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ةعاسلا 18:5318:53 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

ةيريخلا ةيريخلا قيدصلا   قيدصلا ركب   ركب يبا   يبا ةيعمج   ةيعمج ةيعمجل  ةيعمجل ماع 20202020  ماع نمنم   يناثلا  يناثلا يعبرلا  يعبرلا ريرقتلا   ريرقتلا مكتداعسل   مكتداعسل قفرن   قفرن نأنأ   انرسي   انرسي

كوكو  . ـــ ـــ بتبت ةنيدملا  ةنيدملا هجولا  هجولا يفيف  نئاكلا   نئاكلا ةيعمجلا   ةيعمجلا رقم   رقم يفيف   كلذ   كلذ مهترايز وو   مهترايز تمت   تمت يتلاو   يتلاو هجولاب  هجولاب

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

هجولاب  هجولاب ةيريخلا   ةيريخلا قيدصلا   قيدصلا ركب   ركب يبا   يبا ةيعمج   ةيعمج   : : ةيعمجلا ةيعمجلا مسإ   مسإ

 1135146711351467  : : لوصالا لوصالا يفاص   يفاص

 102102  : : ليجستلا ليجستلا مقر   مقر

  : : سيسأتلا سيسأتلا خيرات   خيرات

ةيدوعسلا  ةيدوعسلا ةيبرعلا   ةيبرعلا ةكلمملا   ةكلمملا كوبت ,  كوبت كوكو , ـــ ـــ بتبت هجولا  هجولا   : : ناونعلا ناونعلا

  : : فتاهلا فتاهلا

 wjh1@open.sawjh1@open.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 معنالالالرتفد 

ماعلا ذاتسالا  معنالالالرتفد 

درجلا دجويالالالالرتفد  ال 

ةتباثلا لوصالا  معنالالاللجس 

قودنصلا معنالالالرتفد 

كنبلا معنالالالرتفد 

ةدهعلا معنالالاللجس 

ةيوضعلا بساحلاالالمعنمعنلجس  يلع 

ةرادالا سلجم  تاعامتجا  بساحلاالالمعنمعنلجس  يلع 

 ( ةيريخ ةينيعلا (  تاعربتلا  معنالالاللجس 

 ( ةيريخ ةيدقنلا (  تاعربتلا  معنالالاللجس 

 ( يدقن ضبقلا (  معنالالالدنس 

 ( ينيع مالتسا (  معنالالالدنس 

فرصلا معنالالالدنس 

ةيموي ديق  معنالالالدنس 

فنصلا دجويالالالالترك  ال 

 ( جارخا ينيع (  فرص  معنالالالنذا 

لاخدا ) ينيع  ( مالتسا  معنالالالنذا 
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لوصألا - 3

لوصألا11 غلبملالوصألا غلبملا

ةلوادتملا1111 ةلوادتملا لوصألا   لوصألا

يحجارلا11101002 كنب  ةيراج -  1,311,379.24تاباسح 

11101006 ....... كنب ةيراج -  5,129,642.18تاباسح 

ماعلا11102001 33,568.5قودنصلا 

ةميدتسم11401001 دهع  نيلماعلا -  2,230.0ممذ 

543,654.0نوزخملا117

ةلوادتملا1212 ةلوادتملا ريغ   ريغ لوصألا   لوصألا

373,750.0يضارألا12101

7,863,810.0ينابملا12102

1,976,768.0تارايسلا12104

يبتكملا12105 474,282.0ثاثألا 

تاودأو12107 1,158,359.0ددع 

اهتاقحلمو12110 يلالا  بساحلا  90,650.0ةزهجا 

ةيوهتلاو12111 ديربتلاو  ةئفدتلا  80,000.0ةزهجا 

ةمظنألاو12201009 جماربلا  3,000.0صخر 

عيبلل12301004 ةحاتم  ةلوادتم  - ريغ  253,500.0تارامثتسا 

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

ىرخأ21304 ةنئاد  153,500.0ممذ 

ةلوادتملا2222 ةلوادتملا ريغ   ريغ تامازتلالا   تامازتلالا

ةمدخلا22401 ةياهن  تافآكم  584,076.0صصخم 

ينابملا22501002 كالهإ -  3,498,138.0عمجم 

تارايسلا22501004 كالهإ -  1,976,768.0عمجم 

يبتكملا22501005 ثاثألا  كالهإ -  461,369.0عمجم 

تاودأو22501007 ددع  كالهإ -  1,125,280.0عمجم 

اهتاقحلمو22501010 يلالا  بساحلا  ةزهجا  كالهإ -  70,506.0عمجم 

ةيوهتلاو22501011 ديربتلاو  ةئفدتلا  ةزهجا  كالهإ -  73,489.0عمجم 

لوصألا2323 لوصألا يفاص   يفاص

ةديقملا23101 ريغ  لوصألا  10,188,428.92يفاص 

ةديقملا23102 لوصألا  1,163,038.0يفاص 
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ةاكزلا فيراصم  - 5

نايبلا غلبملانايبلا غلبملا

ةرتفلا لوأ  ةاكزلا  691,754.0ديصر 

ةرتفلا لالخ  ةلصحملا  362,210.0تاوكزلا 

ةرتفلا لالخ  ةاكزلا  دنب  1053964.0ديصر 

ةاكزلا تافورصم 

ةاكزلا فراصم  [ 42101]375,200.0

فرصنملا 375200.0يلامجإ 

ةرتفلا رخأ  ةاكزلا  678,764.0ديصر 
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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]362,210.00362,210.0

