
انًجهغسقى انصفحّيغهغم

يهيٌٕ خُي13878.102ّ

يهيٌٕ خُيّ

273733

يهيٌٕ خُيّ

3739.4

4742.382

افبدد انٕحذاد  انٕاسدِ ثبنزقشيش اَّ رى اصذاس  انزشاخيص انًبنيّ  انالصيّ نصشف يغزحقبد انعبيهيٍ اسخبء انخصى عهٗ يصشٔفبد انجبة االٔل:- (1) سقى 

  ٔحذِ يزبثعّ ٔرحهيم رقبسيش

 اندٓبص انًشكضٖ نهًحبعجبد

ٔاثش  رنك عهٗ  االسقبو انخزبييّ

 خُيّ 189706118رشحيم انخصى ثًجبنغ ثهغ يب ايكٍ حصشِ يُٓب :- (1) سقى 

(1)صفحخ سقى             يحبفظخ عْٕبج

انـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــشد

يالحظبد اندٓبص عٍ َزبئح انزُفيز فٗ ضٕء قٕاعذ اعذاد ٔرُفيز : انفصم انثبَٗ

انًٕاصَّ انعبيّ ٔانزعهيًبد انًبنيّ ٔانًحبعيجّ ٔانحغبثبد انخزبييّ انًقشسِ

2018/2017ٔرى صشف خًيع انًجبنغ نًغزحقيٓب ٔرنك خالل انعبو انًبنٗ 

2017 / 2016انشد عهٗ رقشيش اندٓبص انًشكضٖ نهًحبعجبد انغُٕٖ ٔحغبة انخضاَخ انعبيّ عٍ عبو 

يالحظبد اندٓبص انًشكض٘

 ٔخبسٖ رغٕيّ ثبقٗ انًجبنغ2018/2017 انعبو انًبنٗ  

 2017/ 2016  ثقيًّ ثعض االعجبء سغى رٕافش يغزُذاد صشفٓب خالل انغُّ انًبنيخ 

انظشٔف انغبئّ انزٗ رًش ثٓب انجالد

يهيٌٕ خُيّ.78.102رزًثم فٗ يشرجبد ٔيكبفبد ٔخالفّ ثهغ يب ايكٍ حصشِ يُّ 

 خُيّ خالل 2003351افبدد انٕحذاد   انٕاسدِ ثبنزقشيش ثبَّ  رى رغٕيخ يجبنغ خًهزٓـب  يهيٌٕ خُي2.382ّ  ثقبء يجبنغ يقيذح ثبنحغبة يُز يذد عٕيهخ دٌٔ انعًم عهٗ رغٕيٓب ثُحٕ

:-حغبة انُقذيخ رحذ انزغٕيخ -  (2) سقى 

  2018/2017خُيّ خالل انعبو 5502695افبدد انٕحذاد انٕاسدِ ثبنزقشيش ثأَّ رى رغٕيخ يجبنغ خًهزٓـبثقبء يجبنغ ثٓزا انحغبة ٔنى يزى رغٕيزٓب ٔرنك ثبنًخبنفّ نزعهيًبد انخبصّ 

  ٔخبسٖ رغٕيّ ثبقٗ انًجبنغ  يهيٌٕ خُي9.4ّثبعذاد انحغبة انخزبيٗ ثهغ يب ايكٍ حصشِ 

(إيذاعبد اخشٖ  )حغبة انُقذيخ ثبنجشيذ -  (2) سقى 

افبدد اداسح انحغبثبد  ثبنذيٕاٌ اَّ رى اخشاء انزغٕيبد انالصيّ نضجظ سصيذ انحغبةحغبة انجُك انًشكضٖ- (1)سقى 

