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  م ٢٠١٣يونيو ٢٠١٢القرير املايل   خالل الفرتة من 
  .والصرفیات --- اإلیرادات 

  :اإلیرادات: أوال
  

 :رسوم المنظمة  -١
  ألف لایر)  ١٠٠٠(رسوم االنتساب إلى عضویة المنظمة . 

  خمسمائة لایر) ٥٠٠(الرسوم الشهري. 

  .عضوا ٥٠عدد األعضاء الفعلیین 
   ألف لایر ١٥٠٠٠) =  ١٠(   تالمسددین لرسوم واالشتراكا: أجمالي 

  ) السبب حداثة تأسیس المنظمة( 
  .رسوم التدریب بالمعھد العالي لتأھیل صناع القرار-٢
  خمسة عشر ألف لایر  ١٥٠٠٠الرسوم المقررة على كل متدرب مبلغ. 

  ألف لایر) مرة واحدة(لایر ١٠٠٠رسوم التسجیل مبلغ . 

  .تدرب فقراء عاجزین عن دفع الرسوممنهم ثالثین م. متدرب ) ٨٠(أجمالي الخریجین 
  .ثمانمائة ألف لایر) ٨٠٠٠٠٠= ( الف ١٦٠٠٠× ٥٠: إجمالي اإلیرادات 

  .٢٠١٣یونیو  -٢٠١٢أجمالي اإلیرادات خالل الفترة من ینایر 
  لایر) ٨٠١٥٠٠٠(                                                           

  -:الصرفیات والتكالیف -:ثانیا
(  .خمسون ألف لایر) ٦٠٠٠٠( = لتكلفة الفعلیة لكل متدرب خالل الدورة ثالثة أشهرا - ١

  ) وفق التقریر التفصیلي لتكلفة التدریب
 ٥٠٠٠٠=  ٢٠١٣یونیو -٢٠١٢إجمالي الصرفیات على التدریب خالل الفترة من ینایر 

  .خمسة ملیون لایر)٦٠٠٠٠٠٠= (متدرب  ٨٠×ألف 
تابعة واإلشهار لمنظمة استدام وعقد االجتماع التأسیسي التكلفة الفعلیة لتحضیر والم - ٢

عداد وثاقها حتى   ) حسب التقریر المالي التفصیلي ( م ٢٠١٣ابریل ١٤وإ

  .مائتین وعشرة ألف لایر) ٢١٠٠٠٠= (
 :م٢٠١٣یونیو -٢٠١٢اإلیجارات المدفوعة خالل الفترة من ینایر   - ٣

  خمسة وسبعین ألف ) ٧٥٠٠٠=(مبلغ إیجار ثالثة أشهر لمدیرة المعهد التقني دار سعد
 ).الف لایر٢٥٠٠٠بمعدل كل شهر (. لایر



 
 

٢

  بمعدل .( مائة وخمسین ألف لایر) ١٥٠٠٠٠(=إیجار ستة أشهر لكلیة التربیة عدن مبلغ
 ).الف لایر٢٥٠٠٠كل شهر 

 م إلى شهر أغسطس ٢٠١٢ -إیجار المقر الحالي للمنظمة والمعهد من شهر أكتوبر
 ).ألف لایر شهریا ٧٠٠٠٠(بمعدل . ثمانمائة وأربعین ألف لایر) ٨٤٠٠٠٠(= م ٢٠١٣

  .ملیون وخمسة وستین ألف لایر) ١٠٦٥٠٠٠= (إجمالي مبالغ اإلیجارات
 :تكالیف تجهیزات المقر وقاعة المحاضرات ومكاتب المنظمة ووسائل التدریب - ٤

   وثمانیة ست مائة ) ٦٣٨٥١٠(= تكلفة األثاث المكتبي وأثاث قاعة التدریب
 . وثالثین ألف وخمسمائة وعشرة لایر

  أربعمائة وعشرین ألف لایر) ٤٢٠٠٠٠(=تكلفة أدوات ووسائل التدریب. 

  ).ملیون وثماني وخمسین الف وخمسمائة وعشرة) ١٠٥٨٥١٠(مبلغ = أجمالي التكلفة 
معدل  كتیب سعر الكتاب ٤٠٠تكلفت الكتیبات القانونیة الموزعة على المتدربین مجانا عددها 

  =مائتین وثمانین لایر ) ٢٨٠(
  .مائة وثنین وخمسین الف لایر) ١٥٢٠٠٠(            

) ٤٠٠٠٠٠٠(م مبلغ وقدرة ٢٠١٣تكلفة العون القضائي لألجانب الفقراء خالل العام  - ٥
 ).للعون القضائي يالتكلفة في المشروع التفصیل(  . أربعة ملیون لایر

خمسة ) ٢٥٠٠٠(خمسة موظفین بواقع  تكلفة أجور ومرتبات الموظفین وعددهم - ٦
 .وعشرین ألف لایر للموظف على النحو التالي

  ستمائة ألف لایر) ٦٠٠٠٠٠=(م اثنین موظفین أجمالي أجورهم خالل العام ٢٠١٢. 

 سبعمائة وخمسین ألف ) ٧٥٠٠٠٠(= م٢٠١٣م خمسة موظفین أجورهم إلى یونیو٢٠١٣
 .لایر

 .ون وأربعمائة وخمسون ألف لایرملی) ١٤٥٠٠٠٠= (إجمالي أجور الموظفین 

وخمسة وثالثین ألف وخمسمائة  ةوتسعة مائ نثالثة عشر ملیو= إجمالي الصرفیات والتكالیف 
  .وعشرة لایر 

  علي مھدي بارحمة. د
رئیس المنظمة مدیر معھد عدن 
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