
 

 

 

 

 م 0202التقرير المالي الدوري للربع االول 

 مصروفاث البرامج واالنشطت 

 كفاالث االرهل سالل غذائيتلاير   57507/ تن صزف هبلغ 1

 لاير كفاالث االيتام  الف108730/ تن صزف بوبلغ 2

 الف لاير هساعذاث طارئت21000تن صزف هبلغ  3

 لاير 28750كزتىى توز بوبلغ تقذيزي 575/ تن صزف 4

 االف لاير هساعذاث الشكا10000ٍ/تن صزف هبلغ 5

 هساعذاث الشواد7500تن صزف هبلغ / 6

 تفزيذ كزبت 12000تن صزف هبلغ / 7

 بطاقت تأهيي صحيت 121تن صزف /  8

 054542المجموع/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 م 0202التقرير المالي الدوري للربع الثاني 

 مصروفاث البرامج واالنشطت 

 غذائيت ورهضاًيت هي هساعذاث السالل577937/ تن صزف هبلغ وقذرة 1

 .رغيف الخبش لاير 1500 تن صزف هبلغ/  2

 كىبىًاث شزائيتلاير  187250 تن صزف هبلغ /  3

 عبىاث  الواءلاير  18624تن صزف هبلغ /  4

 هي هساعذاث سالل غذائيت كفاالث االرهللاير 48188/ تن صزف هبلغ 5

 كفاالث االيتام الف لاير  106400/ تن صزف بوبلغ 6

 لاير هي الوساعذاث الطارئت  الف20500/ تن صزف هبلغ 7

 هي هساعذاث الشكاةلاير  77500/ تن صزف هبلغ 9

 تأحيج هٌاسللاير  41986صزف هبلغ  نت /10

 هساعذاث الشوادلاير  4000تن صزف هبلغ / 11

 سكاة الفطز لاير 15620ن صزف هبلغ / ت12

 تفزيذ كزبتلاير 8000تن صزف / 13

 لاير 25755وبلغ بدراد  تن صزف/ 14

 لاير  15225طبيت اث أرهشة كهزبائيت وأحاث وأدواث / تن صزف أدو15

 8854544المجموع/ 

 

                   

 



 

 

 

 

 

                              

 م 0202التقرير المالي الدوري للربع الثالث 

 مصروفاث البرامج واالنشطت 

 . كفاالث االرهل هساعذاث السالل الغذائيت77960/ تن صزف هبلغ وقذرة 1

 لاير  48195تن صزف دراد هبلغ وقذرٍ  /2

 .هي هساعذاث الطارئت  63000/ تن صزف هبلغ 3

 .هي هساعذاث االيتام104300/ تن صزف هبلغ 4

 . هي هساعذاث الشواد 9000/ تن صزف هبلغ وقذرة 5

 .هي هساعذاث  الشكاة27000/ تن صزف هبلغ 6

 .عبىاث هاء لاير 6100  تن صزف هبلغ /  7

  .هي هساعذاث الحقيبت الوذرسيت 30000/ تن صزف هبلغ  8

  لاير  40500كزتىى توز بوبلغ تقذيزي  1200تن صزف  / 9

 .العيذيت 20000تن صزف هبلغ  / 10

 .تزهين هٌاسل 251399تن صزف هبلغ /  11

 .الف لاير90000أضحيت بوبلغ  100/ تن صزف عذ  12

 .تبتفزيذ كز 10000تن صزف هبلغ /  13

 222545المجموع / 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 م 0202التقرير المالي الدوري للربع الرابع 

 هي هساعذاث الشكاة 15500/ تن صزف هبلغ 1

 هي الوساعذاث الطارئت 31900/ تن صزف هبلغ 2

 هي هساعذاث الشواد  5000/ تن صزف هبلغ 3

 كسىة الشتاءهي هساعذاث  50000/ تن صزف هبلغ 4

 كفاالث االرهل  هي هساعذاث السالل الغذائيت 64000/تن صزف هبلغ وقذرة 5

 هي هساعذاث االيتام   104300/تن صزف هبلغ 6

  تفزيذ كزبت 5000تن صزف هبلغ /  8

 024222المجموع /

 

 0552802بمبلغ وقدرة  0202أجمالي المساعداث لعام 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 م2020تقزيز الزوعيت لعام 
 

 

 اإلروالي  ربع الزابع  ربع الخالج  ربع الخاًي  ربع األول البياى  م 
 247655 64000 77960 48188 57507 كفالت األراهل  1

 423730 104300 104300 106400 108730 كفالت األيتام  2

 130000 15500 27000 77500 10000 الشكاة  3

 136400 31900 63000 20500 21000 هساعذاث الطارئت  4

 25500 5000 9000 4000   7500 الشواد  5

 35000 5000 10000 8000 12000 تفزيذ كزبت  6

 577937   577937  سالل الغذائيت والزهضاًيت  7

 187250   187250  كىبىًاث شزائيت  8

 41986   41986  تأحيج هٌاسل  9

 15620   15620  سكاة الفطز  10

 73950  48195 25755  دراد  11

 251399  251399   تزهين الوٌاسل  12

 24724  6100 18624  الواء  عبىاث 13

 30000  30000   حقيبت الوذرسيت  14

 90000  90000   األضحيت  15

 69250  40500  28750 التوىر  16

 1500   1500  رغيف الخبش  17

     بطاقت تأهيي  121 بطاقاث صحيت  18

 20000  20000   العيذيت  19

 50000 50000    كسىة الشتاء  20

 15225   15225  وطبيت كهزبائيت  أرهشة 21

 2447126 275700 777454 1148485 245487 الوزوىع 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 م2020تقزيز الزوعيت لعام 
 

 

 اإلروالي البياى  م 
 247655 كفالت األراهل  1

 423730 كفالت األيتام  2

 130000 الشكاة  3

 136400 هساعذاث الطارئت  4

 25500 الشواد  5

 35000 تفزيذ كزبت  6

 577937 سالل الغذائيت والزهضاًيت  7

 187250 كىبىًاث شزائيت  8

 41986 تأحيج هٌاسل  9

 15620 سكاة الفطز  10

 73950 دراد  11

 251399 تزهين الوٌاسل  12

 24724 الواء  عبىاث 13

 30000 حقيبت الوذرسيت  14

 90000 األضحيت  15

 69250 التوىر  16

 1500 رغيف الخبش  17

 بطاقت تأهيي  121 بطاقاث صحيت  18

 20000 العيذيت  19

 50000 كسىة الشتاء  20

 15225 وطبيت كهزبائيت  أرهشة 21

 2447126 الوزوىع 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

  


