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ذمجعوةذاؾدعوةذواإلرشادذوتوعوةذاجلاؾواتذبأجواد

ذ(واؾتنموةذاالجتماعوةذحتتذإشرافذوزارةذادلواردذاؾبشرقة)

ذاؾقوائمذادلاؾوةذ

ذوتقرقرذؿراجعذاحلداباتذادلدتقل
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ذمجعوةذاؾدعوةذواإلرشادذوتوعوةذاجلاؾواتذبأجواد

ذ(ذاالجتماعوةواؾتنموةذذحتتذإشرافذادلواردذاؾبشرقة)

ذاؾقوائمذادلاؾوة

مم9191دقدمربذذ13ؽماذيفذ
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م17م-م6مممممؼضوحوتمحولماظؼوائممادلوظقيإ







٢٠٢٠ ٣١ د  

٣٠ أ ٣١٢٠١٩ د ٢٠٢٠    إح

ادات

اودات اا
  و ٤٦,٨٦١,٠٣٥١٤,٧٤٣,٠٤٧ا

                       -٥١٧,٠٠٨,٢١١ذ  ودات او أى
اودات اا ٢٣,٨٦٩,٢٤٦١٤,٧٤٣,٠٤٧إ

اوا  داتا
٦٧,٢٥١,٣٤٤٦,٨٧١,٦١٩ت وآت وات 

 ا  ل رأ٩٠,٩٩٩                     ٧١٠٨,٠٠٩أ                   
اوا  داتا ٧,٣٥٩,٣٥٣٦,٩٦٢,٦١٨إ

٣١,٢٢٨,٥٩٩٢١,٧٠٥,٦٦٥إ ادات  

ات و ال
اوت اا

٨٥,٠٠٠٤,٠٠٠ذ دا وت او أى
اوت اا ٥,٠٠٠٤,٠٠٠إ

 ال
١,٨١١,٢٣٣١,٤١١,١٠٦ ال  اة

١٥,٦٩٧,٣٢٩١٢,٣٨٥,٢٥٠ ال اة
١٣,٧١٥,٠٣٧٧,٩٠٥,٣٠٩ أل اوف

٣١,٢٢٣,٥٩٩٢١,٧٠١,٦٦٥إ  ال
٣١,٢٢٨,٥٩٩٢١,٧٠٥,٦٦٥إ ات و ال

 

ا اه ا  أ  ُء (١٣) (١) ا ر  ت اا 

 اة وارد و ات د

(ا وا ارد ااف وزارة اإ )

 ا ا 

رل دي

- ٣ -



٢٠٢٠ ٣١ د إ ٢٠١٩ ٣١ أ  ة

٢٠١٩ ٣١ أ ٢٠١٨  ١١ 

٢٠٢٠ ٣١ د إ٢٠١٩ ٣٠ أ إ

٢٠,٠٥٥,٨٣٣          ٩١,٣٨٥,٦٩٩٨,١٠٧,٠٨٨٥,٨٠٩,٧٢٨١٥,٣٠٢,٥١٥ت



           (٥,٧٠٥,٧٨٦)          (٤,٩٧٣,٢٩٠)             - (٤,٧٩٥,٠٠٩)   (١٧٨,٢٨١)١٠ف  ات

 

وإدار  تو(٣٠١,٨٥٨)             (٨٠٧,٢٩١)             -             -   (٨٠٧,٢٩١)١١             

          ١٤,٠٤٨,١٨٩            ٣,٣١٢,٠٧٩٥,٨٠٩,٧٢٨٩,٥٢١,٩٣٤    ٤٠٠,١٢٧ ااد 

 ال

            ١,٤١١,١٠٦١٢,٣٨٥,٢٥٠٧,٩٠٥,٣٠٩٢١,٧٠١,٦٦٥٧,٦٥٣,٤٧٦ا  ا اة

          ١٤,٠٤٨,١٨٩            ٣,٣١٢,٠٧٩٥,٨٠٩,٧٢٨٩,٥٢١,٩٣٤    ٤٠٠,١٢٧ ااد 

١,٨١١,٢٣٣١٥,٦٩٧,٣٢٩١٣,٧١٥,٠٣٧٣١,٢٢٣,٥٩٩٢١,٧٠١,٦٦٥ا  م اة

ة  ة 

- ٤ -

ا

 ة ا

إحان

ا اه ا  أ  ُء (١٣) (١) ا ر  ت اا 

 اة وارد و ات د

(ا وا ارد ااف وزارة اإ )

رل دي

ما 



٢٠٢٠ ٣١ د إ ٢٠١٩ ٣١ أ  ة

٢٠١٩ ٣١ أ ٢٠١٨  ١١ 

٢٠٢٠ ٣١ د إ٢٠١٩ ٣٠ أ إ

: ا ما  ت اا

              ١٤,٠٤٨,١٨٩                  ٩,٥٢١,٩٣٤ ااد

ت :

٥٦,٣٣٥                     ١٧٧,٩٤٦إك ت وآت وات 

:  اتا

                       -               (١٧,٠٠٨,٢١١)ذ  ودات او اى

                       ٥٠٠                         ١,٠٠٠ذ دا وت او اى

ا ما  ا (٧,٣٠٧,٣٣١)                 ١٤,١٠٥,٠٢٤              

: را ما  ت اا

              (٦,٨٢١,٥٩٩)                    (٥٥٧,٦٧١)إت ت وآت وات 

 ا  ل رأ(٩٠,٩٩٩)                      (١٧,٠١٠)أ                  

 را ما ( ا) ا (٥٧٤,٦٨١)                    (٦,٩١٢,٥٩٨)              

  و ا  ا (٧,٨٨٢,٠١٢)                 ٧,١٩٢,٤٢٦               

               ١٤,٧٤٣,٠٤٧٧,٥٥٠,٦٢١ا و   ا اة

              ٦,٨٦١,٠٣٥١٤,٧٤٣,٠٤٧ا و   م اة

ا اه ا  أ  ُء (١٣) (١) ا ر  ت اا 

 ة ا

(ا وا ارد ااف وزارة اإ )

ت اا 

رل دي

- ٥ -

 اة وارد و ات د



ذذبأجوادؾدعوةذواإلرشادذوتوعوةذاجلاؾواتذاذمجعوة

ذ(واؾتنموةذاالجتماعوةذادلواردذاؾبشرقةذوزارةذحتتذإشراف)

ذؾقوائمذادلاؾوةذاذحولذإقضاحات

ذم9191دقدمربذذ13مذإىلذ9139أغدطسذذ13ؾلفرتةذؿنذ

مرؼولمدعودي

ذ:ذعـامذ-ذ3

ذاجلمعوةـبذةذعنذذ3ذ/3

بـاو مسؾاىمعواصؼايموزارةماظشامونمممممم)حتًمإذرافموزارةماظشمونماإلدالعقيمواظدسوةمواإلرذاود ممبلجقودادلؽؿىماظؿعووغيمظؾدسوةمواإلرذودموتوسقيماجلوظقوتممأغشه

وسقايممترذاودموممتمتعادؼلماإلذارافمجوجاىماظؿعؿاقممدلؽوتاىماظادسوةمواإلممممممػاام مم1435ماألوىلمجاوديممم18وتاورؼ ممم55/201برضمممواإلرذودواظدسوةمماإلدالعقي

حتاًمم)مػاامظقؽاونممم1440مجاوديماألخارةمممم15وادلامرخم ممم112649ػاموجوجىماظؼرارماظاوزاريمرضامممم1440ذيماظؼعدةمم26وتورؼ مم210570اجلوظقوتمبرضمم

ربقا ممم15وتاورؼ ممم3194ومتمتعدؼلماالدمماظيممجعقيماظدسوةمواإلرذودموتوسقيماجلوظقوتمبلجقاودمبارضممتلافقلممممم اظؿـؿقيماإلجؿؿوسقيومادلواردماظؾشرؼيإذرافم