ماتيا تالافك  [ 31102001]101,555.00101,555.0

ةيئاذغلا ةلسلا  [ 31102004]271,300.00271,300.0

[ .................... 31102008]242,880.00242,880.0

ةينيع ةديقم -  تابهو  تاعربت  [ 31103]1,680,894.001,680,894.0

ةديقم ةديقم تاعربتو   تاعربتو تاداريا   تاداريا [ [ 311311]]2,658,839.02,658,839.00.00.02,658,839.02,658,839.0

ماعلا عربتلا  [ 31201001]3,422.803,422.8

تاكارتشالا [ 31205001]0300.0300.0

ريجأت تاداريا  [ 31205007]0266,900.0266,900.0

ةديقم ةديقم ريغ   ريغ تاعربتو   تاعربتو تاداريا   تاداريا [ [ 312312]]3,422.83,422.8267,200.0267,200.0270,622.8270,622.8

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

293,366.13293,366.13293,366.13293,366.130.00.00.00.00.00.00.00.0

روجألاو41101001 بتاورلا 
ةيساسالا

239,642.0239,642.00.00.00.00.0

ةيعامتجا41101008 29,289.1429,289.140.00.00.00.0تانيمأت 

41102017 - نيلماعلا فيلاكت 
هتقؤم ةلامع 

1,000.01,000.00.00.00.00.0

بادتنالا41102019 300.0300.00.00.00.00.0لدب 

ةيبتكم41201001 2,699.02,699.00.00.00.00.0تامزلتسم 

تاقورحملاو41201003 1,870.01,870.00.00.00.00.0دوقولا 

2,496.02,496.00.00.00.00.0تاعوبطم41201004

فيظنتلا41201006 2,007.32,007.30.00.00.00.0داوم 

خبطملا41201007 18.018.00.00.00.00.0تامزلتسم 

تالا41202003 حالصإو -  ةنايص 
تادعمو

3,236.73,236.70.00.00.00.0

41202004 - حالصإو ةنايص 
تارايسلا

700.0700.00.00.00.00.0

2,241.832,241.830.00.00.00.0ءابرهكلا41203001

سكافلاو41203003 فتاهلا 
تنرتنإلاو

4,387.164,387.160.00.00.00.0

ديربلا41203004 فيلاكت 
تايقربلاو

35.035.00.00.00.00.0

ةفايضلا41203008 3,024.03,024.00.00.00.00.0فيراصم 

250.0250.00.00.00.00.0تاراجيإلا41203009

تامدخلاو41203 عفانملا 
نيمأتلاو

170.0170.00.00.00.00.0

جماربلا  وو4242 جماربلا فيراصم   فيراصم
ةطشنألا ةطشنألا

2,331,946.52,331,946.50.00.02,331,946.52,331,946.50.00.00.00.00.00.0

ماتيأ42102001 146,800.00.0146,800.00.00.00.0تالافك 

ةيئاذغلا42102004 202,000.00.0202,000.00.00.00.0ةلسلا 

42102008...................408,795.00.0408,795.00.00.00.0

جمارب42103 فيراصم 
ةديقم ةينيع  ةطشناو 

1,534,820.00.01,534,820.00.00.00.0

جمارب42201 تافورصم 
 - ةديقم ريغ  ةطشنأو 

ةيدقن

39,531.50.039,531.50.00.00.0

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

ةاكز [ 31101]1053964.0

ماتيا تالافك  [ 31102001]187964.0

ةيئاذغلا ةلسلا  [ 31102004]271300.0

[ .................... 31102008]261331.0

ةينيع ةديقم -  تابهو  تاعربت  [ 31103]1736519.0

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

ةاكزلا فراصم  [ 42101]375200.0

ماتيأ تالافك  [ 42102001]146800.0

ةيئاذغلا ةلسلا  [ 42102004]202000.0

[ ................... 42102008]33595.0

ةينيع ةطشناو  جمارب  فيراصم  [ 42103]
ةديقم

1590445.0

( 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

كانه يحجارلا 5006  كنب  باسح  ةعجارمب 
ليلقتو اهبحس  مت  غلابمل  ةيوست  ةركذم 

ىلع كنبلا  لبق  نم  اطخلاب  اهب  كنبلا  ديصر 
فرط نم  اهعاديا  مت  غلابم  اهنا  نم  مغرلا 

ةيعمجلا

نممعنتايوست غلابملا  هذه  دادرتساو  ةجلاعم  ةرورض  -
غلابملا  ةيوستو  كنبلا 

كنبلاب ةصاخلا  كونبلا  تاباسح  ةعجارمب 
راضحا متي  مل  تاباسح  ثالث  اهددعو  يلهالا 

لوالا 2020م عبرلا  ىف  اهل  باسح  فوشك 
تاباسحلا هذه  ةدصرا  ةقباطم  متي  ملو 

ةيكنبلا

فشك
تايوستلا

كونبلامعن باسح  فوشك  جارختسا  ةرورض  -
ةدصرا ةقباطمل  ىرودو  مظتنم  لكشب 

نا ءاطخالا  فاشتكا  ةيناكماو  تاباسحلا 
ةيلاملا  تالماعملا  ليجستو  لواب  الوا  تدجو 

 13/01/2021
ةعاسلا 18:53

 *** ريرقتلا ةياهن  *** 

12 يناطحقلا       12  / رهاش  هللادبع    : يلاملا ققدملا 


	تقرير الأفصاح المالي
	التقرير الربعي الثاني
	جمعية ابي بكر الصديق الخيرية بالوجه
	اعداد و اشراف
	مكتب المحاسب القانوني عبدالله شاهر
	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


