
البُاهاث اإلاالُت

2015 واهىن ألاٌو 31للعىت اإلاالُت اإلاىتهُت في 

ش مذكم الحعاباث  وجلٍش

ؿلعؼحن- اإلاداؿظاث الجىىبُت 

  

حمعُت الهالٌ ألاخمش للؼاع ػضة

حمعُت ػُـش َادؿــت للشبــذ
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ش مذكم الحعاباث جلٍش

2015 واهىن ألاٌو 31صافي هدُجت ألاعماٌ للعىت اإلاىتهُت في 

ــــهــشط ال

حمعُت الهالٌ ألاخمش للؼاع ػضة

حمعُت ػُـش َادؿــت للشبــذ

خؼحراث في أسصذة ألامىاٌ للعىت اإلاىتهُت في  شاداث واإلاصشوؿاث وال 2015 واهىن ألاٌو 31بُان الذعم وؤلاً

2015 واهىن ألاٌو 31بُان الخذؿلاث الىلذًت  للعىت اإلاىتهُت في 

ؿلعؼحن- اإلاداؿظاث الجىىبُت 

( 26 - 1)ئًظاخاث خٌى البُاهاث اإلاالُت 

2015 واهىن ألاٌو 31بُان اإلاشهض اإلاالي هما في 

2015 واهىن ألاٌو 31ئًشاداث ومصشوؿاث اإلاشاهض للعىت اإلاالُت اإلاىتهُت في 







بُان أ

20152014ئًظاح

612,341,7779,133,622

لت ألاحل  725,107,50123,909,650وداتع ػٍى

875,90677,014

752,673479,354أ/21

9576,000576,000
1019,68415,869أسصذة مذًىت أخشي

76,00096,750

38,949,54134,288,259

ت  1115,983,73216,492,024(ممخلياث وآالث وججهحزاث  )صافي اللُمت الذؿتًر

15,983,73216,492,024

54,933,27350,780,283

1257,55521,737

13160,816169,468

14108,157353,838شُياث بشظم الذؿع 

778,650822,968

1,105,1781,368,011

            3,790,4833,464,625بُان ب

-625,340مخصص ئعادة جلُُم مخضون

49,412,27245,947,647

53,828,09549,412,272

54,933,27350,780,283

أسصذة داةىت اخشي

مخصصاث ئهخـاع اإلاىظـحن

ششواث- رمم داةىت 

 2015ؿاةع عام ظىت 

ت مجمىع اإلاؼلىباث اإلاخذاول

ـاةع العام مجمىع اإلاؼلىباث وال

ت  اإلاؼلىباث اإلاخذاول

مجمىع الـاةع العام

الـاةع العام

الـاةع اإلاتراهم

ت اإلاىحىداث ػحر اإلاخذاول

مجمىع اإلاىحىداث

مجمىع اإلاىحىداث ػحر اإلاخذاولت

اإلاؼلىباث و الـاةع العام

هلذ في الصىذوق ولذي البىىن

حمعُت الهالٌ ألاخمش للؼاع ػضة

حمعُت ػُـش َادؿــت للشبــذ

 2015 واهىن ألاٌو 31بُان اإلاشهض اإلاالي هما في 

ؿلعؼحن- اإلاداؿظاث الجىىبُت 

(اإلابالؽ مذسحت بالشُيل الجذًذ )

اإلاىحىداث

ت اإلاىحىداث اإلاخذاول

ت مجمىع اإلاىحىداث اإلاخذاول

رمم مذًىت 
ت في  اإلاخاصن أدٍو

(ػالب ومإظعاث  )كشوض ممىىخت 

ظلف اإلاىظـحن

إن اإليضاحات المرفقة تشكل جزءَأ ال يتجزأ مه هذه البياوات
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20152014

15972,065709,236

1611,988,4218,057,923

173,103,6562,993,497
1882,613103,094ئًشاداث أخشي

19546,988567,559

20467,715589,662

17,161,45813,020,971 الاًشاداث خالٌ الـترة 

2,788,927-اًشاد ؿشوق عمالث احىبُت

17,161,45815,809,898

21 553,387253,548

22-240 

233104955 3232066 

24412418 516629 

252207868 2155630 

264262047 4143203 

 70219 169422حبالُا - صحت اإلاشأة UNFPAمششوع 

ت   17180 34351مششوع حعلُم الاهجلحًز

 416920 590783مششوع جدعحن خذمت صحت اإلاشأة والؼـل 

- 305114حبالُا- مششوع اوشاء ػابم أٌو مشهض صحت اإلاشأة 

- 23521أحعاب الاششاؾ الهىذس ي إلوشاء ػابم مشهض صحت حبالُا

11,663,86610,805,635

ف اَالن اإلامخلياث واإلاعذاث   1539638 111498341مصاٍس

- 208768خعاةش ؿشوق اظعاس العمالث 

 3,790,483 3,464,625

اإلاصشوؿاث

معاعذاث الؼلبت

معاعذاث  عُيُت

مصشوؿاث الاداسة واإلاشاهض  

سواجب اإلاىظـحن الشظمُحن 

ت ومعتهلياث ػبُت جيلـت أدٍو

احمالي اإلاصشوؿاث

معاعذاث احخماعُت 

ادة  هلص  ؤلاًشاداث عً اإلاصشوؿاث للعىت/ ٍص

احمالي ؤلاًشاداث

ؿىاةذ بىىُت داةىت

حمعُت الهالٌ ألاخمش للؼاع ػضة

حمعُت ػُـش َادؿــت للشبــذ

خؼحراث في أسصذة ألامىاٌ للعىت اإلاىتهُت في  شاداث واإلاصشوؿاث وال 2015 واهىن ألاٌو 31بُان الذعم وؤلاً

ت ومعخلضماث ػبُت مبُعاث أدٍو

ؿلعؼحن- اإلاداؿظاث الجىىبُت 

مىذ وجبرعاث هلذًت 

(اإلابالؽ مذسحت بالشُيل الجذًذ )

ئًشاداث اإلاشاهض

مىذ وجبرعاث عُيُت

إن اإليضاحات المرفقة تشكل جزءَا ال يتجزأ مه هذه البياوات
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20152014ايضاح

الخذؿلاث الىلذًت مً ألاوشؼت الدشؼُلُت

ادة  3,464,625 3,790,483بُان بؤلاًشاداث عً اإلاصشوؿاث للعىت  (هلص  )ٍص

ت الـاةع أو  العام مع صافي (العجض  )حعذًالث لدعٍى

الخذؿلاث الىلذًت اإلاعخخذمت في ألاوشؼت الدشؼُلُت

1,539,638 1,498,341(اإلامخلياث و اإلاعذاث   )كعؽ ئظتهالن 

9,019 1,109الخؼحر في سصُذ الزمم اإلاذًىت
(105,357)(273,319)الخؼحر في سصُذ اإلاىحىداث باإلاخاصن