733.3240 دائُب عهٗ عكظ عجيعزّ ثُحٕ 2017/6/30ظٕٓس سصيذ انحغبة فٗ 

ٔرنك نعذو اخشاء انزغٕيّ انالصيّ نضجظ انحغبة 



سقى انصفحخ

576715.2

682508

78316.777

8834.197

2017/2018 ٔعزيى رغٕيّ ثبقٗ انًجبنغ رجبعب خالل انعبو انًبنٗ 2018/2017 انعبو انًبنٗ 

(3)صفحخ سقى 

     ٔحذِ يزبثعّ ٔرحهيم رقبسيش

:- حغبة  ربييُبد نهغيش يُزٕعّ   - 1

يهيٌٕ خُيخ4.197  ثقبء يجبنغ ثٓز انحغبة ثهغ يب ايكٍ حصشِ يُٓب يجهغ 

2017 / 2016انشد عهٗ رقشيش اندٓبص انًشكضٖ نهًحبعجبد انغُٕٖ ٔحغبة انخضاَخ انعبيّ عٍ عبو 

:- حغبة  ربييُبد نهغيش َٓبئيّ َقذيّ    - 1

خُيّ خالل 1888946افبدد انٕحذاد انٕاسدِ ثبنزقشيش  ثبَّ قذ رى رغٕيّ  يجبنغ خًهزٓـب يهيٌٕ خُيخ16.777  ثقبء يجبنغ ثٓز انحغبة ثهغ يب ايكٍ حصشِ يُٓب يجهغ 

2017/2018 ٔعزيى رغٕيّ ثبقٗ انًجبنغ رجبعب خالل انعبو انًبنٗ 2018/2017 انعبو انًبنٗ 

            يحبفظخ عْٕبج

    اندٓبص انًشكضٖ نهًحبعجبد

:- حغبة  ربييُبد نهغيش يؤقزّ َقذيّ    - 1

خُيّ خالل 47100افبدد انٕحذاد انٕاسدِ ثبنزقشيش  ثبَّ قذ رى رغٕيّ  يجبنغ خًهزٓـب انف خُيخ 508  ثقبء يجبنغ ثٓز انحغبة ثهغ يب ايكٍ حصشِ يُٓب يجهغ 

(2)صفحخ سقى 

    اندٓبص انًشكضٖ نهًحبعجبد

حغبة خبسٖ يجبنغ يذيُّ رحذ انزغٕيّ عشف ٔصاسح انًبنيّ (2)

انـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــشد

     ٔحذِ يزبثعّ ٔرحهيم رقبسيش

2017/2018 ٔعزيى رغٕيّ ثبقٗ انًجبنغ رجبعب خالل انعبو انًبنٗ 2018/2017 انعبو انًبنٗ 

2017 / 2016انشد عهٗ رقشيش اندٓبص انًشكضٖ نهًحبعجبد انغُٕٖ ٔحغبة انخضاَخ انعبيّ عٍ عبو 

ج 715.2ظٕٓس سصيذ نٓزا انحغبة دٌٔ رغٕيّ ثهغ يب ايكٍ حصشِ 

            يحبفظخ عْٕبج

افبدد اداسح انحغبثبد  ثبنذيٕاٌ اَّ رى ضجظ انشصيذ ٔيغبثقزّ دفزشيب ٔعٕف يزى رغٕيزّ 

دٌٔ انعًم عهٗ رغٕيزٓب

خُيّ خالل 436428افبدد انٕحذاد انٕاسدِ ثبنزقشيش  ثبَّ قذ رى رغٕيّ  يجبنغ خًهزٓـب 

عُذ عذادِ يٍ ٔصاسح انًبنيّ 



سقى انصفحخ 

98422.956

108421.084

118877

سقى انصفحخ

12917513

خُيّ

ٖدُيّ خالل 2408455افبدد انٕحذاد انٕاسدِ ثبنزقشيش  ثبَّ قذ رى رغٕيّ  يجبنغ خًهزٓـب يهيٌٕ خُيخ21.084  ثقبء يجبنغ ثٓز انحغبة ثهغ يب ايكٍ حصشِ يُٓب يجهغ 

