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نوينوناق نوينوناق نوبساحم   نوبساحم برطملا   برطملا نمحرلادبع   نمحرلادبع دعس   دعس بتكم   بتكم

 06/09/202106/09/2021

ةعاسلا 15:1615:16 ةعاسلا

هللاهللا  هظفح   هظفح ةيعامتجالا  ةيعامتجالا ةيمنتلا   ةيمنتلا ةيرشبلا  وو   ةيرشبلا دراوملا   دراوملا ةرازو   ةرازو ليكو  ليكو ةداعس   ةداعس

هتاكربو  هتاكربو هللاهللا   ةمحرو   ةمحرو مكيلع   مكيلع مالسلا   مالسلا

تارمتؤملاو تارمتؤملاو ضراعملا   ضراعملا ةيعمج   ةيعمج ةيعمجل  ةيعمجل  20212021 ماع  ماع نمنم   لوألا  لوألا يعبرلا  يعبرلا ريرقتلا   ريرقتلا مكتداعسل   مكتداعسل قفرن   قفرن نأنأ   انرسي   انرسي

ةنيدملا  . ةنيدملا يفيف  نئاكلا   نئاكلا ةيعمجلا   ةيعمجلا رقم   رقم يفيف   كلذ   كلذ مهترايز وو   مهترايز تمت   تمت يتلاو   يتلاو ضايرلا  ضايرلا ةقطنمب   ةقطنمب

.مارتحإلا  .مارتحإلا ريدقتلا  وو   ريدقتلا قئاف   قئاف اولبقت   اولبقت وو  
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ةيعمجلل ةيساسألا  تانايبلا  - 1

ضايرلا  ضايرلا ةقطنمب   ةقطنمب تارمتؤملاو   تارمتؤملاو ضراعملا   ضراعملا ةيعمج   ةيعمج   : : ةيعمجلا ةيعمجلا مسإ   مسإ

 291969291969  : : لوصالا لوصالا يفاص   يفاص

 884884  : : ليجستلا ليجستلا مقر   مقر

 0505--0303--20172017  : : سيسأتلا سيسأتلا خيرات   خيرات

ةيدوعسلا  ةيدوعسلا ةيبرعلا   ةيبرعلا ةكلمملا   ةكلمملا ضايرلا ,  ضايرلا ,   : : ناونعلا ناونعلا

  : : فتاهلا فتاهلا

 info@seca-sa.orginfo@seca-sa.org  : : ليميإلا ليميإلا

  : : يلاملا يلاملا لوؤسملا   لوؤسملا لاوج   لاوج

 : : يديربلا يديربلا زمرلا   زمرلا
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تادنتسملا تالجسلا و  - 2

نايبلا يودينايبلا مظتنميودي لسكإمظتنم لسكإ جذومن   دراوملاجذومن دراوملا طيطخت   طيطخت ماظن   تاظحالملاماظن تاظحالملا

ةيمويلا الالمعنالرتفد 

ماعلا ذاتسالا  الالمعنالرتفد 

درجلا الالمعنالرتفد 

ةتباثلا لوصالا  المعنالاللجس 

قودنصلا الالمعنالرتفد 

كنبلا الالمعنالرتفد 

ةدهعلا الالمعناللجس 

ةيوضعلا الالمعناللجس 

ةرادالا سلجم  تاعامتجا  المعنالاللجس 

 ( ةيريخ ةينيعلا (  تاعربتلا  الالمعناللجس 

 ( ةيريخ ةيدقنلا (  تاعربتلا  الالمعناللجس 

 ( يدقن ضبقلا (  الالمعنالدنس 

 ( ينيع مالتسا (  الالمعنالدنس 

فرصلا الالمعنالدنس 

ةيموي ديق  الالمعنالدنس 

فنصلا نزاخمالالالالترك  دجوي  ال 

 ( جارخا ينيع (  فرص  نزاخمالالالالنذا  دجوي  ال 

لاخدا ) ينيع  ( مالتسا  نزاخمالالالالنذا  دجوي  ال 
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لوصألا - 3