(1,100)(3,815)الخؼحر في سصُذ اسصذة مذًىت اخشي 

(96,750)20,750 الخؼحر في سصُذ ظلف اإلاىظـحن

12,091 35,818 الخؼحر في سصُذ الزمم الذاةىت
(5,272)(8,652)الخؼحر في سصُذ ألاسصذة الذاةىت ألاخشي

222,344 (245,681)الخؼحر في سصُذ شُياث بشظم الذؿع

(72,296)(44,318)الخؼحر في سصُذ مخصصاث اهخـاع اإلاىظـحن

4,966,942 4,770,716 صافي الخذؿلاث الىلذًت في ألاوشؼت الدشؼُلُت  

ت الخذؿلاث الىلذًت مً ألاوشؼتالاظدثماٍس

لت ألاحل  572,327 (1197852)وداتع ػٍى

(3,370,174)(990049)(اإلامخلياث و اإلاعذاث   )ششاء مىحىداث ػحر مخذاولت 

 625134الخؼحر في سصُذ ؿاةع 

ت   (2,797,847)(1,562,767)صافي الخذؿلاث الىلذًت في ألاوشؼت الاظدثماٍس

2,169,095 3,207,949 الىلذ والىلذ اإلاعادٌ خالٌ العىت

9,133,6226,964,527الىلذ والىلذ اإلاعادٌ في بذاًت العىت

ىلذ اإلاعادٌ في جهاًت العىت  12,341,5719,133,622بُان أالىلذ وال

(اإلابالؽ مذسحت بالشُيل الجذًذ )

حمعُت الهالٌ ألاخمش للؼاع ػضة

حمعُت ػُـش َادؿــت للشبــذ

2015 واهىن ألاٌو 31بُان الخذؿلاث الىلذًت للعىت اإلاىتهُت في 

ؿلعؼحن- اإلاداؿظاث الجىىبُت 

إن اإليضاحات المرفقة تشكل جزءَا ال يتجزأ مه هذه البياوات
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2014اإلاصشوؾؤلاًشاد2015اإلاصشوؾؤلاًشادالبُان

(1,003,430)75,1611,078,591(1,063,505)46,4351,109,940(ؤلاداسة العامت  )اإلاشهض الشةِس ي 
ت 658,213 191,699911,761253,548 745,086553,387خعاب ألادٍو

(716,700)414,4691,131,169(667,269)403,9561,071,225معخىصف ػضة
(163,750)26,521190,271(246,587)47,469294,056معخىصف عبعان الىبحرة

(4,033)658,256662,289(193,790)490,563684,353ػضة- عُادة ألاظىان 
(78,034)96,064174,098(45,438)104,760150,198عبعان الىبحرة- عُادة ألاظىان 

(42,862)214,794257,656(63,543)212,292275,835ػضة- اإلاخخبر 
(36,681)36,73873,419(32,109)43,96776,076عبعان الىبحرة- اإلاخخبر 

(209,321)171,862381,183(163,292)194,052357,344ػضة وعبعان- مشهض صحت اإلاشأة 

(118,924)1,985120,909(123,846)1,555125,401مشهض الشُخ أخمذ صوي الُماوي الثلافي
(665,434)45,167710,601(592,076)45,951638,027حبالُا- مشهض صحت اإلاشأة 

131,314 182,0191,252,8211,121,507 1,466,0711,284,052مشهض اللحُذان لألشعت الدصخُصُت
(226,983)226,983-(219,142)219,142-مشهض مدى الامُت وحعلُم الىباس

(57,993)74,820132,813(52,927)93,020145,947مخخبر الهِعخىبازىلىجي
(9,411)27,93337,344(2,141)36,17838,319كاعت اإلاإجمشاث

(2,544,029)4,008,3526,552,381(3,091,947)3,931,3557,023,302اإلاجمىع

(اإلابالؽ مذسحت بالشُيل الجذًذ )

صافي هدُجت أعماٌ اإلاشاهض

حمعُت الهالٌ ألاخمش للؼاع ػضة

حمعُت ػُـش َادؿــت للشبــذ

ؿلعؼحن- اإلاداؿظاث الجىىبُت 

2015 واهىن ألاٌو 31صافي هدُجت ألاعماٌ للعىت اإلاىتهُت في 
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/ئحمالي ؿاةعئظتهالنمعخلضماث ػبُتاإلاصشوؿاثالشواجب

ت والعمىمُتوألاحىس عجض اإلاشهضألاصىٌوجبرعاثؤلاداٍس

(1,147,478)83,973-46,435841,736268,204(ؤلاداسة العامت  )اإلاشهض الشةِس ي 

ت 191,699 -553,387--745,086خعاب ألادٍو

(715,915)403,956826,061196,76548,39948,646معخىصف ػضة

(260,777)47,469222,00864,0657,98314,190معخىصف عبعان الىبحرة

(218,005)490,563395,793188,303100,25724,215ػضة- عُادة ألاظىان 

(49,502)104,76095,13831,08323,9774,064عبعان الىبحرة- عُادة ألاظىان 

(105,640)212,292123,77261,61890,44542,097ػضة- اإلاخخبر 

(36,316)43,96753,44710,81711,8124,207عبعان الىبحرة- اإلاخخبر 

(182,485)194,052262,19076,39318,76119,193ػضة وعبعان- مشهض صحت اإلاشأة 

(140,733)16,887-1,55582,32443,077مشهض الشُخ أخمذ صوي الُماوي الثلافي

(646,126)45,951530,94592,15814,92454,050حبالُا- مشهض صحت اإلاشأة 

(931,462)594,926106,2231,113,481 1,466,071582,903مشهض اللحُذان لألشعت الدصخُصُت

(233,548)14,406-63,957 155,185-مشهض مدى الامُت وحعلُم الىباس

(111,859)43,31612,08658,932 93,02090,545مخخبر الهِعخىبازىلىجي

(2,141)--38,319 -36,178كاعت اإلاإجمشاث

3,931,3554,262,0471,773,001988,2541,498,341(4,590,288)

بُان ؤلاًشاداثال

حمعُت الهالٌ ألاخمش للؼاع ػضة

حمعُت ػُـش َادؿــت للشبــذ

ؿلعؼحن- اإلاداؿظاث الجىىبُت 

2015 واهىن ألاٌو 31ئًشاداث ومصشوؿاث اإلاشاهض للعىت اإلاالُت اإلاىتهُت في 

(اإلابالؽ مذسحت بالشُيل الجذًذ )

صافي ئًشاداث ومصشوؿاث اإلاشاهض
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▪

▪

▪

▪

□

□

□

□

ًدبع

".العشض وؤلاؿصاح : " ألادواث اإلاالُت  - (32)معُاس اإلاداظبت الذولي سكم 

".ؤلاعتراؾ واللُاط : " ألادواث اإلاالُت  - (اإلاعّذٌ) (39)معُاس اإلاداظبت الذولي سكم 

