
0.003,066,394.86التبرعات وااليرادات

0.002,636,137.09  التبرعات وإإليرادات المقيدة
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التقرير الربع سنوي
الربع الرابع (2021/10/01 - 2021/12/31)

دائنمدينالبيان

0.00215,340.00            كفالة اليتيم

0.00321,442.00            مساعدات

0.00406,714.03       الزكاة

0.001,757,423.06نقدية-        تبرعات وهبات مقيدة 

0.0045,000.00            دعم أسرة محتاجة

0.00201,285.00            إعانات زواج

0.00101,000.00            برامج موسمية

0.00425,443.00            السلة الغذائية

0.0025,000.00            كسوة شتاء

0.0032,100.00            كسوة عيد

0.0024,750.00            الحقيبة المدرسية

0.0021,130.00            تحسين مساكن

0.002,000.00            لحوم ودواجن

0.00472,000.00المنح الحكومي-        تبرعات وهبات مقيدة 

0.0095,980.00            كفارات

0.00246,953.06            صدقات

0.00342,257.77            التبرع العام

0.0088,000.00       ايرادات غير مقيدة

0.00430,257.77  ايرادات وتبرعات غير مقيدة

0.00342,257.77نقدية-        تبرعات وهبات غير مقيدة 

275,827.390.00  المصاريف العمومية واإلدارية

213,159.540.00الموظفين/        تكاليف العاملين 

0.0088,000.00            االشتراكات

2,412,052.200.00المصروفات

12,185.070.00            مكافات وحوافز سنوية

41,456.240.00       التكاليف التشغيلية

161,883.330.00            الرواتب واألجور االساسية

39,091.140.00            تأمينات اجتماعية

4,338.680.00               الكهرباء

3,847.580.00               الهاتف والفاكس واإلنترنت

8,509.110.00            المستهلكات

24,775.270.00            المنافع والخدمات والتأمين

12,131.520.00               إيجارات

8,171.860.00            تكاليف تشغيلة أخرى

650.000.00               البريد

3,807.490.00               مصاريف تأمين السيارات

21,211.610.00(االهالك)       مصاريف اإلستهالك واالستنفاذ 

9,096.300.00األثاث المكتبي-             مصاريف االهالك 

3,270.000.00               مصاريف التدريب والتاهيل

4,901.860.00               مصاريف بنكية وعموالت

7,615.310.00االت ومعدات مكتبية-             مصاريف االهالك 

4,500.000.00أصول غير ملموسة-             مصاريف االهالك 



2,136,224.810.00  مصاريف البرامج واألنشطة

1,695,584.200.00       مصاريف برامج وانشطة مقيدة

417,256.480.00مساعدات-                مصاريف برامج وانشطة 

69,650.000.00اجار المستفيدين-                      مساعدات 

295,651.740.00            مصارف الزكاة الشرعية

1,399,932.460.00            مصاريف برامج وانشطة نقدية مقيدة

22,040.000.00                     اثاث منزلي

2,500.000.00رسوم مدرسية-                      مساعدات 

22,930.530.00فاتورة الكهرباء-                      مساعدات 

11,800.000.00                     مساعدات طارئة

11,750.000.00                     حقيبة المدرسة

1,500.000.00فاتورة الماء-                      مساعدات 

900.000.00                     مصاريف لحوم ودواجن

27,754.950.00                     مساعدات إصالحات

514,626.010.00السلة الغذائية-                مصاريف برامج وانشطة 

28,465.390.00دعم أسرة -                مصاريف برامج وانشطة 

246,431.000.00                     مساعدات مالية

100,500.000.00برامج موسمية-                مصاريف برامج وانشطة 

100,235.970.00كفالة اليتيم-                مصاريف برامج وانشطة 

7,083.220.00كسوة شتاء-                مصاريف برامج وانشطة 

78,785.000.00إعانات زواج-                مصاريف برامج وانشطة 

37,450.000.00تحسين مساكن-                مصاريف برامج وانشطة

121,250.000.00نقدية-        مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة 

13,750.000.00               مقر األنشطة

115,530.390.00اجهزة كهربائية-                مصاريف برامج وانشطة 

121,250.000.00  مصاريف برامج وانشطة غير مقيدة

319,390.610.00  مصاريف التشغيل المحملة على النشاط

8,750.000.00       المكتبة

107,500.000.00               االجتماعية

107,500.000.00                     مبادرة دعم المتزوجين

44,974.430.00       الثقافية

62,051.660.00       الخدمات

12,832.100.00       النادي

92,301.700.00       االعالمية

6,600.000.00               التامينات االجتماعية

33,298.190.00               ايجارات

86,243.290.00       اللجنة النسائية

39,600.000.00               الرواتب و االجور االساسية

2,463.340.00               مخصص نهاية الخدمة

12,237.430.00       االجتماعية

4,151.760.00               مصاريف الكهرباء اللجنة النسائية

130.000.00               مصاريف ضيافة

3,151,728.04م2021/12/31النقدية في 

2,412,052.203,066,394.86المجموع

654,342.66صافي اإليرادات

4,272,751.08م2021/10/01النقدية في 