لوصألا11 غلبملالوصألا غلبملا

ةلوادتملا1111 ةلوادتملا لوصألا   لوصألا

اهمكح111 يف  امو  215,433.0ةيدقنلا 

ةنيدملا114 32,371.5ممذلا 

ةلوادتملا1212 ةلوادتملا ريغ   ريغ لوصألا   لوصألا

ةتباثلا121 6,886.0لوصألا 

ةسوململا122 ريغ  4,370.0لوصألا 

فاقوألا1313 فاقوألا لوصأ   لوصأ
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لوصألا يفاص  تامازتلإلا و  تانايب  - 4

لوصألا11 لوصألا يفاص   يفاص تامازتلإلا  وو   غلبملاتامازتلإلا غلبملا

ةلوادتملا2121 ةلوادتملا تامازتلالا   تامازتلالا

ةلوادتملا2222 ةلوادتملا ريغ   ريغ تامازتلالا   تامازتلالا

1,250.0تاصصخملا224

ةتباثلا22501 لوصألل  كالهإلا  273.25عمجم 

لوصألا2323 لوصألا يفاص   يفاص

ةديقملا23102 لوصألا  291,969.0يفاص 
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ةاكزلا فيراصم  - 5

نايبلا غلبملانايبلا غلبملا

ةرتفلا لوأ  ةاكزلا  0.0ديصر 

ةرتفلا لالخ  ةلصحملا  0.0تاوكزلا 

ةرتفلا لالخ  ةاكزلا  دنب  0.0ديصر 

ةاكزلا تافورصم 

فرصنملا 0يلامجإ 

ةرتفلا رخأ  ةاكزلا  0.0ديصر 
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تاداريإلا تاعربتلا و  ريرقت  - 6

نايبلا تاعربتلانايبلا تاداريإلاتاعربتلا يلامجإلاتاداريإلا يلامجإلا

ةديقم ةديقم تاعربتو   تاعربتو تاداريا   تاداريا [ [ 311311]]0.00.00.00.00.00.0

ةينيع ةديقم -  ريغ  تابهو  تاعربت  [ 31202]170,000.00170,000.0

ةديقم ريغ  تاداريا  [ 31205]03,900.03,900.0

ةديقم ةديقم ريغ   ريغ تاعربتو   تاعربتو تاداريا   تاداريا [ [ 312312]]170,000.0170,000.03,900.03,900.0173,900.0173,900.0

فاقوا فاقوا تاعربتو   تاعربتو تاداريا   تاداريا [ [ 313313]]0.00.00.00.00.00.0

فينصتلا فينصتلا ةداعاو   ةداعاو تاليوحتلا   تاليوحتلا تاداريإ   تاداريإ [ [ 314314]]0.00.00.00.00.00.0
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( تافورصملل يفيظولا  فينصتلا   ) تافورصملا ريرقت  - 7