م.مم2019دؼلؿربمم12ػامادلواصقم1441اآلخرم

ماظعـوانم:

م ماظعـوانماظؿوظي.مظؾفؿعقيمؼؼ مادلؼرماظرئقلي

مذبؿ مادلودىماخلرييم–محيماهلفرةعؽيمادلؽرعيم/م

 اظلـيمادلوظقيم:

ماظلـيمادلوظقيماألوىلم ومتمتعدؼلماظلـيمػام 1436ذيماحلفيمم30وتـؿفيم ممػا18/05/1435بؿورؼ ممبشفودةمتلفقلعنمتورؼ مضقدػوممظؾفؿعقيتؾدأ

مم2019أشلطسمم31ػامظؿؾدأمعنم1440ذيماظؼعدةمم26وادلمرخم مم210570رضممادلوظقيمجوجىماظؿعؿقمماظصودرمعنموزارةماظعؿلمواظؿـؿقيماالجؿؿوسقيم

م.معقالدؼًوكماثينمسشرمذفرًاموتؽونمطلمدـيمعوظقيمبعدمذظمم2020دؼلؿربمم31وتـؿفيم م

ذاجلمعوةذـشاطذ9/ذذ3

ذ.مسؾىمدسوةمشريػم وصقمعـفٍماظلؾفماظصوحلمادللؾؿنيمبلعورمدؼـفمموحـفممم مدسوةماظـوسمإىلماهللمبوحلؽؿيموادلوسظيماحللـي وتوسقيماجلؿعقيغشوطمؼؿؿـلمم

م:مأسسذإعدادذاؾقوائمذادلاؾوةذذ-9

 االؾتزامذبادلعاقريذاحملاسبوةذادلطبقةذذذذ3ذ/ذ9

مادلعؿؿدمظؾؿطؾققم مادلؿؾؽيماظعربقيماظلعودؼيموادلعوؼريمظؾؿـشكتمشريماهلودصيمظؾربحمظؾؿـشكتماظصغريةموادلؿودطيميوصؼومظؾؿعقورماظدوظممتمإسدادمػذهماظؼوائممادلوظقي

 .ظؾؿراجعنيمواحملودؾنياظيتمتعؿؿدػوماهلقؽيماظلعودؼيمادلؽؿؾيمظهماألخرىممواإلصدارات

 أسسذاؾقواس9/ذ9

موعصروصوتفعؾدأماإلدؿقؼوقم متلفقلمماجلؿعقيؿؾ متومودؿكداممأدوسماالدؿقؼوقماحملوديبرؾؼّومدلؾدأماظؿؽؾػيماظؿورخيقيمبممتمإسدادمػذهماظؼوائممادلوظقي

معومػومعـصوصمسؾقهم ماظلقودوتماحملودؾقيمأدغوه.مبودؿــو  موموواألدوسماظـؼديم متلفقلمإؼرادتف

ذذاؾعملةذاؾوظوفوةذوعملةذاؾعرض:ذ1/ذذ9

.موتؼربمطوصيماظؼقممإىلمأضربمضقؿيماجلؿعقيماظوزقػقيمادللؿكدعيمظدىعؿؾيماظػيماظرؼولماظلعوديمواظذيمميـلمماظعؿؾيمادللؿكدعيم مسرضماظؼوائممادلوظقي

م.خالفمذظكظؾرؼولماظلعوديمعومملمؼذطرم

ذاالستمرارقةذأساسذ4/ذذ9

مضوعًم مادلوظقيماجلؿعقيإدارة ماظؼوائم مإسداد مادلرصؼيمسـد مماجلؿعقيمظؼدرةمققمتؼمبعؿل  مأغه مممجعقيسؾى ماعلؿؿر. مأدوسممادسدومت مسؾى مادلوظقي اظؼوائم

ادلعؾوعوتمادلؿوحيمسنمادللؿؼؾل مواظذىمؼؽونمسؾىمممجق صرضماالدؿؿرارؼيمؼعدمعـودؾًو متلخذماإلدارةم ماحللؾونممممعومإذامطونققاالدؿؿرارؼي.مسـدمتؼ

م.وظؽنمالمؼؼؿصرمسؾىماثينمسشرمذفرمًامعنمغفوؼيمصرتةماظؿؼرؼرم–األضلم

م

م

م

م

 

م-م6م-



ذمجعوةذاؾدعوةذواإلرشادذوتوعوةذاجلاؾواتذبأجوادذ

ذ(واؾتنموةذاالجتماعوةذادلواردذاؾبشرقةذوزارةذحتتذإشراف)

ذاؾقوائمذادلاؾوةذذحولذإقضاحات

ذم9191دقدمربذذ13مذإىلذ9139أغدطسذذ13ؾلفرتةذؿنذ

م()تتمةمادلاؾوةأسسذإعدادذاؾقوائمذذذ-9

ذواالػرتاضاتاستخدامذاؾتقدقراتذ5/ذذ9ذ

 مادلوظقي ماظؼوائم ممؼؿطؾىمإسداد مظؾؿعقور ماظعربقيماظلعودؼيموادلعوؼريمواإلصداراتمماظدوظيوصؼًو مظؾؿطؾققم مادلؿؾؽي موادلؿودطيمادلعؿؿد ظؾؿـشكتماظصغرية

م ماهلقؽيماظلعودؼي ممظؾؿراجعنيمواحملودؾنياألخرىمادلؽؿؾيمظهماظيتمتعؿؿدػو ماظشكصيمواظؿؼدؼراتمواالصرتاضوتماظيتممادؿكدامعنماإلدارة احلؽم

ادلؿعؾؼيمبفوم مضو ماخلربةممواالصرتاضوتوادلصروصوت.متعدماظؿؼدؼراتممواظؿربسوتمواالظؿزاعوتوضيمظألصولمتمثرمسؾىمتطؾققماظلقودوتمواظؼقممادلعر

ماظـؿوئٍماظػعؾقيمسنمتؾكماظؿؼدؼرات.موضدمدبؿؾفػذامم.اظلوبؼيموسواعلمأخرىمعؿـوسي

 مادلؿعؾؼيمبفومبصػيمدورؼي.مواالصرتاضوتؼؿممإسودةمعراجعيماظؿؼدؼراتم

 اظػرتاتممأوم مصؼط ؼؿممتغقريماظؿؼدؼرمصقفومإذامطونماظؿغقريمؼمثرمسؾىمػذهماظػرتةمماظيتبوظؿغقريم ماظؿؼدؼراتماحملودؾقيم ماظػرتةمماالسرتافؼؿمم

مادللؿؼؾؾقيمإذامطونماظؿغقريمؼمثرمسؾىمطؾقفؿو.