العُاظاث اإلاداظبُت اإلاؼبلت. 3

 الصادسة عً مجلغ معاًحر اإلاداظبت اإلاالُت في 124 و117، 116 جم ئعذاد البُاهاث اإلاالُت وؿًلا للمعاًحر الذولُت للمداظبت  سكم 

ش اإلاالُت التي جىظم آلالُاث والعُاظاث اإلاداظبُت والىاحب جؼبُلها في  ىُت ، واإلاخعللت في البُاهاث والخلاٍس الىالًاث اإلاخدذة الامٍش

.الهُئاث واإلاىظماث ػحر الهادؿت للشبذ 

ًخم ازباث اإلاعامالث اإلاالُت الخاصت بالعُاداث واإلاشاهض الصحُت في مجمىعت مداظبُت معخللت ًخم اداستها مباششة مً كبل الذاةشة 

اإلاشهض الشةِس ي ، جخظمً البُاهاث اإلاالُت اإلاجمعت اإلاشؿلت اإلاىحىداث واإلاؼلىباث - اإلاالُت في حمعُت الهالٌ ألاخمش  للؼاع ػضة 

.والـاةع وهخاةج الاعماٌ لجمُع اإلاشاهض والعُاداث الصحُت الخابعت لجمعُت الهالٌ ألاخمش للؼاع ػضة

جم معً الحعاباث على أظاط مبذأ مداظبت ألاوعُت اإلاالُت ألػشاض الخدلم مً مشاكبت الششوغ واإلادذداث اإلاـشوطت على 

ت ، وعلُه جم الخصيُف وؤلاؿصاح عً صافي اإلاىحىداث والخؼحر ؿيها على الىدى الخالي :اظخخذام اإلاىاسد اإلاخاخت مً كبل الهُئت ؤلاداٍس

شان   همإظعت اَلُت ػحر خيىمُت مً كبل مجمىعت ميىهت مً اخذي عشش 1969جأظعذ حمعُت الهالٌ الاخمش للؼاع ػضة في خٍض

شخصُت ؿلعؼُيُت كامىا بخاظِغ حمعُت أػللذ عليها اظم حمعُت الهالٌ الاخمش للؼاع ػضة ، خُث خصلذ على ارن بالترخُص 

شان   في أٌو ًىاًش 1969في خٍض
ً
زا بهذؾ اإلاعاَمت في جدعحن الىطع  الصحي إلاىاػني كؼاع 1972 ، وظمذ لها بمضاولت العمل سظمُا  َو

ت اطاؿت الى الخذماث  ػضة ، خُث ًدبع  زالزت مشاهض صحُت بهذؾ اإلاعاَمت في جلذًم الخذماث الصحُت للمىاػىحن بأظعاس  سمٍض

ذًش حمعُت الهالٌ الاخمش للؼاع ػضة مجلغ اداسة ًخم  الثلاؿُت والخعلُمُت والاوعاهُت للمىاػىحن اإلادخاححن مً كؼاع ػضة ، ٍو

.اهخخابه ول عامحن 

ي جؼبُم  مجمىعت مً معاًحر اإلاداظبت الذولُت ،   وجمثلذ :  جؼبُم اإلاعاًحر الجذًذة واإلاعذلت. 2 ىض ئعذاد  اللىاةم اإلاالُت ئل اسج

خالي  :-في ال

".عشض البُاهاث اإلاالُت - "(اإلاعّذٌ) (1)معُاس اإلاداظبت الذولي سكم 

ش اإلاالُت سكم  ".الخذؿلاث الىلذًت : " ألادواث اإلاالُت  - (اإلاعّذٌ) (7)اإلاعُاس الذولي للخلاٍس

مً الشاجب الشهشي ورلً خعب ششوغ % 9جلىم حمعُت الهالٌ ألاخمش للؼاع ػضة باخدعاب وعبت  :مخصصاث اهخـاع اإلاىظـحن  

َُئت الخلاعذ الـلعؼُيُت للمىظـحن الشظمُحن واخدعاب مياؿأث جهاًت الخذمت  بىاكع شهش عً ول ظىت خذمت للمىظـحن بعلىد 

ت خعب آخش ساجب جلاطاٍ اإلاىظف  ورلً خعب كاهىن الخذمت اإلاذهُت اإلاعذٌ للمىظـحن الشظمُحن وكاهىن العمل الـلعؼُني  ظىٍى

. للمىظـحن بعلىد 2000 لعىت 7سكم 

حمعُت الهالٌ الاخمش للؼاع ػضة

حمعُت ػحر َادؿت للشبذ

ؿلعؼحن- اإلاداؿظاث الجىىبُت 

2015 واهىن اٌو 31ئًظاخاث خٌى البُاهاث اإلاالُت اإلاىتهُت في 

الىُان اللاهىوي واليشاغ. 1

المالية للبياوات المتممة اإليضاحات
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□

□

□

.ب

ؤلاظخدلاق اإلاعذٌ.ج

اإلاىذ.د

ًدبع

زا بهذؾ ألاخز بعحن الاعخباس حمُع الحلاةم مً ئًشاداث وهـلاث ومً زم  جدبع حمعُت الهالٌ الاخمش للؼاع ػضة  مبذأ اإلاىطىعُت َو

ذة لصحت العملُاث اإلاالُت للىصٌى ئلى معلىماث مالُت صحُدت ومىزىكت  ؿدص َزٍ الحلاةم وجلذًم ؤلازباجاث واإلاعدىذاث اإلاٍإ

.كاةمت على أظغ مىطىعُت  الظخخذامها في اجخار اللشاساث الششُذة في جهاًت العىت اإلاالُت 

ملابلت ؤلاًشاداث بالىـلاث

 )جدبع حمعُت الهالٌ ألاخمش للؼاع ػضة  مبذأ جدلُم اإلالابلت العلُمت بحن ؤلاًشاداث واإلاصشوؿاث بهذؾ الىصٌى  لصافى الـاةع أو 

بشيل صحُذ وظلُم وعادٌ لشظم العُاظاث اإلاعخلبلُت وؿم الىخاةج فى ئػاس مجمىعه مً الـشوض اإلاداظبُت ، هـشض   (العجض 

.الاظخمشاس وؿشض الاظخدلاق وؿشض الـترة اإلاالُت باإلطاؿت ئلى العُاظاث اإلاداظبُت اإلاخبعت 

لت ؤلاظخدلاق اإلاعذٌ والتي بمىحبها ًخم حسجُل الاًشاداث عىذ كبظها وحسجل  جدبع حمعُت الهالٌ ألاخمش للؼاع ػضة  ػٍش