مقر مقر
باسحلا باسحلاباسحلا غلبملاباسحلا غلبملا

ةيرادإلا ةيرادإلا فيراصملا   فيراصملا
فيراصم فيراصم وو  

ةموكحلا ةموكحلا

فيراصم فيراصم
جماربلا  وو جماربلا

ةطشنألا ةطشنألا

ةيرادإلا ةيرادإلا فيراصملا   فيراصملا
ىلع ىلع ةلمحملا   ةلمحملا

طاشنلا طاشنلا
فيراصم فيراصم
فاقوألا فاقوألا

فيراصم فيراصم
عمج عمج زكارم   زكارم

لاومألا لاومألا

فيراصملا4141 فيراصملا
ةيرادإلاو ةيرادإلاو ةيمومعلا   ةيمومعلا

38,332.0838,332.0838,332.0838,332.080.00.00.00.00.00.00.00.0

روجألاو41101001 بتاورلا 
ةيساسالا

30,000.3330,000.330.00.00.00.0

نكسلا41101002 3,000.03,000.00.00.00.00.0لدب 

تالصاوملا41101003 3,000.03,000.00.00.00.00.0لدب 

ةياهن41102020 تاضيوعت 
ةمدخلا

1,250.01,250.00.00.00.00.0

ةيبتكم41201001 264.0264.00.00.00.00.0تامزلتسم 

ةمظنأ41201002 تامزلتسم 
تامولعملا

99.099.00.00.00.00.0

سكافلاو41203003 فتاهلا 
تنرتنإلاو

310.5310.50.00.00.00.0

ةفايضلا41203008 69.069.00.00.00.00.0فيراصم 

ةيكنب41204008 فيراصم 
تالومعو

230.0230.00.00.00.00.0

41313010 - ذافنتسالا فيراصم 
ةمظنألاو جماربلا  صخر 

109.25109.250.00.00.00.0

جماربلا  وو4242 جماربلا فيراصم   فيراصم
ةطشنألا ةطشنألا

170,000.0170,000.00.00.0170,000.0170,000.00.00.00.00.00.00.0

جمارب42202 تافورصم 
ةديقم - ريغ  ةطشنأو 

ةينيع

170,000.00.0170,000.00.00.00.0

تاعيزوتو4343 تاعيزوتو فيراصم   فيراصم
فاقوألا فاقوألا دئاوع   دئاوع

0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0
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ةطشنألا ةطشنألا جماربلا  وو   جماربلا ةدصرأ   ةدصرأ تاداريا   تاداريا
باسحلا غلبملاباسحلا غلبملا

ةطشنألا ةطشنألا جماربلا  وو   جماربلا ةدصرأ   ةدصرأ فيراصم   فيراصم
باسحلا غلبملاباسحلا غلبملا

( ةديقملا لوصألا  يفاص   ) ةطشنألا جماربلا و  ةدصرأ  ريرقت  - 8
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ينوناقلا عجارملا  تاظحالم  - 9

ةظحالملا ةظحالملا صنصن  
عون عون
ةظحالملا ةظحالملا

قبس قبس لهله  
راركت راركت
ةظحالملا ةظحالملا

تايصوتلا؟؟ تايصوتلا

مقر ديقلا  نا  دجو  عالطالاو  صحفلا  لالخ  نم 
باحر ةدهع  نم  ءزج  ةيوست  نع  ةرابع  وه   1

 - تنلا فيراصم   ) نم لك  لمشت  ينارهشلا 
ريتاوفلا نا  دجو  لوصا )  ءارش  ةفايضلا - 

ليمعلا مسا  هب  دجويال 

ةيعمجلا الةطشنأ مساب  ريتاوفلا  نوكت  نا  بجي  -

ىلع لوصحلا  مت  لوالا  عبرلا  لالخ  هنا  ظحول 
كلملا هعاق  هفاضتسا  هينيع  ( تامدخ  تاعربت 

و ىلودلا )  ضايرلا  زكرم  تارمتوملل &  لصيف 
سلجم لبق  نم  هيراجيالا  هميقلا  ريدقت  مت 

ىلع لاير   30000 لاير & ةميقب 70000  هرادالا 
ريدقت سساب  انتافاوم  متي  مل  هنا  الا  ىلاوتلا 

ةمدختسملا

الةطشنأ

 06/09/2021
ةعاسلا 15:16

 *** ريرقتلا ةياهن  *** 
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إجمالي دائن إجمالي مدين إسم الحساب رقم الحساب

31-03-2021إلى

قائمة الدخل

جمعية المعارض والمؤتمرات

01-01-2021من

170,000.000 تبرعات تخفيض التزام ) خصم ممنوح ( 31204001

3,900.000 االشتراكات 31205001

30,000.330 الرواتب وأالجور االساسية 41101001

3,000.000 بدل السكن 41101002

3,000.000 بدل المواصالت 41101003

1,250.000 تعويضات نهاية الخدمة 41102020

264.000 مستلزمات مكتبية 41201001

99.000 مستلزمات أنظمة المعلومات 41201002

310.500 الهاتف والفاكس وإالنترنت 41203003

69.000 مصاريف الضيافة 41203008

230.000 مصاريف بنكية وعموالت 41204008

109.250 مصاريف االستنفاذ - رخص البرامج وأالنظمة 41313010

170,000.000 مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة  - عينية 42202001

173,900.000 208,332.080 إجمالي

34,432.080 صافي خسارة/عجز
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