2017/2018 ٔعزيى رغٕيّ ثبقٗ انًجبنغ رجبعب خالل انعبو انًبنٗ 2018/2017 انعبو انًبنٗ 

 :- (ثُك يشكضٖ  )حغبة خبسٖ انشيكبد  - 1

خُيّ خالل 11047008افبدد انٕحذاد انٕاسدِ ثبنزقشيش  ثبَّ قذ رى رغٕيّ  يجبنغ خًهزٓـبيهيٌٕ خُيخ22.956  ثقبء يجبنغ ثٓز انحغبة ثهغ يب ايكٍ حصشِ يُٓب يجهغ 

:-حغبثٗ انًجبنغ انًُصشفخ كغهفخ يؤقزّ ٔاالعًبل ٔانًشزشيبد انًُصشف عُٓب عهف يؤقزّ :-   ساثعب 

انـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــشد

افبدد انٕحذاد انٕاسدِ ثبنزقشيش  ثبَّ رى رغٕيخ خًيع انًجبنغ انٕاسدح ثبنزقشيش  بكال من اإلدارة التعليمية بطهطا  2017/6/30وجىد رصيد لهذا الحساب فى 

2017/2018 ٔعزيى رغٕيّ ثبقٗ انًجبنغ رجبعب خالل انعبو انًبنٗ 2018/2017 انعبو انًبنٗ 

 :- (ثُك االعزثًبس  )حغبة خبسٖ انشيكبد  -  1

 انف خُيخ ٔانًقيذ 77عذو قيبو انًخزصيٍ ثبنٕحذح انًحهيخ ثذاس انغالو ثزحصيم يجبنغ قيًزٓب 

  ٔخبسٖ انزحقيق ثًعشفخ انُيبثخ اإلداسيخ  خُيّ 7513ٔيذيشيخ انزًٕيٍ ثًجهغ 

     ٔحذِ يزبثعّ ٔرحهيم رقبسيش

عشيق اداسح انشئٌٕ انقبََٕيخ نزحصيم انًجهغ 

20162017

لتحصيل المبالغ عن طريق قسم الحجوزات بالوحده وجارى المتابعة عن  عض انعشة يحًٕد حغٍ عهٗ يٍ يشٔس اكثش يٍ خًغخ عشش عبيب عهٗ قيذْب / عشف 

   2-

افبدد انٕحذِ انًحهيّ نًشكض ٔيذيُّ داس انغالو اَّ رى ارخبر خًيع االخشاءاد انقبََٕيّ

 خغبة ضًبٌ ٔرأييُبد عٍ كفبالد َٓبئيخ ثًٕخت خغبة ضًبٌ

حغبثٗ انكفبالد عٍ رأييُبد نهغيش َٓبئيخ ثًٕخت :-    عبدعب

انـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــشد

            يحبفظخ عْٕبج

    اندٓبص انًشكضٖ نهًحبعجبد

(4)صفحخ سقى 



139319.735

1496485

انف خُيخ

سقى انصفحخ

1512012
انف خُيّ

            يحبفظخ عْٕبج

 يهيٌٕ خُيخ 19.735ثهغ يب ايكٍ حصشِ يُٓب 

 انف خُيخ 485ثهغ يب ايكٍ حصشِ يُٓب 

 حغبة رًٕيم يششٔعبد االعكبٌ االقزصبدٖ

    اندٓبص انًشكضٖ نهًحبعجبد

عذو رحصيم قيًخ اقغبط رًهيك ٔايدبس انٕحذاد انغكُيخ ٔانًحالد انًًهٕكخ نهحغبة - أ ٔخبسٖ رحصيم ثبقٗ انًجبنغ2018/2017 انعبو انًبنٗ 

