا43104003
ذمم مدینة معدومة - مدینون تجاریون 4310400301
ذمم مدینة معدومة - عمالء محافظ إقراضیة وقفیة4310400302
ذمم مدینة معدومة - أخرى4310400303

تكلفة البضاعة المباعة 43104004
تكلفة البضاعة المباعة 4310400401

مخصصات واحتیاطیات األوقاف 43105
مخصصات واحتیاطیات األوقاف 43105001

توزیعات صافي الریع على المستفیدین43106
مستفیدي الوقف - أیتام 43106001
مستفیدي الوقف - أسر محتاجة  43106002
مستفیدي الوقف - حلقات التحفیظ  43106003
مستفیدي الوقف - تعلیم 43106004

مصروفات  التحویالت واعادة التصنیف 47



مصروفات  التحویالت واعادة التصنیف 471
مصروفات  التحویالت واعادة التصنیف 47101

تحویالت وإعادة تصنیف  - قیود استخدام 47101001
تحویالت وإعادة تصنیف - قیود وقت 47101002
تحویالت وإعادة تصنیف - قیود استخدام ووقت 47101003
تحویالت وإعادة تصنیف - قیود إداریة 47101004
تحویالت وإعادة تصنیف - قیود اخرى 47101005

147159750000000اإلجمالي



12345

عدم وجود محضر تقییم للمواد الغذائیة 
وللتبرعات العینیة الواردة للجمعیة

1
نوصي بضرورة وجود لجنة لتقییم 

المواد الغذائیة

مالحظات المراجع القانوني 

تعلیق الوزارة  رد الجمعیة  م
االھمیة النسبیة للمالحظة وأثرھا على نظام الرقابة 

والضبط  ( 1 الدرجة االدنى ، 5 الدرجة األعلى ) التوصیة  مرات التكرار مكرره جدیدة المالحظة









134173103468459
2,389,377.002467556األصول المتداولة11

1,810,938.002261202النقدیة في الصنادیق والبنوك111
00المحافظ اإلقراضیة والتمویلیة112
00االستثمارات المتداولة113
00الذمم المدینة114
115 ً 00مصروفات مدفوعة مقدما
00إیرادات وتبرعات مستحقة116
537,080.00212950المخزون117
00الحسابات الجاریة للفروع " أطراف ذات عالقة "118

23893772647556

820903األصول غیر المتداولة12
207,030.00820277األصول الثابتة121
626األصول غیر الملموسة122
0االستثمارات غیر المتداولة123
0أعمال رأسمالیة تحت اإلنشاء " مشاریع تحت التنفیذ "124
0الموجودات الحیویة125

207030820903

أصول األوقاف13
47134168400.2النقدیة الموقوفة131
00محافظ إقراضیة وتمویلیة موقوفة132
00االستثمارات الوقفیة133
00األصول الثابتة الوقفیة134
00األصول غیر الملموسة – أوقاف135
00أعمال رأسمالیة تحت اإلنشاء " مشاریع وقفیة تحت التنفیذ "136
00الموجودات الحیویة137

47134168400.2

3417310 

تقریر باألصول الثابتة بتاریخ ... /  .... /    





21772882

050000االلتزامات المتداولة21
0القروض قصیرة األجل211
0أوراق الدفع212
0الذمم الدائنة213
0مصروفات مستحقة214
0إیرادات وتبرعات مقدمة215
0التزامات متداولة أخرى216

050000

0االلتزامات غیر المتداولة22
0القروض طویلة األجل221
0أوراق الدفع  طویلة األجل222
0الذمم الدائنة - طویلة األجل223
0مخصص مكافآت نھایة الخدمة224
0المخصصات225
0156603مجمعات اإلھالك واالستنفاذ226
0المخصصات لألصول الوقفیة227
0مجمعات اإلھالك واالستنفاذ لألصول الوقفیة228

0156603

صافي األصول23
963286صافي األصول231

288095صافي األصول المقیدة23101
675186صافي األصول المقیدة23102
5صافي أصول األوقاف23103

963286

1169889 

ًألصول بتاریخ ... /  .... /     تقریر باإللتزامات وصافي ا



مالحظات المبلغ البیان 

                        400رصید الزكاة أول الفترة 

                   44,250الزكوات المحصلة خالل الفترة 

            44,650رصید بند الزكاة خالل الفترة 

مصروفات الزكاة 

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

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

..........................-                        

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

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

..........................-                        

..........................-                        

                  -إجمالي المنصرف 

            44,650رصید الزكاة نھایة الفترة 



 المبلغاسم الحساب رقم الحساب المبلغ اسم الحساب رقم الحساب 

                44,250               44,250زكاة 31101مصارف الزكاة 42101

              -161,916          1,279,155تبرعات وھبات مقیدة - نقدیة144107131102مصاریف برامج وانشطة نقدیة مقیدة 42102

                     -تبرعات وھبات مقیدة نقدیة - كفاالت 31102001مصاریف برامج وانشطة - كفاالت 42102001

                     -تبرعات وھبات مقیدة نقدیة -  مساعدات 31102002مصاریف برامج وانشطة - مساعدات 42102002