ذؼواسذاؾقومذاؾعادؾة6/ذ9ذ

عـقؾيم متورؼ ماظؼوائممعطوبؼيمأومظألداةمادلوظقيمأومألدواتمعوظقيمأوماظلعرمادلعؾنمماظلوضقيؼؿممحتدؼدماظؼقؿيماظعودظيمظألدواتمادلوظقيمسؾىمأدوسماظؼقؿيم

 مبقـؿومؼؿممحتدؼدمضقؿيماالظؿزاعوتمادلوظقيمبوألدعورماحلوظقيماظيتمادلوجوداتادلوظقيمبلدعورماظشرا ماحلوظقيمظؿؾكممادلوجوداتحتدؼدمضقممسودةممؼؿموادلوظقي.م

م.مادلطؾوبوتميؽنمأنمتلوىمبفومتؾكم

أيمدعرم ماتػوضقيمبق معؾزعيمأومععوعؾيمحدؼـهمألصلمعطوبقم مععوعؾيمم محوظيمسدمموجودمدوقمغشطيمظؿقدؼدماظؼقؿيماظعودظيمظألدواتمادلوظقيمصنن

مظؾؼقؿيمبنرادةمحرةمبنيمأررافمظدؼفممادلعرصيمواظرشؾيم ماظؿعوعلمؼوصرمدظقاًلمسؾىمضقؿيمسودظيم مإالمإذامطوغًمػذهماألدعورمضدمالمتؽونمتؼدؼرًا مجقدًا

 أومصرتةمعفؿيمعنماظزعنمبنيمتورؼ ماتػوضقيماظؾق مادلؾزعيمأومادلعوعؾيموبنيمتورؼ ماظؼقوس.مماظعودظيمإذامطونمػـوكمتغريمعفمم ماظظروفماالضؿصودؼي

ظيم مصننمإذامطوغًمدوقماألصلمظقلًمغشطيموملمتؽنمأيماتػوضقوتمبق معؾزعيمأومععوعالتمحدؼـيمألصلمعطوبق/مموثلم محدمذاتفومتؼدؼرًامظؾؼقؿيماظعود

ماظعودظيمبودؿكدا ماظؼقؿي متؼدر مررؼؼيمادلـشلة مالسؿؾوراتماظعؿلماظؿفوريممتؼققمم مادلعوعؾيم متورؼ ماظؼقوسمبلعرمربوؼدموصؼًو مدعر أخرىمبفدفمتؼدؼر

ماظعودي.

م:ؿلخصذاؾدواساتذاحملاسبوةذاهلاؿةذ-ذ1

 جلؿق ماظػرتاتمادلعروضي.مظؾفؿعقيمادلوضقيمادغوهمبصورةمثوبؿيمسـدمإسدادماظؼوائممادلوظقياظلقودوتماحملودؾقيمممتمتطؾقق

ذادلعاؿالتذباؾعمالتذاألجنبوةذ3/ذذ1

 مبلعرماظصرفم متوارؼ مادلعوعالت.مبوجلؿعقيؼؿممترمجيمادلعوعالتماألجـؾقيمبعؿؾيماظؿعوعلماخلوصيم

 ماألجـؾقيمؼؿممترمجؿفومظعؿؾيماظؿعوعلمبلعرماظصرفم متورؼ مإسدادماظؼوائممادلوظقي.مياألصولمواالظؿزاعوتمذاتماظطؾقعيماظـؼدؼيمبوظعؿؾ

 مدللؿكدممسـدمحتدؼدماظؼقؿيماظعودظي.ااألجـؾقيمبلعرماظصرفمميترمجيماألصولمواالظؿزاعوتماظيتمؼؿممضقودفومبوظؼقؿيماظعودظيمبوظعؿؾؼؿمم

 ماألجـؾقيمبلعرماظصرفم متورؼ مادلعوعؾي.يمؼؿممترمجيماألصولمواالظؿزاعوتمذاتماظطؾقعيمشريماظـؼدؼيماظيتمؼؿممضقودفومبوظؿؽؾػيماظؿورخيقيمبوظعؿؾ

م.مضوئؿيماألغشطي مبـودممبهاظـوجتيمعنمترمجيمعومؼؿمماالسرتافمماظعؿؾيصروقمموبودؿــو  ماألغشطيضوئؿيمم ماظعؿؾيبصػيمسوعيمؼؿمماالسرتافمبػروقمو

ذتصنوفذؿاذفوذؿتداولذوؿاذفوذغريذؿتداولذ9/ذذ1

مإىلماظؿصـقفم مضوئؿيمادلرطزمادلوظيموادلطؾوبوتمادلوجوداتاجلؿعقيممعرضت مؼؾي:مادؿـودًا ؼؿممتصـقفماألصلمضؿنمحقٌممعؿداولمأومشريمعؿداولمطؿو

مادلؿداوظيم محوظي:مادلوجودات

  مأومتوض مبق ماألصلمأومػـوكمغقيمظؾقعهمأومادؿفالطهمخاللمدورةماألسؿولماظعودؼي

  مأوماالحؿػوزمبوألصلمبصورةمرئقليمألشراضمادلؿوجرة

 م مأودلوظقياظؼوائمماذفرًامبعدمتورؼ مم12توض محتؼقماألصلمخاللم

 ذفرًامسؾىماألضلمعنمتورؼ ماظؿؼرؼرمم12طونماألصلمغؼدًامأوم محؽمماظـؼدمإالمإذامطونمربظورًامتؾودلماألصلمأومادؿكداعهمظؿلوؼيماظؿزاممعومخاللم

 ادلوظي.

م

م

م

م-م7م-



ذمجعوةذاؾدعوةذواإلرشادذوتوعوةذاجلاؾواتذبأجوادذ

ذ(واؾتنموةذاالجتماعوةذادلواردذاؾبشرقةذوزارةذحتتذإشراف)

ذاؾقوائمذادلاؾوةذذحولذإقضاحات

ذم9191دقدمربذذ13مذإىلذ9139أغدطسذذ13ؾلفرتةذؿنذ

 ؿلخصذاؾدواساتذاحملاسبوةذاهلاؿةذ)تتمة(ذ-1

ذ)تتمة(ذتصنوفذؿاذفوذؿتداولذوؿاذفوذغريذؿتداولذ9/ذذ1

مشريمعؿداوظي.مطؿوجوداتخرىمألامادلوجوداتؼؿممتصـقفممجق م

مادلؿداوظيم محوظي:ممادلطؾوبوتؼؿممتصـقفماالظؿزاممضؿنم

  مأومتوض متلوؼيماالظؿزاممخاللمدورةماألسؿولماظعودؼي

  مأوماالحؿػوزمبوالظؿزاممبشؽلمرئقليمبغرضمادلؿوجرة

 مذفرًامبعدمتورؼ ماظؿؼرؼرمادلوظي مأومم12توض متلوؼيماالظؿزاممخاللم

 م.اظؼوائممادلوظقيذفرًامسؾىماالضلمبعدمتورؼ مم12الظؿزاممسؾىمعدىمسدمموجودمحقمشريمعرتؾطمبشرطمظؿلجقلمتلوؼيما

مشريمعؿداوظي.مطؿطؾوبوتخرىمألامادلطؾوبوتتصـقفممجق مؼؿمم

مؼؾي:موادلطؾوبوتمادلوجوداتماجلؿعقيمتعرض مإىلماظؿصـقفمعؿداولمأومشريمعؿداولمطؿو ؼؿممتصـقفماألصلمضؿنمحقٌمم مضوئؿيمادلرطزمادلوظيمادؿـودًا

مادلؿداوظيم محوظي:مادلوجودات

  مأومتوض مبق ماألصلمأومػـوكمغقيمظؾقعهمأومادؿفالطهمخاللمدورةماألسؿولماظعودؼي

  مأوماالحؿػوزمبوألصلمبصورةمرئقليمألشراضمادلؿوجرة

 م مأواظؼوائممادلوظقيذفرًامبعدمتورؼ مم12توض محتؼقماألصلمخاللم

 ذفرًامسؾىماألضلمعنمتورؼ ماظؿؼرؼرمم12ربظورًامتؾودلماألصلمأومادؿكداعهمظؿلوؼيماظؿزاممعومخاللمطونماألصلمغؼدًامأوم محؽمماظـؼدمإالمإذامطونم

مادلوظي.

