
 انًبهغاسى انحساب رقى انحساب  انًبهغ

      500,000يصارف انسكاة 42101     270,000

يصاريف برايج وانشطت نقديت يقيدة 42102

760,000     42102001
      900,000كفاالث - هصاريف بزاهح وانشطت 

150,000     42102002
      400,000هساعذاث - هصاريف بزاهح وانشطت 

120,000     42102003
      120,000بزاهح هوسويت- هصاريف بزاهح وانشطت 

140,000     42102004
      150,000السلت الغذائيت - هصاريف بزاهح وانشطت 

380,000     42102005
      600,000دعن أسزة هحتاخت- هصاريف بزاهح وانشطت 

560,000     42102006
   1,200,000هصزوفاث دور تحفيظ القزاى- هصاريف بزاهح وانشطت 

620,000     42102007
      800,000إعاناث سواج - هصاريف بزاهح وانشطت 

-             42102008
 هصاريف بزاهح وانشطت..................

مصروفاث عينيت مقيدة 42103

سكاة - هصزوفاث عينيت 42103001

      400,000أيتام - هصزوفاث  عينيت 42103002     380,000

      100,000أسز هحتاخت - هصزوفاث  عينيت 42103003     100,000

              -دور نسائيت - هصزوفاث  عينيت 42103004             -

        60,000انذيت شبابيت - هصزوفاث  عينيت 42103005       50,000

      120,000هساعذاث سواج - هصزوفاث عينيت 42103006     120,000

      550,000ادويت طبيت - هصزوفاث  عينيت 42103007     430,000

              -- .............هصزوفاث  عينيت 42103008

(يقابم ايراداث انتطىع  )خدياث تطىعيت - يصروفاث يقيدة 42104

(اسن النشاط   )- هصزوفاث خذهاث تطوعيت 42104001

ساعاث استشاريت- هصزوفاث  خذهاث تطوعيت 42104002

      600,000عياداث طبيت- هصزوفاث  خذهاث تطوعيت 42104003     600,000

تذريب وتأهيل - هصزوفاث  خذهاث تطوعيت 42104004

- ...............هصزوفاث  خذهاث تطوعيت 42104005

يثال نحساب صافي األصىل انًقيدة 

اإليراداث وانتبرعاث انًقيدة يصاريف انبرايج واألنشطت انًقيدة 



انًنح  انحكىيي - يصروفاث يقيدة 42105

تأسيس- الونر الحكوهي - هصزوفاث 42105001

دعن التشغيل - الونر الحكوهي - هصزوفاث 42105002

      200,000التويش الوؤسسي - الونر الحكوهي - هصزوفاث 42105003       80,000

االستذاهت الواليت - الونر الحكوهي - هصزوفاث 42105004

      500,000دعن القطاع - الونر الحكوهي - هصزوفاث 42105005     170,000

الذعن االختواعي - الونر الحكوهي - هصزوفاث 42105006

التذريب والتعلين - الونر الحكوهي - هصزوفاث 42105007

هشزوعاث الوزافق- الونر الحكوهي - هصزوفاث 42105008

البحوث والوؤاسرة- الونر الحكوهي - هصزوفاث 42105009

الونتداث الواليت والتوويليت- الونر الحكوهي - هصزوفاث 42105010

100,000      

200,000      

   7,500,000إجًاني   4,930,000

صافي األصىل انًقيدة أول انعاو 

صافي األصىل انًقيدة  نهايت انفترة 



اسى انحساب رقى انحساب 

               230,000زكاة 31101

                      -نقديت- تبرعاث وهباث مقيدة 31102

               140,000كفاالث - تبزعاث وهباث هقيذة نقذيت 31102001

               250,000هساعذاث -  تبزعاث وهباث هقيذة نقذيت 31102002

                      -بزاهح هوسويت- تبزعاث وهباث هقيذة نقذيت 31102003

                 10,000السلت الغذائيت - تبزعاث وهباث هقيذة نقذيت 31102004

               220,000دعن أسزة هحتاخت - تبزعاث وهباث هقيذة نقذيت 31102005

               640,000دعن دور تحفيظ القزاى- تبزعاث وهباث هقيذة نقذيت 31102006

               180,000إعاناث سواج- تبزعاث وهباث هقيذة نقذيت 31102007

                      -............’ - تبزعاث وهباث هقيذة نقذيت 31102008

                      -عينيت- تبرعاث وهباث مقيدة 31103

                      -عينيت - سكاة 31103001

                 20,000أيتام - تبزعاث عينيت 31103002

                      -أسز هحتاخت - تبزعاث عينيت 31103003

                      -دور نسائيت - تبزعاث عينيت 31103004

                 10,000انذيت شبابيت - تبزعاث عينيت 31103005

                      -هساعذاث سواج - تبزعاث عينيت 31103006

               120,000ادويت طبيت - تبزعاث عينيت 31103007

                      -سكاة فطز- تبزعاث عينيت 31103008

                      -خدياث تطىعيت - تبرعاث وهباث  يقيدة 31104

                      - (إسن النشاط    )- تبزعاث خذهاث تطوعيت 31104001

                      -ساعاث استشاريت- تبزعاث خذهاث تطوعيت 31104002

                      -عياداث طبيت- تبزعاث خذهاث تطوعيت 31104003

                      -تذريب وتأهيل - تبزعاث خذهاث تطوعيت 31104004

                      -- ...............تبزعاث خذهاث تطوعيت 31104005

يثال نحساب صافي األصىل انًقيدة 

اإليراداث وانتبرعاث انًقيدة 
انتغير في صافي 

االصىل انًقيدة خالل 

انعاو



                      -انًنح  انحكىيي - تبرعاث وهباث  يقيدة 31105

                      -تأسيس- الونر الحكوهي 31105001

                      -دعن التشغيل - الونر الحكوهي 31105002

               120,000التويش الوؤسسي - الونر الحكوهي 31105003

                      -االستذاهت الواليت - الونر الحكوهي 31105004

               330,000دعن القطاع - الونر الحكوهي 31105005

                      -الذعن االختواعي - الونر الحكوهي 31105006

                      -التذريب والتعلين - الونر الحكوهي 31105007

                      -هشزوعاث الوزافق- الونر الحكوهي 31105008

                      -البحوث والوؤاسرة- الونر الحكوهي 31105009

                      -الونتداث الواليت والتوويليت- الونر الحكوهي 31105010

                      -ايراداث يقيدة 31106

                      -ارباذ استثواراث هخصصت للبزاهح واالنشطت 31106001

               100,000هبيعاث سلع وخذهاث هخصصت للبزاهح واالنشطت 31106002

               200,000رسوم بزاهح وأنشطت هخصصت 31106003

-                      

            2,570,000اإلجًاني 

910,000               

3,480,000            


