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    الموجودات

   الموجودات المتداولة

 231,958  89,743 3 نقد في الصندوق ولدى البنك
 1,807,112  1,452,328 4 ذمم مدينة من مانحين

مدفوعة مقدمًا و موجودات متداولة أخرى مصروفات  5 34,170  72,207 
 2,111,277  1,576,241  مجموع الموجودات المتداولة

       
 228,374  217,770 6 الموجودات الثابتة، صافي

 2,339,651  1,794,011  مجموع الموجودات
     

     المطلوبات وصافي الموجودات
     المطلوبات المتداولة

الدفع ةمستحق مصروفاتذمم دائنة و   7 138,119  85,783 
 51,870  -  إيرادات مؤجلة

 137,653  138,119  مجموع المطلوبات المتداولة
      

 84,550  123,283 8 مخصص تعويض نهاية الخدمة
 222,203  261,402  مجموع المطلوبات

     
     صافي الموجودات
 287,614  162,055  غير مقيدة
 1,829,834  1,370,554 11 مقيدة مؤقتاً 

 2,117,448  1,532,609  مجموع صافي الموجودات
     

 2,339,651  1,794,011  مجموع المطلوبات وصافي الموجودات
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      إليراداتا

 936,031  1,103,296   1,103,296  - 9 منح وتبرعات
 3,206  5,014   1,000  4,014 10 إيرادات أخرى
 256 -  -  -    فوائد بنكية

صافي الموجودات المحّررة من 
 - -   (1,516,312)   1,516,312  11  التقييد

 939,493 1,108,310  (412,016)   1,520,326   مجموع اإليرادات
      
      مصروفاتال

 724,721 1,163,505 - 1,163,505 12 البرامج مصروفات
 295,792 368,713  -  368,713 13 إدارية وعمومية مصروفات
 39,716   54,139   -  54,139  6 استهالكات

 -   47,264    47,264   - 14 من مانحين شطب ذمم مدينة
 4,779   59,528   -  59,528   15  من فروقات عملة خسارة

 1,065,008  1,693,149    47,264     1,645,885   مجموع المصروفات
      

 (125,515)  (584,839)   (459,280)   (125,559)  التغير في صافي الموجودات
 2,242,963   2,117,448   1,829,834  287,614  الموجودات في بداية السنة صافي

 2,117,448   1,532,609    1,370,554     162,055   صافي الموجودات في نهاية السنة
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   التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل

 (125,515)  (584,839) التغير في صافي الموجودات
النقديــة تسويات لمطابقة التغير في صافي الموجودات مع صــافي التــدفقات 

   من أنشطة التشغيل:

 39,716  54,139 استهالكات
 25,461  38,733  الزيادة في مخصص تعويض نهاية الخدمة

 (521,772)  354,784 ذمم مدينة من مانحينالنقص (الزيادة) في 
 (5,752)  38,037 مدفوعة مقدمًا و موجودات متداولة أخرى مصروفاتالنقص (الزيادة) في 

 76,614  52,336 مستحقة الدفع مصروفاتالزيادة في ذمم دائنة و 
 -  (51,870) (النقص) في إيرادات مؤجلة

 (511,248)  (98,680) صافي التدفقات النقدية (المستخدمة في) أنشطة التشغيل
   

   التدفقات النقدية من أنشطة االستثمار

 (88,184)  (43,535) مشتريات موجودات ثابتة
 (88,184)  (43,535) أنشطة االستثمارالتدفقات النقدية (المستخدمة في) صافي 

    
 (599,432)  (142,215)  صافي (النقص) في النقد في الصندوق و لدى البنك

 831,390   231,958  النقد في الصندوق و لدى البنك في بداية السنة
 231,958   89,743  النقد في الصندوق و لدى البنك في نهاية السنة

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 