مشريمعؿداوظي.مطؿوجوداتخرىمألامادلوجوداتؼؿممتصـقفممجق م

مادلؿداوظيم محوظي:ممادلطؾوبوتؼؿممتصـقفماالظؿزاممضؿنم

  مأومتوض متلوؼيماالظؿزاممخاللمدورةماألسؿولماظعودؼي

 مأومالحؿػوزمبوالظؿزاممبشؽلمرئقليمبغرضمادلؿوجرة ا

 مذفرًامبعدمتورؼ ماظؿؼرؼرمادلوظي مأومم12توض متلوؼيماالظؿزاممخاللم

 م.اظؼوائممادلوظقيذفرًامسؾىماالضلمبعدمتورؼ مم12سدمموجودمحقمشريمعرتؾطمبشرطمظؿلجقلمتلوؼيماالظؿزاممسؾىمعدىم

مشريمعؿداوظي.مطؿطؾوبوتخرىمألامادلطؾوبوتتصـقفممجق مؼؿمم

 اؾنقدذوؿاذيفذحكمهذذ1/ذذ1

م.مؼؿممإسدادمضوئؿيماظؿدصؼوتماظـؼدؼيموصؼًومظؾطرؼؼيمشريمادلؾوذرةو.بوظؾـوكمماظـؼدؿضؿنمأرصدةماظـؼدموعوم محؽؿهمؼإنم

 األدواتذادلاؾوة4/ذذ1

ظؾؿعقورماظدوظيمظؾؿؼرؼرمادلوظيمظؾؿـشكتمم12وم11اظؼلؿنيمم وعؿطؾؾوتماإلصصوحماظواردةممواإلثؾوتؼؿممإثؾوتموضقوسماألدواتمادلوظقيموصؼومألحؽومماظؼقوسم

م:ادلؿعؾؼيمبذظكمادلؽؿىادلطؾؼيم مميقاحملودؾمودوتقاظلملقتػوصمؾيؼمؿوقاظصغريةموعؿودطيماحلفمم.موص

ذاؾذؿمذادلدقنةذذ3/ذذ4/ذذ1

بودلؾؾغماظـؼديمشريمادلكصوممأومماظؼقوسماظالحقؼؿممو.مذظكمتؽوظقفمادلعوعؾيم ادلعوعؾيمجوممؼؿممإثؾوتماظذعمماظؿفورؼيمادلدؼـيمسـدماظؼقوسماألوىلمبلعر

 مسودةمدعرماظػوتورة.م–اظعوضماظـؼديماآلخرماظذىمؼؿوض مأنمؼؿممادؿالعهم

ضقؿيماظذعمماظؿفورؼيمادلدؼـيمسـدعومؼؽونمػـوكمدظقلمعوضوسيمسؾىمأنمماخنػوضؼؿممتؽوؼنمزبصصموماظؼقؿي.ماخنػوضوتظفرمزبصوعًومعـفومزبصصم

مظؾعؿال ظنمتؿؿؽنمعنمحتصقلممجق مادلؾوظغمادللؿقؼيموصؼًومظؾشروطماألصؾقيممادلـشلة

 اؾذؿمذاؾدائنةذذ9/ذذ4/ذذ1

مادلعوعؾيمؼؿممإثؾوتماظذعمماظدائـيماظؿفورؼيمسـدماظؼقوسماألوىلمبلعر ؾغماظـؼديمشريمادلكصوممأوماظعوضماظـؼديماآلخرماظذىمبودلؾماظؼقوسماظالحقؼؿممو.

مسودةمدعرماظػوتورةم–ؼؿوض مأنمؼؿممدصعهم

م
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ذمجعوةذاؾدعوةذواإلرشادذوتوعوةذاجلاؾواتذبأجوادذ

ذ(واؾتنموةذاالجتماعوةذادلواردذاؾبشرقةذوزارةذحتتذإشراف)

ذاؾقوائمذادلاؾوةذذحولذإقضاحات

ذم9191دقدمربذذ13مذإىلذ9139أغدطسذذ13ؾلفرتةذؿنذ

 ؿلخصذاؾدواساتذاحملاسبوةذاهلاؿةذ)تتمة(ذ-1

ذادلمتلكاتذ,ذاآلالتذوادلعداتذذ5/ذ1

ذاالعرتافذواؾقواسذ3/ذذ5/ذ1

.موتشؿلماظؿؽؾػيمطوصيموجدتماظؼقؿي إنم مظالخنػوضمادلرتاطؿيمواخللوئرمادلرتاطمماالدؿفالكمبوظؿؽؾػيمغوضصًومالتموادلعداتواآلماالسرتافمبودلؿؿؾؽوتمؼؿم

مارة.اظؿؽوظقفماظؿىمتعودمبشؽلمعؾوذرمإىلمجؾىماألصلمإىلمادلوض موبوحلوظيماظالزعيمظهمظقؽونمضوباًلمظؾؿشغقلمبوظطرؼؼيمادلؼصودةمعنمضؾلماإلد

ذاؾتكاؾوفذاؾالحقةذعلىذاالؼتناءذ9/ذذ5/ذ1

ُتضقفمادلـشلةمم.ظؾفؿعقييمعلؿؼؾؾقميعـػعيماضؿصودؼصقمسـفومتدسؾىماألصلمصؼطمإذامطونمعنمادلؿوض مأنمؼـشلمماالضؿـو ؼؿممرمسؾيماظـػؼوتماظالحؼيمسؾىم

جز معنمعـلمػذاماظؾـدمسـدعومؼؿممحتؿلمػذهماظؿؽؾػي مإذامطونمُؼؿوض مأنمؼؼدمماجلز ممادؿؾدالظؾـدمادلؿؿؾؽوتمواآلالتموادلعداتمتؽؾػيمماظدصرتيإىلمادلؾؾغم

موؼؾغىمإثؾوتمادلؾؾغم مظؾؿـشلة  مإضوصقي معلؿؼؾؾقي مماظدصرتياظؾدؼلمعـوص  محتؿقلممجق معصروصوتماإلصالحوتمادؿؾداهلومتمماظيتظؿؾكماألجزا  مؼؿم .

مخاللماظػرتةماظيتمؼؿممتؽؾدػومصقفو.ماألغشطيواظصقوغيماألخرىمسؾىمضوئؿيم

ذاإلستهالكذ1/ذذ5/ذ1

ظطرؼؼهمموصؼوم-معـفومضقؿؿهماظؿكرؼدؼيماألصلمزبصوعًومي متؽؾػمواظيتمتؿؿـلم–مظالدؿفالكاظؼوبؾيمميمبـدمادلؿؿؾؽوتمواآلالتموادلعداتضقؿمادؿفالكؼؿمم

ماظـوبًماظؼلطم ماظعؿر مماإلغؿوجيوذظكمسؾىمعدار مظؽلمغوعمعنمأغواع معنمبـودممطونموإذامادلؿؿؾؽوتمواآلالتموادلعدات ادلؼدر مظؾـد ظؾؿؽوغوتماظرئقلقي

ممالتموادلعداتواآلمادلؿؿؾؽوت ماالضؿصودؼيادلـوص ممالدؿفالكم–مجوػريبشؽلمم–أمنوطمزبؿؾػي مؼؿم ماألوظقيمظألصلمدلؽوغوتهم مصنغه دبصقصماظؿؽؾػي

معـػصلم مبشؽل معؽون موتلؿفؾكمطل مم–اظرئقلقي م.اإلغؿوجيسؾىمعدىمسؿره محتؿقل مماالدؿفالكوؼؿم مسؾى موصقؿاألغشطيضوئؿي مبوألسؿورممو. مبقوغًو ؼؾي

ماإلغؿوجقيمادلؼدرة:

م

م

م

م

م

م

م

 محوظيموجودمعمذراتمسؾىمحدوثمتغرياتمعفؿيمعـذمتورؼ ماسدادماظؿؼرؼرممظؾؿؿؿؾؽوتمواآلالتموادلعداتؼؿممعراجعيماظؼقؿيمادلؿؾؼقيمواألسؿورماإلغؿوجقيم

مذظك.تطؾىماألعرممإذاوتعدلمبلثرمعلؿؼؾؾيمماألخريمياظلـو

ذاالستبعادذذ4/ذذ5/ذذ1

عـوص ماضؿصودؼيمعلؿؼؾؾقيمعنمادؿكداعهممصقوأيمجز مجوػريممتماالسرتافمبهمسـدعومالمؼؿوض متدمادلؿؿؾؽوتمواآلالتموادلعداتبـدمعنمأيمؼؿممادؿؾعودم

