
1,450,777                                              

4,096,347                                              

1,149,048                                              

69,400                                                    

13,192                                                    

500                                                          

19,340                                                    

830                                                          

136,058                                                  

28,731                                                    

34,457                                                    

107                                                          

12,063                                                    

23,000                                                    

3,391,800                                              

50,986                                                    

14,700                                                    

45,734                                                    

155,000                                                  

األصول

لغاألصول المتداولة الم

بنك األه 

الد بنك ال

دهللا الخليوي عهدة ع

ة رقم (١) وع الطرف م

بنك الراج 

ات  مة المضافة مش ة الق

حاسب آا 

حاسب آ (٢٠١٨)

ة برنامج ج للموارد ال

اح وع االس م

االسوار

لغاألصول الثابتة الم

ا مستأجرة نات م تحس

اثاث مكت 

اء ه عدادات ال

                                           10,692,070إجما األصول

ة العواد عهدة من

عهدة محمد المهناء

و  برنامج نظام رافد اإلل

وع مركز الطراق  م

ــع األول للعام ٢٠٢٢م ة ال ان م

عهدة افنان الدب 



150,000                                                  

5,000                                                      

15,996                                                    

3,530,620                                              

6,990,454                                              

مؤسسة وسم االتدامة

ة خدمة افأة نها مخصص م

امات الغ متداولة                                                          -اجما اإلل

                                                 170,996اجما الخصوم

لغصا األصول الم

دة صا األصول الغ مق

دة صا األصول المق

                                           10,521,074اجما صا األصول

امات وصا األصول                                            10,692,070إجما اإلل

ة شارات الهندس مكتب العرف لالس

ــع الثا للعام ٢٠٢٢م ة ال ان م

امات وصا األصول اإلل

امات المتداولة لغاإلل الم

                                                 170,996اجما اإلالتزامات المتداولة

امات الغ متداولة لغاإلل الم



79,280                                                    

13,415                                                    

24,500                                                    

400,000                                                  

2,160,000                                              

267,110                                                  

1,107                                                      

لغ الم

49,300                                                    

5,600                                                      

3,400                                                      

5,000                                                      

5,258                                                      

5,506                                                      

65,000                                                    

9,227                                                      

9,504                                                      

275,925                                                  

250,483                                                  

-                                                          

23%

77%

شطة امج واأل افة المحلمة ع ال ف الض مصار

االيرادات

لغااليرادات الم

دة ة - غ مق ة الموارد المال تنم

إجما اإليرادات

دين مخصص  دعم بناء منازل لمستف

دة ة - مق ة الموارد المال عات تنم ت

دعم منصة جود

ة دي الجمع دعم بناء منازل لمستف

دل مواصالت

684,203                                                 

ة وفات اإلدار ة الم س

شطة ف األ ة مصار س

وفات إجما الم

ة ل شغ ف  دعم مصار

شطة امج واأل الرواتب واألجور المحملة ع ال

نت الهاتف واالن

ة رسوم بنك

مساعدات

جارات اإل

قات ات وتصد ا ف اش مصار

اء ه ال

ــع الثا للعام ٢٠٢٢م ة ال ان م

ــع الثا للعام ٢٠٢٢م ة ال ان م

وفات الم

وفات الم

ة الرواتب األساس

2,945,412                                             

دعم بناء القدرات المؤس 

عة عمل دل طب

دل انتداب



لغقائمة الدخل الم

                                             2,945,412اجما اإليرادات

وفات                                                  684,203اجما الم

ــع الثا للعام ٢٠٢٢م ة ال ان م

                                             2,261,209صا الدخل