اإلاصشوؿاث عىذ خذوثها

.جددعب اإلاىذ على أظاط الىلذي و ًخم حسجُلها هاًشاداث عىذ اظخالمها

جخمثل الىـلاث الخاصت بجمعُت الهالٌ ألاخمش للؼاع ػضة  في اإلاذؿىعاث التي جخم خالٌ العىت اإلاالُت والتي بمىحبها  :. اإلاصشوؿاث 

ت  اإلاخخلـت مً  ت ومعخلضماث  ػبُت ، ئظدشاساث ولىاصم ػبُت ،  )ًخم حؼؼُت جيالُف ألاوشؼت العىٍى الشواجب وألاحىس ، جيلـت أدٍو

ت وعمىمُت  .ئطاؿت ئلى اإلاصشوؿاث آلاخشي  التي مً شأجها جدلُم اَذاؾ وػاًاث الهالٌ ألاخمش .... مصشوؿاث ئداٍس

 ، 2015 واهىن ألاٌو 31حشخمل البُاهاث اإلاالُت اإلاشؿلت واؿت العملُاث اإلاالُت التي جمذ خالٌ العىت اإلاالُت اإلاىتهُت   :.هدُجت اليشاغ 

 واهىن الاٌو مً العام 31الىاجج في جهاًت العىت اإلاىتهُت في  (العجض  ) مً اًشاداث ومصشوؿاث وأوشؼت مىـزة وصىال ئلى الـاةع او 

.اإلازوىسة

العشؾ اإلاداظبي. 4

:-أعذث البُاهاث اإلاالُت وؿلا لألعشاؾ واإلابادب  اإلاداظبُت اإلاخعاسؾ عليها والتي جمثلذ في آلاحي 

اإلاىطىعُت. أ

حمعُت الهالٌ الاخمش للؼاع ػضة

حمعُت ػحر َادؿت للشبذ

ؿلعؼحن- اإلاداؿظاث الجىىبُت 

2015 واهىن اٌو 31ئًظاخاث خٌى البُاهاث اإلاالُت اإلاىتهُت في 

سظىم الخذماث  الصحُت ، مبُعاث  )جخمثل ئًشاداث حمعُت الهالٌ ألاخمش للؼاع ػضة في اإلالبىطاث اإلاالُت اإلاخأجُت مً : .  ؤلاًشاداث 

ت  ت ، اإلاىذ والخبرعاث العُيُت والىلذًت ، سظىم العظٍى  للبرامج والخؼؽ اإلادذدة مً مجلغ  (ألادٍو
ً
والتي ًمىً اظخخذامها وؿلا

.ؤلاداسة خالٌ العىت اإلاالُت 

المالية للبياوات المتممة اإليضاحات 

8



الىلذ و الىلذ اإلاعادٌ.ٌ

.و

شُيل حذًذ هىع العملت

يي 3.9050دوالس أمٍش

4.2685ًىسو

5.5077دًىاس اسدوي

0.4430الىشون الجروٍجي 

2.8530دوالس أظترالي

ت.ص مخضون ألادٍو

%2اإلاباوي والعلاساث

%10ألازار 

%20-%15أدواث ومعذاث وأحهضة 

%20العُاسث ووظاةؽ الىلل

لت اللعؽ اإلاخىاكص مبيُا على  خم اخدعاب الاظتهالن بؼٍش  منها الاظتهالن اإلاتراهم ٍو
ً
جظهش اإلامخلياث وآلاالث والخجهحزاث بالخيلـت مؼشوخا

مذد الاعماس الاهخاحُت اإلالذسة الىاسدة في الاًظاح خىلها عىذما ًلل اإلابلؽ اللابل لالظترداد مً أي مً اإلامخلياث واإلاعذاث عً صافي كُمتها 

ت ؿاهه ًجشي جخـُع كُمت اإلامخلياث واإلاعذاث الى اللُمت اللابلت لإلظترداد وحسجُل خعاسة الخذوي في بُان الاوشؼت  .الذؿتًر

لت اللعؽ  اإلاخىاكص في ئخدعاب ؤلاظتهالن على اإلامخلياث وآلاالث والخجهحزاث  باظخخذام  و جدبع  حمعُت الهالٌ ألاخمش للؼاع ػضة ػٍش

ت الخالُت  :-اليعب اإلائٍى

ت لذي البىىن  ألَذاؾ ئعذاد بُان الخذؿلاث الىلذًت ،  ؿان بىذ الىلذ و الىلذ اإلاعادٌ  ًخمثل في الىلذ  في الصىذوق و الحعاباث الجاٍس

والىداتع  جدذ الؼلب خُث جؼشح مً بىذ الىلذ والىلذ اإلاعادٌ خعاباث البىىن اإلاىشىؿت التي جخزبزب بحن اإلاذًً والذاةً خالٌ العىت 

ل وداتع وأسصذة  خم ججًز شمل الىلذ والىلذ اإلاعادٌ الىلذ في الصىذوق والىداتع لذي البىىن التي حعخدم خالٌ ؿترة جلل عً زالزت أشهش ٍو َو

البىىن الذاةىت والتي حعخدم خالٌ زالزت أشهش

العمالث ألاحىبُت 

حسجل حمعُت الهالٌ ألاخمش للؼاع ػضة  خعاباتها في الذؿاجش والسجالث اإلاداظبُت بعملت الشُيل الجذًذ  ، خُث ًخم كُذ اإلاعامالث التي 

خم في جهاًت العىت اإلاالُت جلُُم اإلاىحىداث  خ خذور جلً اإلاعامالث ٍو جخم بالعمالث ألاخشي خالٌ العىت على أظعاس الصشؾ العاةذة في جاٍس

خ بُان اإلاشهض اإلاالي والـاةع أو العجض  الىاجج مً   ألظعاس الصشؾ العاةذة بخاٍس
ً
واإلاؼلىباث اللاةمت بالعمالث ألاخشي ئلى الشُيل الجذًذ وؿلا

ل بما ؿيها ؿشوكاث ئعادة جلُُم عمالث أحىبُت ٌسجل طمً بُان ألاوشؼت للعىت .الخدٍى

اإلامخلياث و آلاالث و الخجهحزاث- 5

حمعُت الهالٌ الاخمش للؼاع ػضة

حمعُت ػحر َادؿت للشبذ

ؿلعؼحن- اإلاداؿظاث الجىىبُت 

2015 واهىن اٌو 31ئًظاخاث خٌى البُاهاث اإلاالُت اإلاىتهُت في 

المالية للبياوات المتممة اإليضاحات 
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20152044البُان