احملؿلىمبوظػرقمبنيمصو مم)مبـدمعنمبـودمادلؿؿؾؽوتمواآلالتموادلعداتمأيؼؿمماالسرتافمبوألربوحمأوماخللوئرماظـوجتيمعنمادؿؾعودم موأومادؿؾعوده

مؿؾعودماألصل..مسـدماداألغشطيبؼوئؿيمم عؿقصالتماالدؿؾعودمواظؼقؿيماظدصرتؼيمظألصل

ذاألعمالذاؾرأمساؾوةذحتتذاؾتنفوذذ6/ذذ1

ماظيتممتماضؿـوئفومتشؿلماألسؿولم اظرأمسوظقيمحتًماظؿـػقذم مغفوؼيماظلـيمبعضمادلوجوداتم)ادلؿؿؾؽوتمواآلالتموادلعداتموادلوجوداتمشريمادلؾؿودي 

وؼلمػذهموظؽـفومشريمجوػزةمظالدؿكداممادلعدةمألجؾه موؼؿممتلفقلماألسؿولماظرأمسوظقيمحتًماظؿـػقذمبوظؿؽؾػيمغوضصمأيمإخنػوضم ماظؼقؿي موؼؿممحت

م.مدلوجوداتمإىلمصؽوتمادلوجوداتمذاتماظصؾيموؼؿممادؿفالطفومسـدعومتصؾحمجوػزةمظالدؿكداما

م

م

م

–م9م-  

ذذذـدبةذاإلستهالكذبوانذاألصل

  مم%10مأثوثموعػروذوت

  مم%25متؽققفموتربؼدأجفزةم

  مم%25مأجفزةمطفربوئقيم

  مم%25محودىمآىلمأجفزةم

  مم%25مدقورات



ذمجعوةذاؾدعوةذواإلرشادذوتوعوةذاجلاؾواتذبأجوادذ

ذ(واؾتنموةذاالجتماعوةذادلواردذاؾبشرقةذوزارةذحتتذإشراف)

ذاؾقوائمذادلاؾوةذذحولذإقضاحات

ذم9191دقدمربذذ13مذإىلذ9139أغدطسذذ13ؾلفرتةذؿنذ

 ؿلخصذاؾدواساتذاحملاسبوةذاهلاؿةذ)تتمة(ذ-1

ذادلاؾوةذادلوجوداتاخنفاضذؼومةذذ7/ذذ1

طوغًمػـوكمعمذراتمتشريمإىلمحدوثماخنػوضمضقؿيمأيمأصولمعوظقيمعؼوديمبوظؿؽؾػيمأوماظؿؽؾػيممبؿورؼ مطلمضوائممعوظقيمبؿؼققممعومإذااجلؿعقيمؼوممت

يماظؿؼدؼرؼيمعنمادللؿـػدة.محقٌمؼظفرمضوائممعوظقيماظؼقؿيمسـدموضوعمحدثماومأطـرمإذامطونمظإلدراجماألوظيمظألصلمتلثريمسؾىماظؿدصؼوتماظـؼدؼيمادللؿؼؾؾق

م.ؼعؿؿدمسؾقفواتمادلوظقيمواظيتمميؽنمضقودفومبصورةماألصلمادلوظيمأومذبؿوسيمعنمادلوجود

ماظؼقؿيم:م مالخنػوضظؿقدؼدماادلوظقيماظؿوظقيمبشؽلمصرديممادلوجوداتمؼؿممتؼققم

 ممجق مأدواتمحؼوقمادلؾؽقيمبغضماظـظرمسنمأػؿقؿفو.م

 ادلوظقيماألخرىماظيتمتؽونمعفؿيمبشؽلمصرديمادلوجودات. 

م ماظؼقؿيمإعومبشؽلمصرديمأومذبؿؿعيمسؾىمأدوسمخصوئصمزبوررماالئؿؿونمادلؿشوبفي.مالخنػوضامظؿقدؼدمادلوظقيماألخرىمادلوجوداتمتؼققممؼؿم

مضؿنماظربحمأوماخللورةمعؾوذرةم.ميواذامطونمػـوكمدظقلمعوضوسيمسؾىماخنػوضماظؼقؿي مؼؿمماثؾوتمخلورةماخنػوضماظؼقؿ

مػيمأوماظؿؽؾػيمادللؿـػدةمطؿومؼؾي:ألدواتماظؿوظقيمادلؼوديمبوظؿؽؾظؼؿممضقوسمخلورةماخنػوضماظؼقؿيم

 مظؾؿدصؼوتماظـؼدؼي ماحلوظقي مواظؼقؿي ماظدصرتيمظألصل مبنيمادلؾؾغ ماظػرق مػي ماخنػوضماظؼقؿي متؽونمخلورة مادللؿـػدة مبوظؿؽؾػي مادلؼودي ادلؼدرةمماألداة

صننمععدلماخلصممظؼقوسمأيمخلورةماخنػوضممظألصل موإذامطونمهلذهماألداةمادلوظقيمععدلمصوئدةمعؿغري ماألصؾيماحلؼقؼيزبصوعيمجعدلماظػوئدةم

 احملددمجوجىماظعؼد.ماحلوظيماحلؼقؼيضقؿيمػومععدلماظػوئدةم

 ماجلؿعقيلؿؾؿهمقاألداةمادلؼوديمبوظؿؽؾػيمتؽونمخلورةماخنػوضماظؼقؿيمػيماظػرقمبنيمادلؾؾغماظدصرتيمظألصلموأصضلمتؼدؼرمتؼرؼيبمظؾؿؾؾغماظذيمطونمد

متورؼ ماظؿؼرؼر.م عؼوبلماألصلمإذامطونمدقؿممبقعهم

م معوظقيم و ماظؼوائم مربط موميؽن مالحؼي  م مصرتة ماخنػوضماظؼقؿي  ماخنػضمعؾؾغمخلورة مإذا ماالحوال مإثؾوتمطل مبعد معوضوسيمحبدثمؼؼ  مبشؽل

مإعوعؽسمخلورةماخنػوضماظؼقؿيمبماجلؿعقيؼوممت م عـلماظؿقلنم متصـقفمائؿؿونمادلدؼن)االخنػوض بشؽلمعؾوذرمأومسنمررؼقمتعدؼلممادلـؾؿيمدوبؼًو

ؼزؼدمسؿومطوغًمدؿؽونمسؾقهمضقؿيمم عنمأيمحلوبمزبصصمصو )حلوبمزبصص.موالمجيوزمأنمؼـؿٍمسنمسؿؾقيماظعؽسمعؾؾغمدصرتيمظألصلمادلوظيم

معؾوذرة.ماألغشطيضوئؿيمضؿنممأنمُتـؾًمادلـشلةمعؾؾغماظعؽسمادلؾؾغماظدصرتيمظومأغهمملمؼؿممإثؾوتماخنػوضماظؼقؿيمدوبؼًو.موجيى

 غريذادلاؾوةذادلوجوداتاخنفاضذؼومةذذ8/ذذ1

ادلؼوديمبوظؼقؿيماظعودظيمعطروحًومم)خبالفماالصولماحلقوؼيمظؾفؿعقيشريمادلوظقيممظؾؿوجوداتجراجعيماظؼقمماظدصرتؼيمبؿورؼ مطلمضوائممعوظقيمماجلؿعقيؼوممت

مظؾؾق   ماظؿؽوظقفمادلؼدرة ماظعودظي ممعـفو مبوظؼقؿي مادلؼودي معـوص مادلوزػني ممادلوجوداتاظعؼوراتماالدؿـؿورؼي معنمسؼودممادلوجوداتاظـوذؽيمسن اظـوجتي

