
يلاملا حاصفألا  ريرقت 

يناثلا يعبرلا  ريرقتلا 

نهئانبأو لمارألاو  تاقلطملا  ةياعرل  معد 

فارشا دادعا و 
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ةعاسلا 07:1207:12 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

لمارألاو لمارألاو تاقلطملا   تاقلطملا ةياعرل   ةياعرل معد   معد ةيعمجل  ةيعمجل ماع 20202020  ماع نمنم   يناثلا  يناثلا يعبرلا  يعبرلا ريرقتلا   ريرقتلا مكتداعسل   مكتداعسل قفرن   قفرن نأنأ   انرسي   انرسي

ةنيدملا ةنيدملا ءارهزلا  ءارهزلا يحيح   ساطعلا   ساطعلا دمحا   دمحا عراش   عراش يفيف  نئاكلا   نئاكلا ةيعمجلا   ةيعمجلا رقم   رقم يفيف   كلذ   كلذ مهترايز وو   مهترايز تمت   تمت يتلاو   يتلاو نهئانبأو  نهئانبأو

ةدج  . ةدج

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

نهئانبأو  نهئانبأو لمارألاو   لمارألاو تاقلطملا   تاقلطملا ةياعرل   ةياعرل معد   معد   : : ةيعمجلا ةيعمجلا مسإ   مسإ

 770112770112  : : لوصالا لوصالا يفاص   يفاص

 10491049  : : ليجستلا ليجستلا مقر   مقر

 2121--0101--20182018  : : سيسأتلا سيسأتلا خيرات   خيرات

ةيدوعسلا  ةيدوعسلا ةيبرعلا   ةيبرعلا ةكلمملا   ةكلمملا ةمركملا ,  ةمركملا ةكم   ةكم ةدج , ةدج ءارهزلا  ءارهزلا يحيح   ساطعلا   ساطعلا دمحا   دمحا عراش   عراش   : : ناونعلا ناونعلا

 012012  639639  73557355  : : فتاهلا فتاهلا

 manger@daam.org.samanger@daam.org.sa  : : 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 معنالمعنالرتفد 

ماعلا ذاتسالا  معنالمعنالرتفد 

درجلا الالمعنالرتفد 

ةتباثلا لوصالا  الالمعناللجس 

قودنصلا معنالمعنالرتفد 

كنبلا معنالمعنالرتفد 

ةدهعلا معنالمعناللجس 

ةيوضعلا الالمعنمعنلجس 

ةرادالا سلجم  تاعامتجا  الالمعنمعنلجس 

 ( ةيريخ ةينيعلا (  تاعربتلا  الالمعناللجس 

 ( ةيريخ ةيدقنلا (  تاعربتلا  الالمعناللجس 

 ( يدقن ضبقلا (  الالمعنمعندنس 

 ( ينيع مالتسا (  الالمعنمعندنس 

فرصلا الالمعنمعندنس 

ةيموي ديق  معنالمعنالدنس 

فنصلا الالالالترك 

 ( جارخا ينيع (  فرص  الالالالنذا 

لاخدا ) ينيع  ( مالتسا  الالالالنذا 
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لوصألا - 3