39,65236,824الصىذوق العام

ت -4,765صىذوق الىثًر

ت الحعاباث الجاٍس

عشا حاسي دوالس 1,49965,492البىً العشبي ظَى

-171,358شُيل- بىً اللذي حاسي 

-48,445دوالس- بىً اللذط حاسي 

-21,491دوالس - بىً اللذط حاسي 

-223,926شُيل- بىً اللذط حاسي 

1418,405475,589-0116420بىً ؿلعؼحن اإلادذود دوالس 

000313,61987,197-0116420بىً ؿلعؼحن اإلادذود شُيل 

UNFPA32,9363,952بىً ؿلعؼحن اإلادذود حبالُا شُيل 

2169,838 الصحت الاهجاهُت116420بىً ؿلعؼحن ًىسو 

38,885218بىً ؿلعؼحن حاسي دًىاس

300,047332,549بىً ؿلعؼحن ًىسو

9,781-بىً ؿلعؼحن حىُه اظترلُني

61,24831,888بىً ؿلعؼحن حاسي دوالس اظترالي

193,309156,627

2,540201,648بىً ؿلعؼحن مششوع مً عاةلت لعاةلت

436-

ت جدذ الؼلب  -89هشوهش- خعاباث حاٍس

ع كصحرة الاحل ودات

-3,905,000وداتع  دوالس- بىً اللذط 

ت - بىً ؿلعؼحن  548,5333,418,326مخدشن- ودٌعت ظىٍى

- بىً ؿلعؼحن 
ً
ا 3,905,0013,910,000مشبىػت ظىٍى

153,38953,458ؿىاةذ وداتع ألحل زابخت - بىً ؿلعؼحن دوالس  

250,33550,400ؿىاةذ وداتع ألحل زابخت - بىً ؿلعؼحن دوالس  

346,39935,854ؿىاةذ وداتع ألحل زابخت - بىً ؿلعؼحن دوالس  

447,46147,523ؿىاةذ وداتع ألحل زابخت - بىً ؿلعؼحن دوالس  

179,50746,458ؿىاةذ وداتع مخدشن- بىً ؿلعؼحن دوالس  

-1,952,500وداتع ألحل مخدشن- بىً ؿلعؼحن دوالس 

جأمُىاث بىىُت

-1,000جأمُىاث بىىُت- بىً اللذط 

12,341,7779,133,622اإلاجمىع

MAPبىً ؿلعؼحن شُيل خذمت صحت الام للؼـل 

2015 واهىن اٌو 31ئًظاخاث خٌى البُاهاث اإلاالُت اإلاىتهُت في 

حمعُت الهالٌ ألاخمش للؼاع ػضة

حمعُت ػُـش َادؿــت للشبــذ

ؿلعؼحن- اإلاداؿظاث الجىىبُت 

MAPبىً ؿلعؼحن دوالس خذمت صحت الام الؼـل 

الىلذ في الصىذوق ولذي البىىن . 6 
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20152014البُان

عشا دوالس 19,250,00015,640,000البىً العشبي حىُف ظَى
عشا دوالس  4,359,650-البىً العشبي ظَى

3,905,0003,910,000بىً ؿلعؼحن دوالس  زابذ

-1,952,501بىً ؿلعؼحن دوالس  ودٌعت زابخت

25,107,50123,909,650اإلاجمىع

20152014البُان

49,31549,315وصاسة الصحت

905905اإلاجمىعت الاَلُت للخأمحن

1,1271,127ششهت ؿلعؼحن للخأمحن

8,37413,875ششهت جشظذ للخأمحن

468468ششهت اإلاششق للخأمحن

5,2672,729ششهت الخأمحن الىػىُت

9602,120شركة العالمية للتأميه

6,9004,310اتحاد لجان العمل الصحي

6402,165مؤسسة الثقافة والفكر الحر

-1,100بىً اللذط

-200اجداد الشعاًت الصحُت

-650محمد السقا

75,90677,014اإلاجمىع

20152014البُان

19,50019,500
556,500556,500

576,000576,000اإلاجمىع

20152014البُان

ً
13,23412,449اًجاس مذؿىع ملذما

ً
5251,144مصاٍسف جأمحن ظُاساث مذؿىع ملذما
ً
2,9552,276مصاٍسف جأمحن مىظـحن مذؿىع ملذما

2,970اعالن مىاكصاث- رمم مذًىت 

19,68415,869اإلاجمىع

قرض جامعي مرحل مه سىىات سابقة- رياض صالح البىروى 

 $150000بلُمت - كشض اجداد لجان العمل الصحي 

(ػالب حامعُحن ومإظعاث  )كشوض ممىىخت . 9

أسصذة مذًىت أخشي .10

2015 واهىن اٌو 31ئًظاخاث خٌى البُاهاث اإلاالُت اإلاىتهُت في 

حمعُت الهالٌ ألاخمش للؼاع ػضة

ـت للشبــذ ـ حمعُت ػُـش َادؿ

ؿلعؼحن- اإلاداؿظاث الجىىبُت 

رمم  مذًىت . 8

لت ألاحل.7 ع ػٍى ودات
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2015 واهىن اٌو 31ئًظاخاث خٌى البُاهاث اإلاالُت اإلاىتهُت في 

أزار
أالث 

ومعذاث
ظُاساث اإلاـشوشاثاحهضة ههشباةُت وػبُت

ووظاةل هلل

هخب 

ومؼبىعاث
اإلاجمىعأساض يمباوي

الخيلـت

220,136197,5937,891,8136,64883,55222,0205,049,8224,555,82318,027,407بالصافي  (اإلامخلياث واإلاعذاث  )سصُذ  

990,049-6,8086,954262,1024,435162,1111,229546,410الاطاؿاث

---------الاظدبعاداث

2014226,944204,5478,153,91511,083245,66323,2495,596,2324,555,82319,017,456 واهىن ألاٌو 31الشصُذ هما في 

الاظتهالن اإلاتراهم

(1,535,383)-(100,720)(3,473)(23,063)(6,648)(1,340,550)(33,471)(27,458)2015 واهىن زاوي 1الشصُذ هما في 

(1,498,341)-(106,344)(3,924)(22,461)(129)(1,329,435)(16,625)(19,423)اطاؿاث اَالن العام 

-------اظدبعاداث

(3,033,724)-(207,064)(7,397)(45,524)(6,777)(2,669,985)(50,096)(46,881)2015 واهىن ألاٌو 31الشصُذ هما في 

2015180,063154,4515,483,9304,306200,13915,8525,389,1684,555,82315,983,732 واهىن أٌو 31صافي اللُمت في 

60,48918,5474,949,1024,555,82316,492,024-2014192,678164,1226,551,263 واهىن أٌو 31صافي اللُمت   في 

حمعُت الهالٌ الاخمش للؼاع ػضة

حمعُت ػُـش َادؿــت للشبــذ

ؿلعؼحن- اإلاداؿظاث الجىىبُت 

(اإلامخلياث و آلاالث والخجهحزاث   ). 11
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20152014البُان