                     -تبرعات وھبات مقیدة نقدیة - برامج موسمیة31102003مصاریف برامج وانشطة - برامج موسمیة42102003

                     -تبرعات وھبات مقیدة نقدیة - السلة الغذائیة 31102004مصاریف برامج وانشطة - السلة الغذائیة 42102004

                     -تبرعات وھبات مقیدة نقدیة - دعم أسرة محتاجة 31102005مصاریف برامج وانشطة - دعم أسرة محتاجة42102005

                     -تبرعات وھبات مقیدة نقدیة - دعم دور تحفیظ القران31102006مصاریف برامج وانشطة - مصروفات دور تحفیظ القران42102006

                     -تبرعات وھبات مقیدة نقدیة - إعانات زواج31102007مصاریف برامج وانشطة - إعانات زواج 42102007

              -161,916          1,279,155تبرعات وھبات مقیدة نقدیة - ’ ............144107131102008 مصاریف برامج وانشطة..................42102008

           -5,202,716تبرعات وھبات مقیدة - عینیة520271631103مصروفات عینیة مقیدة 42103

                     -زكاة - عینیة 31103001مصروفات عینیة - زكاة 42103001

                     -تبرعات عینیة - أیتام 31103002مصروفات  عینیة - أیتام 42103002

                     -تبرعات عینیة - أسر محتاجة 31103003مصروفات  عینیة - أسر محتاجة 42103003

                     -تبرعات عینیة - دور نسائیة 31103004مصروفات  عینیة - دور نسائیة 42103004

                     -تبرعات عینیة - اندیة شبابیة 31103005مصروفات  عینیة - اندیة شبابیة 42103005

                     -تبرعات عینیة - مساعدات زواج 31103006مصروفات عینیة - مساعدات زواج 42103006

                     -تبرعات عینیة - ادویة طبیة 31103007مصروفات  عینیة - ادویة طبیة 42103007

           -5,202,716تبرعات عینیة - زكاة فطر520271631103008مصروفات  عینیة - .............42103008

                     -تبرعات وھبات  مقیدة - خدمات تطوعیة 31104مصروفات مقیدة - خدمات تطوعیة ( مقابل ایرادات التطوع )42104

                     -تبرعات خدمات تطوعیة - (  إسم النشاط  ) 31104001مصروفات خدمات تطوعیة - ( اسم النشاط  )42104001

التغیر في صافي 
االصول المقیدة خالل 

الفترة

التبرعات واإلیرادات لالنشطة المقیدة مصروفات البرامج واألنشطة المقیدة 

تقریر إیرادات ومصروفات البرامج واألنشطة المقیدة للفترة من .. /  .. /       الى  ... / ... /     



                     -تبرعات خدمات تطوعیة - ساعات استشاریة31104002مصروفات  خدمات تطوعیة - ساعات استشاریة42104002

                     -تبرعات خدمات تطوعیة - عیادات طبیة31104003مصروفات  خدمات تطوعیة - عیادات طبیة42104003

                     -تبرعات خدمات تطوعیة - تدریب وتأھیل 31104004مصروفات  خدمات تطوعیة - تدریب وتأھیل 42104004

                     -تبرعات خدمات تطوعیة - ...............31104005مصروفات  خدمات تطوعیة - ...............42104005

                     -تبرعات وھبات  مقیدة - المنح  الحكومي 31105مصروفات مقیدة - المنح  الحكومي 42105

                     -المنح الحكومي - تأسیس31105001مصروفات - المنح الحكومي - تأسیس42105001

                     -المنح الحكومي - دعم التشغیل 31105002مصروفات - المنح الحكومي - دعم التشغیل 42105002

                     -المنح الحكومي - التمیز المؤسسي 31105003مصروفات - المنح الحكومي - التمیز المؤسسي 42105003

                     -المنح الحكومي - االستدامة المالیة 31105004مصروفات - المنح الحكومي - االستدامة المالیة 42105004

                     -المنح الحكومي - دعم القطاع 31105005مصروفات - المنح الحكومي - دعم القطاع 42105005

                     -المنح الحكومي - الدعم االجتماعي 31105006مصروفات - المنح الحكومي - الدعم االجتماعي 42105006

                     -المنح الحكومي - التدریب والتعلیم 31105007مصروفات - المنح الحكومي - التدریب والتعلیم 42105007

                     -المنح الحكومي - مشروعات المرافق31105008مصروفات - المنح الحكومي - مشروعات المرافق42105008

                     -المنح الحكومي - البحوث والمؤازرة31105009مصروفات - المنح الحكومي - البحوث والمؤازرة42105009

                     -المنح الحكومي - المنتجات المالیة والتمویلیة31105010مصروفات - المنح الحكومي - المنتجات المالیة والتمویلیة42105010

                     -ایرادات مقیدة 31106

                     -ارباح استثمارات مخصصة للبرامج واالنشطة 31106001

                     -مبیعات سلع وخدمات مخصصة للبرامج واالنشطة 31106002

                     -رسوم برامج وأنشطة مخصصة 31106003

-                     

           -4,041,227          2,602,560اإلجمالي 6643787إجمالي 

                     -0صافي األصول المقیدة أول العام 

           -2880954,041,227صافي األصول المقیدة  نھایة الفترة 


