التصنٌف اإلقتصادي

اسم البند

11

الضرائب

12

المساهمات اإلجتماعٌة (غٌر مستخدم )

13

المنح (غٌر مستخدم )

14

إٌرادات أخرى

اإلٌرادات التقدٌرٌة

إٌرادات الشهر الحالً

جملة اإلٌرادات
تم تدوٌن التصنٌف اإلقتصادي للبنود الرئٌسٌة أما البنود الفرعٌة فعلى كل جهة حكومٌة إدراج أرقام وأسماء البنود التً تخصها وفقا ً للدلٌل .

إٌرادات األشهر الماضٌة

الجملة

خالصة المصروفات والمعامالت على األصول غٌر المالٌة
التصنٌف االقتصادي

اسم البند

المبلغ

21

تعوٌضات العاملٌن

0.00

22

استخدام السلع والخدمات

0.00

23

اسنهالك رأس المال الثابت

0.00

24

الفائدة

0.00

25

اإلعانات

0.00

26

المنح

0.00

27

المنافع اإلجتماعٌة

0.00

28

أخرى

0.00

إجمالً المصروفات ( ) 2

0.00

311

األصول الثابتة

0.00

312

المخزونات

0.00

313

النفائس

0.00

314

األصول غٌر المن َتجة

0.00

إجمالً المعامالت على األصول غٌر المالٌة ( ) 31

0.00

إجمالً النفقات ( ) 31 + 2

0.00

النفقات
القسم األول :
 2المصروفات
الباب األول :
 21تعوٌضات العاملٌن
رقم البرنامج  /المشروع

التصنٌف اإلقتصادي

اسم البند

21

مصروفات ( تعوٌضات العاملٌن )

اإلعتماد الحالً

مصروفات الشهر الجاري

مصروفات األشهر الماضٌة

جملة الباب ( تعوٌضات العاملٌن )
تم تدوٌن التصنٌف اإلقتصادي للبند الرئٌسً أما البنود الفرعٌة فعلى كل جهة حكومٌة إدراج أرقام وأسماء البنود التً تخصها وفقا ً للدلٌل .

الجملة

الباب الثاني :
 22استخدام السلع والخدمات
رقم البرنامج  /المشروع

التصنٌف اإلقتصادي

اسم البند

22

مصروفات (استخدام السلع والخدمات)

اإلعتماد الحالً

مصروفات الشهر الجاري

مصروفات األشهر الماضٌة

جملة الباب ( استخدام السلع والخدمات )
تم تدوٌن التصنٌف اإلقتصادي للبند الرئٌسً أما البنود الفرعٌة فعلى كل جهة حكومٌة إدراج أرقام وأسماء البنود التً تخصها وفقا ً للدلٌل .

الجملة

القسم الثاني :
 3معامالت على األصول والخصوم
 31األصول غٌر المالٌة
رقم البرنامج  /المشروع

التصنٌف اإلقتصادي

إســـــم البند

311

األصول الثابتة

312

المخزونات

313

النفائس

314

األصول غٌر المن َتجة

اإلعتماد الحالً مصروفات الشهر الجاري مصروفات األشهر الماضٌة

جملة ( المعامالت على األصول غٌر المالٌة )
تم تدوٌن التصنٌف اإلقتصادي للبند الرئٌسً أما البنود الفرعٌة فعلى كل جهة حكومٌة إدراج أرقام وأسماء البنود التً تخصها وفقا ً للدلٌل .

الجملة

المصروفات واإلٌرادات وحسابات التسوٌة
مدٌـــــــــــــــــــــــــــن
الجمـــــــلة
المفردات

التصنٌف اإلقتصادي

1
2
31

البٌان

إجمالً اإلٌرادات للشهر الجاري
إجمالً المصروفات للشهر الجاري
إجمالً المعامالت على األصول غٌر المالٌة للشهر الجاري

الجمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلة
فً هذا الكشف تقوم الجهة بإدراج الحسابات التً تخصها فقط وفقا ً للدلٌل .

دائــــــــــــــــــــــــــــن
المفردات

الجمـــــــلة

التصنيف اإلقتصادي

البيان

32

األصول المالية

متأخر لنهاٌة الشهر الماضً
دائــــــــــــــــن
مدٌــــــــــــــن

اإلجمالــــــــــــــــــــــــــــــــــــً
فً هذا الكشف تقوم الجهة بإدراج الحسابات التً تخصها فقط وفقا ً للدلٌل .

التصنيف اإلقتصادي

البيــــــان

32

األصول المالية

عملٌات الشهر الجاري
مدٌــــــــــــــن

دائـــــــــــن

اإلجمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالً
فً هذا الكشف تقوم الجهة بإدراج الحسابات التً تخصها فقط وفقا ً للدلٌل .

الجملـــــــــة
مدٌــــــــن

دائــــــــــن

الرصــــــــٌد
مدٌـــــــــن

دائــــــــــــــــن

كشف التوازن
مدٌــــــــــــن

دائـــــــــــــــــــــن

التصنٌف اإلقتصادي

البٌان

1

إحمالً اإلٌرادات

2
31

إجمالً المصروفات
إجمالً المعامالت على األصول غٌر المالٌة

0

المجموع

0

0

ناقصا ً األرصدة المدورة من السنة المالٌة الماضٌة

0

0

الجمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلة

0

فً هذا الكشف تقوم الجهة بإدراج الحسابات التً تخصها فقط وفقا ً للدلٌل .

الموظف المختص

رئيس المحاسبة

مدير اإلدارة المالية

المراقب المالي

صاحب الصالحية