-6,673ششهت معشوجي

-1,630الاهظمت الؼبُت اإلاترابؼت

5,2208,280معمل هدُل لألظىان
1,410 3,020معمل صالح ابى اللمبز

1,384 1,384ظعُذ الحعُني. د
10,663 -ششواث داةىت أخشي 

-1,707ششهت داس الشـاء
-11,265ششهت الضهؽ

-175ششهت ػضة دهذ
-760مإظعت مشججى الؼبُت 

-950ششهت جشاوغ اوسٍيذ
-575ششهت اهحرجي الًف

-930ششهت اإلاعخىدع الىػني
-1,566معامل الششق الاوظؽ

-1,874ششهت همباٌ
ت -240ششهت ؿاسماشُا لألدٍو

-1,190ششهت ابىغ ؿاسم
-235ششهت البُلعان
-625ششهت ظتي هذ

-700مؼبعت بذوي
-15,680ششهت اهعغ الًً 

-156ششهت الخضهذاس
1,000-

57,55521,737اإلاجمىع

20152014البُان

بت الذخل على الشواجب 72,54172,714اظخلؼاعاث طٍش

11,484-اماهاث جأمحن ومعاشاث للمىظـحن

41,02528,824مياؿأة جهاًت خذمت معخدلت

14,765-اشتراواث مىظـحن معخدلت

26,62134,800سواجب معخدلت اػباء العلىد

4,7765,003احعاب جذكُم معخدلت

-10,726ههشباء ومُاٍ معخدلت

1,5301,045َاجف معخدم

-150صحف ومجالث واعالهاث

1,034مصاٍسف اهخلاٌ مىظـحن معخدلت

223 2,333مصاٍسف طُاؿت وهظاؿت معخدلت
510 60ماًىشو جً - داةىىن مخخلـىن 

ت ملذمت 100 20سظىم عظٍى

160,816169,468اإلاجمىع

ـت للشبــذ ـ حمعُت ػُـش َادؿ

حمعُت الهالٌ ألاخمش للؼاع ػضة

ىت ششواث . 12 رمم  داة

ىت اخشي. 13 أسصذة داة

2015 واهىن اٌو 31ئًظاخاث خٌى البُاهاث اإلاالُت اإلاىتهُت في 

ؿلعؼحن- اإلاداؿظاث الجىىبُت 
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20152014البُان

MAP2,664587شُياث بشظم الذؿع 

MAP-1,830شُياث بشظم الذؿع صحت اإلاشأة والؼـل

42,973329,042شُياث بشظم الذؿع ؿلعؼحن دوالس

55,82520,258شُياث بشظم الذؿع ؿلعؼحن شُيل

UNFPA6,6952,121شُياث بشظم الذؿع ؿلعؼحن 

108,157353,838اإلاجمىع

20152014البُان

جبرعاث عُيُت ظىالس 

122,066126,330ػضة  - UNRWAووالت الؼىر 
-69,000

تبرعات عينية متنوعة 

-305,114الصىذوق العشبي لالهماء 
-6,875جبرعاث خذماجُت واسدة 
-27,436مإظعت الشؤٍا العاإلاُت 

-UNDP482,063- جبرعاث مبنى 
2,626619ػضة - مإظعت جامش 

-25,885ػشود صحُت - حمعُت الاػازت الؼبُت 
345,597-جبرعاث عُيُت مً حهاث مخخللت 

167,690-خاهُىوغ- حمعُت الثلاؿت والـىش الحش 

972,065709,236اإلاجمىع

جبرعاث عُيُت معخلضماث ػبُت 

-23,664ػضة- وصاسة الصحت الـلعؼُيُت 
-9,941ػضة- مإظعت أهحرا 

-8,753(MECA)مإظعت 

ت  مخىىعت  جبرعاث عُيُت  أدٍو

-39,548ػضة - مإظعت أهحرا 
ذ الىُالي  -116,192جبرعاث العُذ وُل

-198,098اإلاجمىع

ت ومعخلضماث /15 أ جبرعاث عُيُت أدٍو

حمعُت الهالٌ ألاخمش للؼاع ػضة

حمعُت ػُـش َادؿــت للشبــذ

ؿلعؼحن- اإلاداؿظاث الجىىبُت 

2015 واهىن اٌو 31ئًظاخاث خٌى البُاهاث اإلاالُت اإلاىتهُت في 

مىذ وجبرعاث عُيُت. 15

شُياث بشظم الذؿع .14
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بُان 20152014ال

عشا - Pastel Finance LTDم 7,605,0003,450,000ظَى

1,920,0932,419,248اللذط- مً أظشة ألظشة . م- مإظعت الخعاون 

162,006200,441ػضة-  مً عاةلت لعاةلت .م- مإظعت الخعاون 

11,790106,920اللذط- مإظعت الخعاون - بشهامج اإلاعاعذاث 

487,187516,348هىذا- لجىت هـالت الؼـل الـلعؼُني 

82,64033,807اظترالُا - Palestine Fund Limitedمإظعت  

249,000250,000ػضة - بىً ؿلعؼحن - صىذوق وكف اإلاشخىم َاشم عؼا الشىا 

684,594481,355ػضة - MAP- مإظعت العىن الؼبي للـلعؼُيُحن 

91,83991,389الىالًاث اإلاخدذة -( MECA )مإظعت  جدالف أػـاٌ الششق ألاوظؽ 

م  / UNFPAد 183,558123,386ػضة - UNDPعً ػٍش

11,62110,746ػضة- اشخاص - جبرعاث هلذًت 

-2,800 إلادى ألامُتD.V.Vجبرعاث مإظعت 

-38,710عمان- مشهض الترار الـلعؼُني 

ذ- جبرعاث العُذة وضحت البدش  -245,752اليٍى

اٌ اإلاهخذي- مىدت دعم ألاظش الـلحرة  -211,831ؿٍش

50,000-سام هللا - ششهت بادًيى 

4,466-سام هللا - اللجىت الىػىُت الـلعؼُيُت 

188,576-اظترالُا- اإلاإظعت  الاظترالُت 

51,384-اظترالُا - هصش داهُاٌ / العُذ 

79,857-جبرعاث هلذًت مخخلـت 

11,988,4218,057,923اإلاجمىع

حمعُت الهالٌ ألاخمش للؼاع ػضة

حمعُت ػُـش َادؿــت للشبــذ

ؿلعؼحن- اإلاداؿظاث الجىىبُت 

2015 واهىن اٌو 31ئًظاخاث خٌى البُاهاث اإلاالُت اإلاىتهُت في 

مىذ وجبرعاث هلذًت . 16
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بُان 20152014ئًظاحال

403,956414,469أ/17معخىصف ػضة

47,46926,521أ/17معخىصف عبعان الىبحرة

490,563658,256أ/17ػضة- عُادة الاظىان 

104,76096,064أ/17عبعان الىبحرة- عُادة الاظىان 
212,292214,794أ/17ػضة- اإلاخخبر 
43,96736,738أ/17عبعان الىبحرة- اإلاخخبر 

