
الرصيدالبنك

            3,144,004.00النقدية وما في حكمها

    3,144,004.00االجمالي

البندالمصروف

               116,219.00تكاليف  (رسوم كهرباء - رواتب)

       116,219.00االجمالي

اإلدارة المالية
قسم المحاسبة

التقرير المالي للربع األول

النقدية في الصناديق والبنوك 

المصروفات

المصروفات العمومية واإلدارية

3,144,004.00 

النقدية وما في حكمها

االرصدة في البنوك في نهاية الربع األول 

)رواتب -رسوم كهرباء (تكاليف   116,219.00

المصروفات االدارية



 المصروفاتالبند

               225,000.00العالج الخيرري

                 55,000.00النقل الخيري

                 45,000.00تدريب وتأهيل المعاقين

               103,772.00األجهزة الطبية

       428,772.00اإلجمالي

               116,219.00المصروفات اإلدارية

               428,772.00مصروفات االنشطة

       544,991.00اإلجمالي

مصروفات األنشطة 

مقارنة المصروفات

225,000.00 

55,000.00 

45,000.00 

103,772.00 

العالج الخيرري

النقل الخيري

تدريب وتأهيل المعاقين

األجهزة الطبية

المصروفات 

العالج الخيرري
٥٢%

النقل الخيري
١٣%

 تدريب وتأهيل
 … المعاقين

األجهزة الطبية
٢٤%

مصروفات االنشطة 

العالج الخيرري

النقل الخيري

تدريب وتأهيل المعاقين

األجهزة الطبية

المصروفات اإلدارية
٢١%

مصروفات االنشطة
٧٩%

مقارنة المصروفات



الرصيدالبنك

               786,101.00النقدية وما في حكمها

       786,101.00االجمالي

الرصيداألصل

                   4,000.00األصول الثابتة

               600,000.00أصول األوقاف

       604,000.00االجمالي

المبلغااللتزام

                   9,200.00االلتزامات غير المتداولة

           9,200.00االجمالي

التقرير المالي للربع الثاني

النقدية في الصناديق والبنوك 

األصول

االلتزامات

اإلدارة المالية

قسم المحاسبة

786,101.00 

النقدية وما في حكمها

االرصدة في البنوك في نهاية الربع الثاني 

4,000.00 

600,000.00 

أصول األوقافاألصول الثابتة

األصول  الثابتة

9,200.00 

االلتزامات غير المتداولة

صافي األصول المقيدة



البندالمصروف

                 40,000.00تكاليف العاملين - األجور

                 82,994.00تكاليف تشغيلية

       122,994.00االجمالي

 المصروفاتالبند

               148,000.00العالج الخيرري

                 22,000.00النقل الخيري

                 16,853.00تدريب وتأهيل المعاقين

                 90,000.00األجهزة الطبية

                 80,000.00ذريتي

               106,000.00تهيئة المنازل

                 40,000.00اللقاءات االجتماعية

       502,853.00اإلجمالي

               122,994.00المصروفات اإلدارية

               502,853.00مصروفات االنشطة

       625,847.00اإلجمالي

المصروفات

المصروفات العمومية واإلدارية

مصروفات األنشطة المقيدة

مقارنة المصروفات

40,000.00 

82,994.00 

األجور -تكاليف العاملين 

تكاليف تشغيلية

المصروفات االدارية

العالج الخيرري
٣٠%

النقل الخيري
٤%

تدريب وتأهيل المعاقين
٣%

األجهزة الطبية
١٨%

ذريتي
١٦%

تهيئة المنازل
٢١%

اللقاءات االجتماعية
٨%

مصروفات االنشطة 

٢٠%

٨٠%

مقارنة المصروفات

المصروفات اإلدارية

مصروفات االنشطة



اإليراداتالبند

               417,000.00التبرعات المقيدة

            1,000,734.00ايرادات وتبرعات غير مقيدة 

    1,417,734.00اإلجمالي

اإليرادات

اإليرادات

التبرعات المقيدة
٢٩%

ايرادات وتبرعات غير مقيدة 
٧١%

مقارنة اإليرادات

التبرعات المقيدة

ايرادات وتبرعات غير مقيدة 

417,000.00 

1,000,734.00 

التبرعات المقيدة

ايرادات وتبرعات غير مقيدة 

اإليرادات



الرصيدالبنك

491018النقدية وما في حكمها

       491,018.00االجمالي

الرصيداألصل

               209,450.00األصول غير المتداولة

               468,101.76أصول األوقاف

       677,551.76االجمالي

التقرير المالي للربع الثالث

النقدية في الصناديق والبنوك 