(5)صفحخ سقى 

20162017

 خُيّ خالل 1414552افبدد انٕحذاد انٕاسدِ ثبنزقشيش  ثبَّ قذ رى رغٕيّ  يجبنغ خًهزٓـب دٌٔ رغٕيزٓب  2017/6/30ٔخٕد سصيذ نٓزا انحغبة فٗ 

 ٔخبسٖ رغٕيّ ثبقٗ انًجبنغ2018/2017 انعبو انًبنٗ 

 خُيّ خالل 74063افبدد انٕحذاد انٕاسدِ ثبنزقشيش  ثبَّ قذ رى رحصيم يجبنغ خًهزٓـب

انصُبديق ٔانحغبثبد ٔانخبصخ  

انـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــشد

 2018/2017افبدد اإلداسح انزعهيًيخ ثغْٕبج ثأَّ رى رحصيم انًجهغ ثبنكبيم خالل انعبو انًبنٗ

 خُي12000ّ اعزًبسح َدبذ ثهغذ قيًزٓب َحٕ 1477عهٗ عذد 

     ٔحذِ يزبثعّ ٔرحهيم رقبسيش

رجيٍ اعزيالء يغئٕل رحصيم اعزًبساد َدبذ انذثهٕو ثًذسعخ عْٕبج انثبَٕيخ انًيكبَيكيخ ٔحزٗ ربسيخّ نى يزى انُزٓبء يٍ انزحقيقبد ثبنُيبثّ األداسيخ 

: حٕادس االخزالط ٔثعض يظبْش ضعف انشقبثخ انذاخهيخ 

:-انقغى انغبثع 

انغكشريش انعبويذيش ٔحذح يزبثعخ ٔرحهيم رقبسيش اندٓبص انًشكضٖ نهًحبعجبد

عًشٔ عضيٗ/ نـــــــــٕاءنيهخ يحًٕد حغٍ/ يحبعت 

يذيش عبو  انحغبثبد

عهٗ احًذ ْبشى



افبدد انٕحذاد  انٕاسدِ ثبنزقشيش اَّ رى اصذاس  انزشاخيص انًبنيّ  انالصيّ نصشف يغزحقبد انعبيهيٍ 

انـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــشد

2018/2017ٔرى صشف خًيع انًجبنغ نًغزحقيٓب ٔرنك خالل انعبو انًبنٗ 

2017 / 2016انشد عهٗ رقشيش اندٓبص انًشكضٖ نهًحبعجبد انغُٕٖ ٔحغبة انخضاَخ انعبيّ عٍ عبو 

 ٔخبسٖ رغٕيّ ثبقٗ انًجبنغ2018/2017 انعبو انًبنٗ  

انظشٔف انغبئّ انزٗ رًش ثٓب انجالد

 خُيّ خالل 2003351افبدد انٕحذاد   انٕاسدِ ثبنزقشيش ثبَّ  رى رغٕيخ يجبنغ خًهزٓـب 

  2018/2017خُيّ خالل انعبو 5502695افبدد انٕحذاد انٕاسدِ ثبنزقشيش ثأَّ رى رغٕيخ يجبنغ خًهزٓـب

  ٔخبسٖ رغٕيّ ثبقٗ انًجبنغ 

افبدد اداسح انحغبثبد  ثبنذيٕاٌ اَّ رى اخشاء انزغٕيبد انالصيّ نضجظ سصيذ انحغبة



2017/2018 ٔعزيى رغٕيّ ثبقٗ انًجبنغ رجبعب خالل انعبو انًبنٗ 2018/2017 انعبو انًبنٗ 

2017 / 2016انشد عهٗ رقشيش اندٓبص انًشكضٖ نهًحبعجبد انغُٕٖ ٔحغبة انخضاَخ انعبيّ عٍ عبو 

خُيّ خالل 1888946افبدد انٕحذاد انٕاسدِ ثبنزقشيش  ثبَّ قذ رى رغٕيّ  يجبنغ خًهزٓـب 

2017/2018 ٔعزيى رغٕيّ ثبقٗ انًجبنغ رجبعب خالل انعبو انًبنٗ 2018/2017 انعبو انًبنٗ 