194,052171,862أ/17ػضة وعبعان- مشهض صحت اإلاشأة 
1,5551,985أ/17مشهض الشُخ أخمذ صوي الُماوي الثلافي

45,95145,167أ/17حبالُا- مشهض صحت اإلاشأة 
1,466,0711,252,821أ/17مشهض اللحُذان لالشعت الدصخُصُت

--أ/17مشهض مدى الامُت وحعلُم الىباس

93,02074,820أ/17قسم الهستىباثىلىجي

3,103,6562,993,497اإلاجمىع

بُان 20152014ال

ت 2,4202,560سظىم عظٍى

36,17827,933اًشاد اًجاس كاعت اإلاإجمشاث

23,20026,551سظىم بُع مىاكصاث

7,72039,772أسباح بُع أصٌى ومعتهلياث

13,0956,278اًشاداث مخـشكت

82,613103,094اإلاجمىع

ئًشاداث  اخشي. 18

ؿلعؼحن- اإلاداؿظاث الجىىبُت 

حمعُت الهالٌ ألاخمش للؼاع ػضة

2015 واهىن اٌو 31ئًظاخاث خٌى البُاهاث اإلاالُت اإلاىتهُت في 

حمعُت ػُـش َادؿــت للشبــذ

ئًشاداث اإلاشاهض. 17
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كعممشهض مشهض صحت مشأةمشهض صحتمشهضمخخبرمخخبر أظىان عُادةمعخىصف معخىصف

ــان ـ ـ ـ ـ ـ ـ بُـ ُتاللحُذانحبالُاػضة-اإلاشأةالُماويعبعانػضةعبعانأظىان ػضةعبعانػضةال َعخىبازىلجيمدى الام

642,299---16,215----277,16230,070261,30757,545سظىم معاًىت وؿدص وعالج

ع وخلً وػُاس  14,347-----------14,347سظىم جمٍش

6,574-----------6,574سظىم سظم كلب

56,830-----------56,830سظىم جخؼُؽ دماغ واعصاب

264,971--------217,75647,215--سظىم جشهُب أظىان

223,229--123,095-100,134-------سظىم ألترظاوهذ

212,468--173,615------11,500-27,353العملُاث الصؼشي ومىظاس

115,056---93,9183,739-----17,399-اًشاداث جىظُم الاظشة

1,555-----1,555------سظىم اشتراواث

21,240-----------21,240سظىم اًيى

1,675--1,675---------(OESTEO)سظىم َشاشت عظام 

93,02093,020-----------سظىم ؿدىصاث َعخىبازىلىجي

ش معدىذاث  -------------آلت جصٍى

flouroscopy---------42,460--42,460سظىم 

BIOPSY---------300--300عُىت 

450-----------450سظىم شهادة خلى أمشاض

267,856---11,597--212,29243,967----سظىم ؿدىصاث مخخبر

13,077---13,077--------اًشاد عالج ػبُعي وسٍاطت

ANGIO---------850--850سظىم 

X-RAY---------65,129--65,129سظىم 

CT---------139,950--139,950سظىم أشعت ملؼعُت 

MAMOGRAPHY---------21,055--21,055سظىم 

26,830--26,830---------اًشاداث جـخِذ خص ى

MRI---------871,112--871,112اًشاداث سهحن مؼىاػِس ي 

1,323---1,323--------اًشاداث مخىىعت 

93,0203,103,656-403,95647,469490,563104,760212,29243,9671,555194,05245,9511,466,071اإلاجمىع

2015

حمعُت الهالٌ الاخمش للؼاع ػضة

حمعُت ػحر َادؿت للشبذ

ؿلعؼحن- اإلاداؿظاث الجىىبُت 

2015 واهىن الاٌو 31اًظاخاث خٌى البُاهاث اإلاالُت للعىت اإلاىتهُت في 

بُان جـصُل اًشاداث اإلاشهض. أ /17
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20152014البُان

442,213484,249مشهض ػضة

86,90056,484مشهض عبعان

17,87526,826مشهض حبالُا

546,988567,559اإلاجمىع

20152014البُان

467,715589,662دوالس- ؿىاةذ وداتع ألحل 

467,715589,662اإلاجمىع

20152014البُان

479,354368,997بظاعت أٌو اإلاذة

ت 198,098344,202أ/15جبرعاث أدٍو

اث خالٌ العىت 700,169669,581اإلاشتًر

-450,114جبرعاث عُيُت جم جلُُمها

ت اإلاخاخت خالٌ العىت 1,827,7351,382,780الادٍو

ت ومعخلضماث صادسة             (222,125)          (121,941)جبرعاث أدٍو

ت ومعخلضماث صادسة للمشاهض             (427,608)          (399,642)أدٍو

            (479,354)          (752,673)أ/21بظاعت اخش اإلاذة

                     (145)                     (92)خصم مىدعب

553,387253,548اإلاجمىع

ىت . 20 ؿىاةذ بىىُت داة

ت ومعتهلياث ػبُت.  21 جيلـت ادٍو

2015 واهىن اٌو 31ئًظاخاث خٌى البُاهاث اإلاالُت اإلاىتهُت في 

ت ومعخلضماث ػبُت. 19 مبُعاث أدٍو

حمعُت الهالٌ ألاخمش للؼاع ػضة

حمعُت ػُـش َادؿــت للشبــذ

ؿلعؼحن- اإلاداؿظاث الجىىبُت 
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20152014البُان

ت ومعخلضماث مشهض ػضة 736,370436,269أدٍو
ت مشهض عبعان 7,59050,347أدٍو
ت مشهض حبالُا 8,7139,238أدٍو

ت جالـت (16,500)-أدٍو

752,673479,354اإلاجمىع

20152014البُان

-240

240-اإلاجمىع

20152014البُان

2,2953,711معاعذاث اوعاهُت هلذًت
1,785,3952,541,707معاعذاث مً اظشة الظشة

-358,145معاعذاث مً عاةلت لعاةلت 
439,512418,963معاعذاث اإلاإظعت الىىذًت

1,700383معاعذاث اوعاهُت مشطُت
4,59017,302معاعذاث كعم الاشعت

248,000250,000معاعذاث وكف اإلاشخىم َاشم عؼا الشىا
-246,475معاعذاث مىدت العُذة وضحت البدش

-18,843معاعذاث احخماعُت أخشي

3,104,9553,232,066اإلاجمىع

20152014البُان

58,40910,000بشهامج جىصَع ػشود ػزاةُت وصحُت
ت ومعخلضماث ػبُت صادسة -17,991أدٍو

22,05984,386خذماث ػبُت مجاهُت ومخـظت
239,860-2014خذماث وجبرعاث خشب 

MAP296,192159,538خذماث ػبُت  مجاهُت مششوع 
ت 12,66719,545خذماث وجبرعاث حمعُت الاماهت الخحًر