م.ممبعؿلمتؼدؼرمظؾؼقؿيماإلدرتدادؼيمظألصلماجلؿعقيؼوممتعرمطذظكموإذامطونماألم.اظؼقؿيمخنػوضال مظؿقدؼدمعومإذامطونمػـوكمعمذرماظؿشققد

تؼدؼرمادلؾؾغمادلؿؽنمادرتدادهمظألصلمادلـػرد مصؿؼوممادلـشلةمبؿؼدؼرمادلؾؾغمادلؿؽنمإدرتدادهمظوحدةمتوظقدماظـؼدماظيتمؼـؿؿىمإظقفومإذامطونمعنمشريمادلؿؽنم

صلمواظيتمتوظدمتدصؼوتمغؼدؼيمداخؾيمعنماالدؿعؿولمادللؿؿرموعلؿؼؾيماىلمحدمصولمتؿضؿنماألأاظيمأصغرمذبؿوسيممصولمععًوؼؿممجتؿق ماألماألصلمحقٌ

م.م وحداتمتوظقدماظـؼد)خرىماومذبؿوسوتماالصولمصولماألطؾريمسنماظؿدصؼوتماظـؼدؼيماظداخؾيمعنماأل

ؼفؿومأطرب ماظؼقؿيماالدؿكداعقيمظألصلمأتؽوظقفماظؾق ماومضقؿؿهماالدؿكداعقيمماظؼقؿيماإلدرتدادؼيمظألصلماومظؾوحدةمادلوظدةمظؾـؼدمػيمضقؿؿهماظعودظيمغوضصًو

ؼعؽسمتؼدؼراتممعـودىزبصوعيمبلعرمخصممماحلصولمسؾقفوادلؿوض مم)المتؿضؿنماألغشطيماظؿؿوؼؾقي مصؼوتماظـؼدؼيمادللؿؼؾؾقيػيماظؼقؿيماحلوظقيمظؾؿد

موموحدةمتوظقدماظـؼد.مأاظلوقماجلورؼيمظؾؼقؿيماظزعـقيمظؾـؼودموادلكوررمادُلقددةمظألصلم

م ماالسرتافمخبلورة مظؾمخنػوضاالؼؿم ماو مظألصل ماظدصرتؼي مطوغًماظؼقؿي ماإلدرتدادؼي.إذا مضقؿؿه معن مأطرب مظؾـؼد مادلوظدة ماالسرتافمخبلورةموموحدة ؼؿم

م.األغشطيمضوئؿيم ممخنػوضاال

م

م

م

م
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ذمجعوةذاؾدعوةذواإلرشادذوتوعوةذاجلاؾواتذبأجوادذ

ذ(واؾتنموةذاالجتماعوةذاؾبشرقةادلواردذذوزارةذحتتذإشراف)

ذاؾقوائمذادلاؾوةذذحولذإقضاحات

ذم9191دقدمربذذ13مذإىلذ9139أغدطسذذ13ؾلفرتةذؿنذ

 ؿلخصذاؾدواساتذاحملاسبوةذاهلاؿةذ)تتمة(ذ-1

 )تتمة(ذادلاؾوةغريذذادلوجوداتاخنفاضذؼومةذذ8/ذذ1

االدؿـػودمقؿممسؽسمخلوئرماالضؿقاللماىلمادلدىماظذيمالمؼؿعدىماظؼقؿيماظدصرتؼيماظيتمطونمدقؿممحتدؼدػوم)بوظصو مبعدمصقؿومسداماظشفرةم)إنموجدت مص

م.اظؼقؿيمبوظـلؾيمظألصلم ماظلـواتماظلوبؼيماخنػوض معومملمؼؿمماالسرتافمبوخللورةماظـومجيمسنمأوماالدؿفالك

ذادلخصصاتذ9/ذذ1

إظؿزاممحوظيم)ضوغوغيمأومضؿين مغؿقفيمألحداثمدوبؼيمماجلؿعقيهلقؽؾيموادلطوظؾوتماظؼوغوغقيمسـدعو:مؼؽونمظدىمؼؿممإثؾوتمزبصصوتمتؽوظقفمإسودةما

قمبه.متشؿلموعنماحملؿؿلم)عرجحمحدوثهمأطـرمعنمسدعه مأنمؼؽونمحتوؼلمادلـوص ماالضؿصودؼيمعطؾوًبومظؿلوؼيماالظؿزامم;موميؽنمتؼدؼرمادلؾؾغمبشؽلمعوثو

مالمؼؿمماإلسرتافمجكصصوتمخلوئرماظؿشغقلمادللؿؼؾؾقي.أحؽوممإسودةماهلقؽؾيمسؼوبوتمإغفو ماإلجيورموعدصوسوتمإغفو مخدعيمادلوزػني.م

اظذيمؼعؽسمتؼدؼراتمم-إنموجدتم-حتددمضقؿيمادلكصصوتمبوظؼقؿيماحلوظقيمظؾؿدصؼوتماظـؼدؼيمادللؿؼؾؾقيمادلؿوضعيمزبصوعيمجعدلمخصممضؾلماظضرائىم

ما م  ماظزؼودة مظالظؿزام. مادُلقددة موادلكورر مظؾـؼود ماظزعـقي مظؾؼقؿي ماجلورؼي ماظؼقؿيماظلوق مإلجيود ماخلصم مادؿكدام مسن مظؾؿكصصماظـوجتي ماظدصرتؼي ظؼقؿي

ماحلوظقيمواظيتمتعؽسمعرورماظوضًمؼؿمماالسرتافمبفومطؿصروفمصوئدة.
م

ذؿناػعذادلوظفنيذ9/ذذ1

مؿناػعذؿوظفنيذؼصريةذاألجل 3 / 9 / 1

سـدمتؼدؼمماخلدعيمذاتماظعالضي.موؼؿمماالسرتافمبودلؾؾغمادلؿوض مدصعهمطوظؿزاممسـدعومؼؽونمظديم طؿصروف ؼؿمماالسرتافمجـوص مادلوزػنيمضصريةماألجل

مادلؾؾغمطـؿقفيمضقومماظعوعلمبؿؼدؼممخدعيمدوبؼي موميؽنمضقوسماالظؿزاممبطرؼؼيمؼعؿؿدمبفو. ػذ ضؿينمحوظيمظدص  او اظؿزاممغظوعيماجلؿعقي

ماؾتزامذـهاقةذاخلدؿةذؾلموظفني 9/ذذ9/ذذ1

ملؿققمعؽوصلةمغفوؼيماخلدعيمظؽوصيمادلوزػنيموصؼًومظشروطموأحؽوممغظومماظعؿلماظلعوديمسـدماغؿفو مسؼودمخدعوتفم.تم-

مادلؿعؾق احؿلوب ؼؿمم- متل خبطط االظؿزام ماظيت مادللؿؼؾؾقي مادلـوص  مضقؿي مررؼق مسن ماحملددة ماحلوظقيمادلـوص  ماظػرتات م  مظؾؿوزػني ؿقق

ماالظؿزاعوتماظؼقؿيمظؾوصولم ودبصم واظلوبؼي مبفذه مظؾؿؽوظقفمبغرضماظوصو  ماظرئقلقي ماظعـوصر ماصرتاضوتمسـدمحتدؼد مادؿكدام إىلماظؼقؿيماحلوظقيموؼؿم

ماأل معن متؿؽون مواظيت ماحملددة مادلـوص  ماظؿزاعوت متؼققم مإسودة مإثؾوت مؼؿم ماظوحدة. محلى مادللؿقؼي مادلؾوظغ مررؼؼي مبودؿكدام موذظك ربوحمادللؿؼؾؾقي