لوصألا11 غلبملالوصألا غلبملا

ةلوادتملا1111 ةلوادتملا لوصألا   لوصألا

كونبلا11101 يف  عئادوو  915,099.0ةيدقن 

قيدانصلا11102 يف  964.0ةيدقنلا 

11401 " نيلماع نيفظوم "  ةنيدم -  3,000.0ممذ 

18,845.0نوزخملا117

ةلوادتملا1212 ةلوادتملا ريغ   ريغ لوصألا   لوصألا

ةرجأتسم12102005 ينابم  2,000.0تانيسحت 

ةارتشم12104002 57,645.0تارايس 

يبتكملا12105 37,994.0ثاثألا 

اهتاقحلمو12110 يلالا  بساحلا  30,349.0ةزهجا 

ةيوهتلاو12111 ديربتلاو  ةئفدتلا  11,366.0ةزهجا 

ةسوململا12201 ريغ  13,500.0لوصألا 

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

ةقحتسم214 28,284.0تافورصم 

ةلوادتملا2222 ةلوادتملا ريغ   ريغ تامازتلالا   تامازتلالا

ةمدخلا22401 ةياهن  تافآكم  22,073.0صصخم 

ةتباثلا22501 لوصألل  كالهإلا  11,674.0عمجم 

ةسوململا22502 ريغ  لوصألا  ذافنتسا -  600.0عمجم 

لوصألا2323 لوصألا يفاص   يفاص

ةديقملا23101 ريغ  لوصألا  25,181.0يفاص 

ةديقملا23102 لوصألا  744,931.0يفاص 

7 /  12        : يلاملا ققدملا 



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

تاداريإلاو تاداريإلاو تاعربتلا   تاعربتلا [ [ 33]]0.00.00.00.00.00.0

ةاكز [ 31101]178,970.00178,970.0

ةيدقن ةديقم -  تابهو  تاعربت  [ 31102]478,359.00478,359.0

ةينيع ةديقم -  تابهو  تاعربت  [ 31103]293,245.00293,245.0

يموكحلا حنملا  ةديقم -  تابهو  تاعربت  [ 31105]615,000.00615,000.0

ةديقم تاداريا  [ 31106]0650.0650.0

ةديقم ةديقم تاعربتو   تاعربتو تاداريا   تاداريا [ [ 311311]]1,565,574.01,565,574.0650.0650.01,566,224.01,566,224.0

ماعلا عربتلا  [ 31201001]52,202.0052,202.0

ةينيع ةديقم -  ريغ  تابهو  تاعربت  [ 31202]3,192.003,192.0

تاكارتشالا [ 31205001]01,500.01,500.0

ةديقم ةديقم ريغ   ريغ تاعربتو   تاعربتو تاداريا   تاداريا [ [ 312312]]55,394.055,394.01,500.01,500.056,894.056,894.0

فاقوا فاقوا تاعربتو   تاعربتو تاداريا   تاداريا [ [ 313313]]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

172,500.0172,500.0172,500.0172,500.00.00.00.00.00.00.00.00.0

روجألاو41101 بتاورلا 
ةيدقنلا

135,531.0135,531.00.00.00.00.0

1,375.01,375.00.00.00.00.0تاكلهتسملا41201

حالصإلاو41202 350.0350.00.00.00.00.0ةنايصلا 

تامدخلاو41203 عفانملا 
نيمأتلاو

35,244.035,244.00.00.00.00.0

جماربلا  وو4242 جماربلا فيراصم   فيراصم
ةطشنألا ةطشنألا

1,192,599.01,192,599.00.00.01,060,011.01,060,011.0132,588.0132,588.00.00.00.00.0

جمارب42102 فيراصم 
ةديقم ةيدقن  ةطشناو 

733,777.00.0733,777.00.00.00.0

جمارب42103 فيراصم 
ةديقم ةينيع  ةطشناو 

272,565.00.0272,565.00.00.00.0

تامدخ42104005 تافورصم 
 - ............... ةيعوطت

28,347.00.028,347.00.00.00.0

جمارب42201 تافورصم 
 - ةديقم ريغ  ةطشنأو 

ةيدقن

25,322.00.025,322.00.00.00.0

ليغشتلا423 فيراصم 
طاشنلا ىلع  ةلمحملا 

132,588.00.00.0132,588.00.00.0

تاعيزوتو4343 تاعيزوتو فيراصم   فيراصم
فاقوألا فاقوألا دئاوع   دئاوع

0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0

10 /  12        : يلاملا ققدملا 



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

ةميقب عربت  لابقتسا  مقر 43  ديقلاب  ظحول 
هفرص كنبلا و  يف  هعاديا  مدعو  لاير   10,000

ناميلس دماح  دعس  ريبع  ةديسلا  يلا  ادقن 

مثالةطشنأ كنبلا  يف  تاعربتلا  عاديا  ةرورضب  يصون  -
نيديفتسملل  تاكيشب  فرصلا 

راعسا ضورع  قافرا  مدع  مقر 56  ديقلاب  ظحول 
مت ثيح  مهل  فرصلاو  نيديفتسملاب  نايبو 

ضوع رسايل  لاير  غلبم 424,800  فرص 
امك كلذكو  ةيئاذغ  تالس  ةميق  يكلاملا 

ةكرشل غلبم 54,137  فرص  مقر 74  ديقلاب 
راعسا ضورع  قافرا  متي  ملو  ناكارا 

ناديؤملا الةطشنأ عيمج  قافرا  ةرورضب  يصون  -

 28/10/2020
ةعاسلا 07:12

 *** ريرقتلا ةياهن  *** 

12 /  12        : يلاملا ققدملا 


	تقرير الأفصاح المالي
	التقرير الربعي الثاني
	دعم لرعاية المطلقات والأرامل وأبنائهن
	اعداد و اشراف
	الفهرس:
	1- البيانات الأساسية للجمعية
	2- السجلات و المستندات
	3- الأصول
	4- بيانات الإلتزامات و صافي الأصول
	5- مصاريف الزكاة
	6- تقرير التبرعات و الإيرادات
	7- تقرير المصروفات (التصنيف الوظيفي للمصروفات)
	8- تقرير أرصدة البرامج و الأنشطة (صافي الأصول المقيدة)
	9- ملاحظات المراجع القانوني