    اندٓبص انًشكضٖ نهًحبعجبد

خُيّ خالل 47100افبدد انٕحذاد انٕاسدِ ثبنزقشيش  ثبَّ قذ رى رغٕيّ  يجبنغ خًهزٓـب

    اندٓبص انًشكضٖ نهًحبعجبد

انـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــشد

2017/2018 ٔعزيى رغٕيّ ثبقٗ انًجبنغ رجبعب خالل انعبو انًبنٗ 2018/2017 انعبو انًبنٗ 

2017 / 2016انشد عهٗ رقشيش اندٓبص انًشكضٖ نهًحبعجبد انغُٕٖ ٔحغبة انخضاَخ انعبيّ عٍ عبو 

افبدد اداسح انحغبثبد  ثبنذيٕاٌ اَّ رى ضجظ انشصيذ ٔيغبثقزّ دفزشيب ٔعٕف يزى رغٕيزّ 

خُيّ خالل 436428افبدد انٕحذاد انٕاسدِ ثبنزقشيش  ثبَّ قذ رى رغٕيّ  يجبنغ خًهزٓـب 

عُذ عذادِ يٍ ٔصاسح انًبنيّ 



ٖدُيّ خالل 2408455افبدد انٕحذاد انٕاسدِ ثبنزقشيش  ثبَّ قذ رى رغٕيّ  يجبنغ خًهزٓـب 

2017/2018 ٔعزيى رغٕيّ ثبقٗ انًجبنغ رجبعب خالل انعبو انًبنٗ 2018/2017 انعبو انًبنٗ 

خُيّ خالل 11047008افبدد انٕحذاد انٕاسدِ ثبنزقشيش  ثبَّ قذ رى رغٕيّ  يجبنغ خًهزٓـب

انـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــشد

افبدد انٕحذاد انٕاسدِ ثبنزقشيش  ثبَّ رى رغٕيخ خًيع انًجبنغ انٕاسدح ثبنزقشيش 

2017/2018 ٔعزيى رغٕيّ ثبقٗ انًجبنغ رجبعب خالل انعبو انًبنٗ 2018/2017 انعبو انًبنٗ 

  ٔخبسٖ انزحقيق ثًعشفخ انُيبثخ اإلداسيخ 

عشيق اداسح انشئٌٕ انقبََٕيخ نزحصيم انًجهغ 

20162017

لتحصيل المبالغ عن طريق قسم الحجوزات بالوحده وجارى المتابعة عن 

افبدد انٕحذِ انًحهيّ نًشكض ٔيذيُّ داس انغالو اَّ رى ارخبر خًيع االخشاءاد انقبََٕيّ

انـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــشد

    اندٓبص انًشكضٖ نهًحبعجبد



    اندٓبص انًشكضٖ نهًحبعجبد

 ٔخبسٖ رحصيم ثبقٗ انًجبنغ2018/2017 انعبو انًبنٗ 

20162017

 خُيّ خالل 1414552افبدد انٕحذاد انٕاسدِ ثبنزقشيش  ثبَّ قذ رى رغٕيّ  يجبنغ خًهزٓـب

 ٔخبسٖ رغٕيّ ثبقٗ انًجبنغ2018/2017 انعبو انًبنٗ 

 خُيّ خالل 74063افبدد انٕحذاد انٕاسدِ ثبنزقشيش  ثبَّ قذ رى رحصيم يجبنغ خًهزٓـب

انـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــشد

 2018/2017افبدد اإلداسح انزعهيًيخ ثغْٕبج ثأَّ رى رحصيم انًجهغ ثبنكبيم خالل انعبو انًبنٗ

 ٔحزٗ ربسيخّ نى يزى انُزٓبء يٍ انزحقيقبد ثبنُيبثّ األداسيخ 