 مضوئؿيماظدخلماظشوعلموؼؿممإثؾوتمعصروفماظػوئدةموادلصروصوتماألخرىمادلؿعؾؼيمخبططمادلـوص ماحملددةم مضوئؿيماظدخلماظشوعل.  اإلطؿوارؼي واخللوئر

شريمضودرةمسؾىمادؿكداممررؼؼيموحدةماإلضاوصيمادلؿوضعيمدونمتؽؾػيمأومجفدمالمعربرمهلؿومصقؿممضقوسماظؿزاممعؽوصلةمغفوؼيماخلدعيمماجلؿعقيسـدعومتؽونمم-

مادلوزػني. الداؿقؼوق ادلكصاوممظؾؿوزػنيمواظؿؽؾػيماظيتمتؿقؿؾفومجوجىمغظومماظعؿلماظلاعوديموصؼومظؾؿؾؾغمشري

ذاإلقراد33/ذذ1

متتؿؿـلماإلؼراداتم ماظؿربسوتمواظصدضوتمواظزطواتموادلـحماظيتم عنمادلؿربسنيموطذظكمطوصيماإلؼراداتماألخريموؼؿممإثؾوتماظؿربسوتمماجلؿعقيؿؾؼوػو

مواظصدضوتمواظزطواتموادلـحموطذظكماإلؼراداتماألخريمادلؿـوسيمرؾؼًومظألدوسماظـؼديم.
م

ماجلؿعقايمرؾؼاًومظطؾقعايموذاروطمتؾؼايمممممموتربساوتموضافمممعنمضؾلمادلؿربسنيمإىلمتربسوتمعؼقدةموتربسوتمشريمعؼقادةمماجلؿعقيؿؾؼوػومتؼؿممتصـقفماظؿربسوتماظيتم

مظؾؿربعمعنمضؾلمادلؿربسنيم.

 ادلصروػاتذ39/ذذ1

وؼؿممحتؿقؾفومسؾىمضوئؿيممعنماظؿربسوتصروصوتمإدارؼيموسؿوعقيماومعصروصوتمعحبلىموزقػؿفومسؾىمأغفوممألغشطيؼؿممتصـقفمادلصروصوتم مضوئؿيما

موصؼًومدلؾدأماالدؿقؼوقم ماظػرتةمادلوظقيماظيتمحتؼؼًمصقفومتؾكمادلصروصوت.ماألغشطي

ذدارقةذإعموؿوةذوذروػاتؿصذ3/ذذ39/ذذ1

م ماظعؿوعقي مادلصورؼف ماظيتممواإلدارؼيتؿضؿن مادلؾوذرة موشري متـدراظؿؽوظقفمادلؾوذرة ممجال مضؿن ماظؿربسوتحتدؼدا مادلعوؼريممادلـصرفمعن متؼرره مدلو وصؼو

م مبـدمعلؿؼلم.مألغشطياوتعرضم مضوئؿيمماحملودؾقيمادلؿعورفمسؾقفو

م
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(ا وا ارد ااف وزارة اإ )

:   و ٤ - ا

٣٠ أ ٣١٢٠١٩ د ٢٠٢٠    ان

  - كى ا ٦,٨٦١,٠٣٥١٤,٧٤٣,٠٤٧م

 ٦,٨٦١,٠٣٥١٤,٧٤٣,٠٤٧ا

  ات ا ي ا  ا اوم ة وارد و ات د    إ  اة 

وارد و ات د ل ااث ا  ا اب ا  اة و اد وري إذ ااءات 

از  ا ك.  

٥ - ذ  ودات او أى :

٣٠ أ ٣١٢٠١٩ د ٢٠٢٠    ان

                       -                ١٦,٩٠٠,٠٠٠ذ  أى (٥-١)

ا ا ١٠٨,٢١١                     -                       

 ١٧,٠٠٨,٢١١ا                -                       

 رد اء وا   ٢٠٢٠ و   د  ل أرض  اء    ت ىأ  ذ   

.٢٠٢١     ية أ

٢٠٢٠ ٣١ د إ ٢٠١٩ ٣١ أ  ة

- ١٢  -

 اة وارد و ات د

 ا ال ا تإ

  

  



:  ، اتت وت وا - ٦

: ات أراوث  وأ و  ةأ  ةأ آ  ةراتأا

٢٠١٩ ٣١ أ  ٦,٦٦٢,٥٠٠٣٨,٢٠٠٢,٧٠٠٦,٩٩٤٦٣,١٠٥٢٥١,٥٠٠٧,٠٢٤,٩٩٩

١١٦,٤٧٤٨,٨٨١٥٣,٦٩٨٤٢,٨٠٣٣٣٥,٨١٥٥٥٧,٦٧١-إت

-------ادات

٢٠٢٠ ٣١ د  ٦,٦٦٢,٥٠٠١٥٤,٦٧٤١١,٥٨١٦٠,٦٩٢١٠٥,٩٠٨٥٨٧,٣١٥٧,٥٨٢,٦٧٠

 اك :

٢٠١٩ ٣١ أ  -(١٣,٩٣٠)               (٢,٧٠٠)                (٤,٩٩٠)           (٤٢,١٥٦)          (٨٩,٦٠٤)        (١٥٣,٣٨٠)                   

                   (١٧٧,٩٤٦)       (١٣١,٨٦٦)          (٢٣,١٩٤)          (١٠,٨٤١)                (١,٩٢٨)               (١٠,١١٧)-اك 

-------ادات 

٢٠٢٠ ٣١ د  -(٢٤,٠٤٧)                 (٤,٦٢٨)                   (١٥,٨٣١)           (٦٥,٣٥٠)           (٢٢١,٤٧٠)       (٣٣١,٣٢٦)                   

:ا ا

٢٠٢٠ ٣١ د  ٧,٢٥١,٣٤٤         ٣٦٥,٨٤٥             ٤٠,٥٥٨             ٤٤,٨٦١                    ٦,٩٥٣                 ٦,٦٦٢,٥٠٠١٣٠,٦٢٧                  

٢٠١٩ ٣٠ أ  ٦,٨٧١,٦١٩         ١٦١,٨٩٦             ٢٠,٩٤٩               ٢,٠٠٤                       -٦,٦٦٢,٥٠٠٢٤,٢٧٠

:ا ا  اتت وت وا كإ  

٢٠١٩ ٣١ أ ٢٠١٩ ٠٣ أ 

إ ٣٠ أ ٢٠١٩إ ٣١ د ٢٠٢٠ان

 وإدار  تو١٧٧,٩٤٦٥٦,٣٣٥

١٧٧,٩٤٦٥٦,٣٣٥ا

- ١٣ -

 اة وارد و ات د

(ا وا ارد ااف وزارة اإ )

 ا ال ا تإ

٢٠٢٠ ٣١ د إ ٢٠١٩ ٣١ أ  ة

 ة ا



: ا  ل رأ٧ - أ

    ٢٠٢٠ ٣١ د٢٠١٩ ٣٠ أ

ان

١٠٨,٠٠٩٩٠,٩٩٩وع إمء و زاد اى

١٠٨,٠٠٩٩٠,٩٩٩ا

٨ - ذ دا وت او اى :

    ٢٠٢٠ ٣١ د٢٠١٩ ٣٠ أ

ان

 تو٥,٠٠٠٤,٠٠٠

٥,٠٠٠٤,٠٠٠ا

 ١١  ٢٠١٨ ٣١ أ ٩٢٠١٩ - ت: 