األصول 

اإلدارة المالية

قسم المحاسبة

491018

النقدية وما في حكمها

االرصدة في البنوك في نهاية الربع الثالث 

209,450.00 

468,101.76 

أصول األوقافاألصول غير المتداولة

األصول  الثابتة



البندالمصروف

                 40,000.00رواتب وأجور

                 31,022.00تكاليف تشغيلية

         71,022.00االجمالي

 المصروفاتالبند

               109,000.00العالج الخيرري

                 33,000.00النقل الخيري

                 36,000.00تدريب وتأهيل المعاقين

               133,000.00األجهزة الطبية

                 40,000.00ذريتي

                 10,000.00تهيئة المنازل

                 15,000.00اللقاءات االجتماعية

       376,000.00اإلجمالي

                 71,022.00المصروفات اإلدارية

               376,000.00مصروفات االنشطة

       447,022.00اإلجمالي

المصروفات

المصروفات العمومية واإلدارية

مصروفات األنشطة 

مقارنة المصروفات

40,000.00 

31,022.00 

رواتب وأجور

تكاليف تشغيلية

المصروفات االدارية

العالج الخيرري
٣٥%

النقل الخيري
تدريب وتأهيل المعاقين%١١

١١%

األجهزة الطبية
٤٣%

مصروفات االنشطة 

العالج الخيرري

النقل الخيري

تدريب وتأهيل المعاقين

األجهزة الطبية

١٦%

٨٤%

مقارنة المصروفات

المصروفات اإلدارية

مصروفات االنشطة



اإليراداتالبند

               926,069.00التبرعات وااليرادات

       926,069.00اإلجمالي

اإليرادات

اإليرادات

التبرعات وااليرادات 
١٠٠%

مقارنة اإليرادات

التبرعات وااليرادات 

التبرعات وااليرادات  926,069.00

اإليرادات



الرصيدالبنك

               887,961.00النقدية وما في حكمها

       887,961.00االجمالي

الرصيداألصل

               208,908.00األصول غير المتداولة 

       208,908.00االجمالي

الرصيداألصل

                   -االجمالي

التقرير المالي للربع الرابع

النقدية في الصناديق والبنوك 

األصول الثابتة

اإلدارة المالية

قسم المحاسبة

887,961.00 

النقدية وما في حكمها

االرصدة في البنوك في نهاية الربع الرابع 

208,908.00 

األصول غير المتداولة 

األصول  الثابتة



المصروفات

البندالمصروف
                 40,000.00الرواتب واألجور االساسية 

                 40,000.00ايجارات

                 45,000.00مزايا وحوافز

                 33,000.00مصاريف حكومية

                 40,000.00تأمينات

                 62,792.00مطبوعات

       260,792.00االجمالي

 المصروفاتالبند

               266,000.00العالج الخيرري

                 57,000.00النقل الخيري

                 48,000.00تدريب وتأهيل المعاقين

               133,000.00األجهزة الطبية

                 15,000.00ذريتي

                 47,000.00البرنامج السياحي للمعاقين

                 19,299.00برنامج الصيانة

                 15,000.00تهيئة المنازل

                 10,000.00اللقاءات االجتماعية

       610,299.00اإلجمالي

               260,792.00مصروفات العمومية

               610,299.00مصروفات االنشطة

    1,131,883.00اإلجمالي

المصروفات العمومية واإلدارية

مصروفات األنشطة المقيدة

مقارنة المصروفات

40,000.00 

40,000.00 

45,000.00 

33,000.00 

40,000.00 

62,792.00 

الرواتب واألجور االساسية 

ايجارات

مزايا وحوافز

مصاريف حكومية

تأمينات

مطبوعات

المصروفات االدارية

العالج الخيرري
٤٤%

النقل الخيري
٩%

تدريب وتأهيل المعاقين
٨%

األجهزة الطبية
٢٢%

ذريتي
٢%

البرنامج السياحي 
للمعاقين

٨%

برنامج الصيانة
٣%

تهيئة المنازل
٢% اللقاءات االجتماعية

٢%

مصروفات االنشطة  

٣٠%

٧٠%

مقارنة المصروفات

مصروفات العمومية

مصروفات االنشطة



اإليرادات

اإليراداتالبند

1642873اإليرادات والتبرعات

    1,642,873.00اإلجمالي

اإليرادات

اإليرادات والتبرعات
١٠٠%

مقارنة اإليرادات

اإليرادات والتبرعات

1642873 اإليرادات والتبرعات

اإليرادات