4,3503,300جبرعاث اًجاس كاعت
750َذاًا - جبرعاث عُيُت صادسة 

412,418516,629اإلاجمىع

معاعذاث الؼلبت. 22

معاعذاث احخماعُت. 23

معاعذة الؼلبت الذاسظحن بالذاخل

معاعذاث عُيُت . 24

حمعُت الهالٌ ألاخمش للؼاع ػضة

حمعُت ػُـش َادؿــت للشبــذ

ؿلعؼحن- اإلاداؿظاث الجىىبُت 

2015 واهىن اٌو 31ئًظاخاث خٌى البُاهاث اإلاالُت اإلاىتهُت في 

ت ومعخلضماث ػبُت آخش اإلاذة .  أ /21 أدٍو
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20152014ايضاحالبُان

134,090121,449أ/25ههشباء ومُاٍ . م
43,46683,120أ/25هلل ومىاصالث وظـش. م
ت ومعخلضماث ػبُت.م 434,867427,608أ/25أدٍو
30,79238,200أ/25كشػاظُت ومؼبىعاث. م
370,538315,260أ/25صُاهت وجدعِىاث. م
اجف واهترهذ. م ذ َو 28,72728,718أ/25بٍش
13,43723,514أ/25طُاؿت.م
37,26435,028أ/25أدواث ومىاد هظاؿت.م
24,77424,808أ/25دعاًت واعالن وصحف. م
21,25325,191أ/25ظُاساث. م
8105,906أ/25مإجمشاث واشتراواث. م
532,971499,296أ/25مدشوكاث. م
14,20312,392أ/25اًجاساث. م
453254أ/25مىاد حعبئت للصُذلُت. م
94,690107,080أ/25جشهُب أظىان.م
7,2701,660أ/25َذاًا ودسوع.م
305,973313,442أ/25مياؿأة جهاًت الخذمت. م
10,91210,005أ/25أحعاب جذكُم.م
5,1113,579أ/25جأمُىاث.م
38,28455,504أ/25مخـشكاث.م
ب.م 7662,800أ/25جذٍس
25,90016,393أ/25مىاصالث مىظـحن.م

6,0564,423أ/25
-25,261أ/25بشامج الىتروهُت . م

2,207,8682,155,630اإلاجمىع

20152014البُان

2,878,6132,824,686أ/25سواجب اإلاىظـحن الشظمُحن . م
ع . م 1,034,1941,023,098أ/25سواجب العلىد واإلاشاَس
349,240295,419أ/25سواجب وعب ألاػباء. م

4,262,0474,143,203اإلاجمىع

ؿىاةذ وعمىالث بىىُت.م

ف الشواجب وألاحىس . 26 مصاٍس

حمعُت الهالٌ الاخمش للؼاع ػضة

حمعُت ػحر َادؿت للشبذ

ؿلعؼحن- اإلاداؿظاث الجىىبُت 

2015 واهىن اٌو 31ئًظاخاث خٌى البُاهاث اإلاالُت اإلاىتهُت في 

ف الاداسة واإلاشاهض . 25 مصاٍس
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ـــان ـ بُـ ال
عامت الاداسة ال

معخىصف 

ػضة

معخىصف 

عبعان

عُادة 

أظىان ػضة

عُادة 

أظىان 

عبعان
مخخبر ػضة

مخخبر 

عبعان

مشهض 

ُماوي ال

صحت 

اإلاشأة ػضة

صحت 

اإلاشأة 

ُا حبال

مشهض 

اللحُذان
كعم 

هعخىبازىلىجي ال

مشهض مدى 

الامُت

كاعت 

الاحمالياإلاإجمشاث

2,878,613-578,102336,516166,696327,99865,138123,77253,44782,324225,022375,669352,74454,000137,185 الشواجب الشظمُحن. م

1,034,194-37,168155,276126,00036,54518,000---263,634252,61955,31259,64030,000 سواجب العلىد . م

349,240---104,159------8,155-236,926-سواجب أػباء اليعبت . م

5,4613,2968,55843,4425,4612,1855,491134,090-5,843-22,69716,5314,20310,922 ههشباء ومُاٍ . م

43,466-4,286-3,8885,4837,7988071,9853,3072,231155,0777,2831,306 هلل ومىاصالث وظـش. م

ت ومعخلضماث ػبُت.م 434,867--18,76114,924106,22312,086-48,3997,983100,25723,97790,44511,812-أدٍو

30,792-6722,0152,00710,1056572,016-1,357-4,3864,6701,5001,407 كشػاظُت ومؼبىعاث. م

6,7422,54213,771283,8172,9184,0123,422370,538-18,30014,6583,63511,1782405,303 صُاهت وجدعِىاث. م

اجف واهترهذ. م ذ َو 1,3673425,9112,56434285585528,727-513-9,1512,5643,408855 بٍش

56713,437-1,4341,1341,1671,134227-340-3,4012,4171,049567 طُاؿت.م

1,7653,5317388,9521,7651,8901,76537,264-1,765-5,2966,0461843,567 أدواث ومىاد هظاؿت.م

24,774-3,1501,0501,050-2,8672,100-1,050-6,3003,1501,9572,100 دعاًت واعالن وصحف. م

21,253-8,532--10--------12,711 ظُاساث. م

810------300----317-193 مإجمشاث واشتراواث. م

205,38925,67310,26925,674532,971-15,40425,673-25,674-36,294102,6958,87951,347 مدشوكاث. م

14,203-------4,551-4,551-5,101--اًجاساث. م

453------------453-مىاد حعُئت للصُذلُت. م

94,690---------77,81016,880---جشهُب أظىان.م

7,270-1,2091,71650735178351391172731,030936117546 َذاًا ودسوع.م

305,973-72,74733,78124,57425,9107,27410,1333,9216,23729,06344,27031,8634,50011,700 مياؿأة جهاًت الخذمت. م

5461,0915451,63754654554510,912-546-1,6371,6375461,091 أحعاب جذكُم.م

5,111-978900316391752567515025684263160181 جأمُىاث.م

38,284-290--140------37,6996491 مخـشكاث.م

ب.م 766----766---------جذٍس

25,900-15,600--5,120---5,180-----مىاصالث مىظـحن.م

6,056-------------6,056 ؿىاةذ وعمىالث بىىُت .م

25,261-------------25,261 بشامج الىتروهُت . م

1,109,9401,071,225294,056684,353150,198275,83576,076125,401357,344638,0271,284,052145,947219,14238,3196,469,915اإلاجمىع

أمصشوؿاث الاداسة و اإلاشاهض/25

حمعُت الهالٌ الاخمش للؼاع ػضة

حمعُت ػحر َادؿت للشبذ

ؿلعؼحن- اإلاداؿظاث الجىىبُت 

2015 واهىن اٌو 31ئًظاخاث خٌى البُاهاث اإلاالُت اإلاىتهُت في 
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