٢٠٢٠ ٣١ د إ٢٠١٩ ٣٠ أ إ

ان

أ   ة

  ت١,٣٨٥,٦٩٩١,٠٠٧,٩٩٤

١,٣٨٥,٦٩٩١,٠٠٧,٩٩٤(أ)إ ات  اة

ب  ة

 ا ات ا-                      ٢٠٠

١٤٩,٣٤٥١٥٠,٠٠٠ت دة ا واج

١٦٠,٧٠٨                      -ت وع اص اي

   م ت-                      ١٧٢,٨٧٧

٢٢٢,٥٠٦                      -ت م   ام وف

ا  م ت٤,٠٤٥,٩٢٦١٠,٨٨٣,٥٠١

ا وع ر ت١١٧,٣٦٤-                      

٢١٥,١٢٥١٥,٠٠٠ت اة 

                      -٣٣١,٢١٤ت وع اان

 وع ورث ت٩٥٤,٧٩٢٢,٢٨٨,٦١٥

   وع ت٧٦٤,٧٣٠٤٦٤,٣٩٣

                      -١٦٠,٨٠٠ت  ات 

٧٠٢٧٩,٧١٤ت وع دوا

 ا  ت٥٠٩,٢٧٥٤٩٧,٩٥٥

 ءا  وع ت٢٦٤,١٣١-                      

ا وع ا ت-                      ٢٢١,٥٤٢

رة اوع ا ت٥٩٤,٣١٦-                      

٨,١٠٧,٠٨٨١٥,٣٥٧,٠١١(ب)إ  ات اة

ا  ج

 ت ا٥,٨٠٩,٧٢٨٣,٦٩٠,٨٢٨

ت ا ٥,٨٠٩,٧٢٨٣,٦٩٠,٨٢٨(ج)إ

١٥,٣٠٢,٥١٥٢٠,٠٥٥,٨٣٣(أ + ب + ج)إ ات

ة ا

- ١٤ -

 اة وارد و ات د

٢٠٢٠ ٣١ د إ ٢٠١٩ ٣١ أ  ة

(ا وا ارد ااف وزارة اإ )

 ا ال ا تإ

  

  



 ١١  ٢٠١٨ ٣١ أ ١٠٢٠١٩- ف  ات : 

٢٠٢٠ ٣١ د إ٢٠١٩ ٣٠ أ إ
ان

أ   ة
 وأم ا ر١٧٨,٢٨١٤٥٥,٥١٢

١٧٨,٢٨١٤٥٥,٥١٢(أ)إ اف  ات  اة

ب  ة

 ا ت واا م تو-                      ٢,٤١٣

  وع ورث تو١,١٢٥,١٧٩٢,٦٨٢,٨٠٦

٣٨٣,٤٩١٣٠١,٩٩٧وت  ات 

٤٤,٧٨٤٦١٨وت وع  اء

ا وع ا تو-                      ٢٨,٣٣٩

  تو-                      ٣,٨٥٥

١٢٠,٠٠٠٥٤,٨٣٦وت وع دوا

 ا  تو-                      ٨٨,١٧١

   وع تو-                      ٥٨,٠٤٩

 ت ات او-                      ٨,٠٢٧

 ا ان ا     م تو-                      ٢٠,٠٠٠

 ومة اا م تو-                      ١٠,٠٠٠

١٣,٣١٩                      -وت م اص اي

٢٧,٨١٣                      -وت م   ام وف

   م تو-                      ٥١٦

٩*٩ م تو-                      ٢,٢٩٤

ا وع ا تو٧٤,٤٨٨١٠٦,٩١٧

٩٠,٦١٠                      -وت م  أ اب

 ن اا  م تو-                      ٧٢,٧٩٣

١,٦٣٨                      -وت م ؤل

مت او ر وروا٧٧,٣٠٠                      -أ

 اد د ج وت امو٣١٨,٩٣٨٢٧٨,٨٨٠

ا  وع تو٣٥٥,٤٢٩١,١٥٨,٥٣٧

   تو٦,٠٠٩١٤,٣٦١

ج واة ات دو٦٦,٣٢٧١٨,٧٥٠

١٠٥,٥٦٠                      -وت وع وة

٢١,٨٧٥                      -وت زة

ا وع ر تو٩,٠٤٠-                      

                      -٢٣,٠١٥وت م وة اع

م ا ر١٢,٢٨٠-                      

  ا وع تو٦٩٨,٣٠٠-                      

وما ا  وع تو٥٠,٠٠٠-                      

 ت وع تو٨,٦٤٥-                      

                      -١,٤٩٩,٠٨٤ر  اال 

٤,٧٩٥,٠٠٩٥,٢٥٠,٢٧٤إ اف  ات اة

٤,٩٧٣,٢٩٠٥,٧٠٥,٧٨٦إ اوت

ة ا

- ١٥ -

٢٠٢٠ ٣١ د إ ٢٠١٩ ٣١ أ  ة

 ا ال ا تإ

(ا وا ارد ااف وزارة اإ )

 اة وارد و ات د



: وإدار  تو - ١١٢٠١٩ ٣١ أ ٢٠١٨  ١١ 

٢٠٢٠ ٣١ د إ٢٠١٩ ٣٠ أ إ

ان

٤٨٩,٩٢٥١٧٦,٧٠٧أر وت

٢٨,٩٢٣٤,٨١٧م و ر

 ا-                           ١,٢٥٦

٧,٣٨٢٢,٢٦٧ود ووت ور رات

١٣,١٤٣٩,٥٢٠ط وت وأر

ال وو ١٢,٣٨٥٣,٥٥٤

وم ٢٩,٧٨٧٣,١٥١

٩,٤٤٨٣١,١٧٥د وإن

و  ، ٣,٧٠٠١,٨٢٠

   اد م٧,٧٨٠١٧

 ت٢,٠٧٠٥١٩م

٦٠٠٢,٧٢٠ا وا وت

 تو٨,٨٧٣-                           

 ٤,٧٧٤ر-                           

 ٥٥٥ر-                           

١٧٧,٩٤٦٥٦,٣٣٥إك ت ، آت وات

 ت إدارو١٠,٠٠٠٨,٠٠٠

 ٨٠٧,٢٩١٣٠١,٨٥٨ا

 اة وارد و ات د

- ١٦ -

(ا وا ارد ااف وزارة اإ )

ة ا

 ا ال ا تإ

٢٠٢٠ ٣١ د إ ٢٠١٩ ٣١ أ  ة



    : دوات اا ط ١٢- إدارة

ط اق 

 ا ط

ط ان 

ا ط

: ا اد ا١٣ - إ

. ١٤٤٢ ٠٣ ذو ا اا ٢٠٢١  ١٣  دارةا    ار ا اد اإ 

(ا وا ارد ااف وزارة اإ )

  ت ا  .ف ار اأ  اتا  دوات اا  ب  ا طت اا ط 

أر اف ا ل دورة أ اد  . ا  ت  ت ا ال ادي واور ا ل 

. ت ط   ر او ةرن ا ،ر اوا   ديل اف ا  أن و .ا

ط اق   ط اب  أداة   اات  ار اة  اق  أر ف ات ا وت 

   ةوا طا  إدارة ق اا ط ف إدارة .  أدوات     او ا د    اا

. و  طا   ار ا ق او اا ط ض ا  ك أي   . اا   ود اا

 ا ال ا تإ

٢٠٢٠ ٣١ د إ ٢٠١٩ ٣١ أ  ة

 اة وارد و ات د

-١٧-

اط ء  أم ا وار  ل ا ا ن   اط     و د واا اى 

  ا طادارة ا  ل ا  ظ ح وأر   رة ا  ور طإدارة ا  ة. إنا

.ر اأ طن وا طو ا ط ض ا . أو وظ  

  ت اا ا  .ل ا ت اا ا اا   رة ا   ا ط 

.ل م تاأي ا   الأ   ا  دارةا ي و سأ

ن اات ا ااو   ذ دا وت او أى.  ا  ا ا أن  اد  ه 

.   الأ  ن أن ا و ا ا  ر  ا  ل ا ت ااا

 ا  ت اا   م ط  ض ن  ىا دوات اا  ن اا ط  

  ااد وان ا ض وي ا ا ه ادوات.




