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نوينوناق نوينوناق نوبساحمو   نوبساحمو نوراشتسم   نوراشتسم سيورلا   سيورلا دلاخ   دلاخ
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ةعاسلا 07:3907:39 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

يتلاو يتلاو نواد  نواد ةمزالتم   ةمزالتم توص   توص ةيعمج   ةيعمج ةيعمجل  ةيعمجل ماع 20202020  ماع نمنم   عبارلا  عبارلا يعبرلا  يعبرلا ريرقتلا   ريرقتلا مكتداعسل   مكتداعسل قفرن   قفرن نأنأ   انرسي   انرسي

ضايرلا  . ضايرلا ةنيدملا  ةنيدملا يفيف  نئاكلا   نئاكلا ةيعمجلا   ةيعمجلا رقم   رقم يفيف   كلذ   كلذ مهترايز وو   مهترايز تمت   تمت

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

نواد  نواد ةمزالتم   ةمزالتم توص   توص ةيعمج   ةيعمج   : : ةيعمجلا ةيعمجلا مسإ   مسإ

 293514540293514540  : : لوصالا لوصالا يفاص   يفاص

 569569  : : ليجستلا ليجستلا مقر   مقر

 1212--1010--20102010  : : سيسأتلا سيسأتلا خيرات   خيرات

ةيدوعسلا  ةيدوعسلا ةيبرعلا   ةيبرعلا ةكلمملا   ةكلمملا ضايرلا ,  ضايرلا ضايرلا , ضايرلا   : : ناونعلا ناونعلا

 05548480240554848024  : : فتاهلا فتاهلا

 wbinghashiyan@saut.org.sawbinghashiyan@saut.org.sa  : : ليميإلا ليميإلا

 05648491900564849190  : : 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 الالمعنالرتفد 

ماعلا ذاتسالا  الالمعنالرتفد 

درجلا الالمعنالرتفد 

ةتباثلا لوصالا  الالمعناللجس 

قودنصلا الالمعنالرتفد 

كنبلا الالمعنالرتفد 

ةدهعلا الالمعناللجس 

ةيوضعلا الالمعناللجس 

ةرادالا سلجم  تاعامتجا  الالمعناللجس 

 ( ةيريخ ةينيعلا (  تاعربتلا  الالمعناللجس 

 ( ةيريخ ةيدقنلا (  تاعربتلا  الالمعناللجس 

 ( يدقن ضبقلا (  الالمعنالدنس 

 ( ينيع مالتسا (  الالمعنالدنس 

فرصلا الالمعنالدنس 

ةيموي ديق  الالمعنالدنس 

فنصلا الالمعنالترك 

 ( جارخا ينيع (  فرص  الالمعنالنذا 

لاخدا ) ينيع  ( مالتسا  الالمعنالنذا 
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لوصألا - 3

لوصألا11 غلبملالوصألا غلبملا

ةلوادتملا1111 ةلوادتملا لوصألا   لوصألا

كونبلا11101 يف  عئادوو  4,298,806.0ةيدقن 

ةنيدملا114 1,036,570.0ممذلا 

118 " ةقالع تاذ  فارطأ  عورفلل "  ةيراجلا  613,086.0تاباسحلا 

ةلوادتملا1212 ةلوادتملا ريغ   ريغ لوصألا   لوصألا

عيبلل12301004 ةحاتم  ةلوادتم  - ريغ  48,527,262.0تارامثتسا 

ةيراقع12301001 ةلوادتم  - ريغ  242,915,612.0تارامثتسا 

ةسوململا122 ريغ  5,440.0لوصألا 

123 ( ةلوادتملا ريغ  188,713.0تارامثتسإلا ( 

فاقوألا1313 فاقوألا لوصأ   لوصأ

ةفوقوملا131 0.0ةيدقنلا 
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لوصألا يفاص  تامازتلإلا و  تانايب  - 4

لوصألا11 لوصألا يفاص   يفاص تامازتلإلا  وو   غلبملاتامازتلإلا غلبملا

ةلوادتملا2121 ةلوادتملا تامازتلالا   تامازتلالا

ةنئادلا213 2,240,327.0ممذلا 

ةلوادتملا2222 ةلوادتملا ريغ   ريغ تامازتلالا   تامازتلالا

ةمدخلا22401 ةياهن  تافآكم  1,830,622.0صصخم 

لوصألا2323 لوصألا يفاص   يفاص

ةديقملا23101 ريغ  لوصألا  286,052,427.0يفاص 

ةديقملا23102 لوصألا  497,213.0يفاص 

فقولا23103006 عير  6,964,900.0ضئاف 
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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

ةيدقن ةديقم -  تابهو  تاعربت  [ 31102]1,111,600.001,111,600.0

ةاكز [ 31101]1,425,892.001,425,892.0

تادعاسم [ 31102002]253,296.00253,296.0

ةديقم ةديقم تاعربتو   تاعربتو تاداريا   تاداريا [ [ 311311]]2,790,788.02,790,788.00.00.02,790,788.02,790,788.0

ةيدقن ةديقم -  ريغ  تابهو  تاعربت  [ 31201]2,838,972.002,838,972.0

ةينيع ةديقم -  ريغ  تابهو  تاعربت  [ 31202]21,792.0021,792.0

موسر [ 31205005]2,241,467.002,241,467.0

تاكارتشالا [ 31205001]275,000.00275,000.0

تارامثتسا حابرا  [ 31205003]0947,814.0947,814.0

ريجأت تاداريا  [ 31205007]0650,685.0650,685.0

 ( حونمم مصخ  مازتلا (  ضيفخت  تاعربت  [ 31204]17,763.0017,763.0

ةديقم ريغ  تاداريا  [ 31205]00.00.0

تارود تاداريا  [ 31205008]0185.0185.0

هتباث لوصا  عيب  حابرا  [ 31205004]0138,713.0138,713.0

ةيضارقا ظفاحم  تاكارش  دئاوع  [ 31205006]0388,550.0388,550.0

ةديقم ةديقم ريغ   ريغ تاعربتو   تاعربتو تاداريا   تاداريا [ [ 312312]]5,394,994.05,394,994.02,125,947.02,125,947.07,520,941.07,520,941.0

فاقوا فاقوا تاعربتو   تاعربتو تاداريا   تاداريا [ [ 313313]]0.00.00.00.00.00.0

فينصتلا فينصتلا ةداعاو   ةداعاو تاليوحتلا   تاليوحتلا تاداريإ   تاداريإ [ [ 314314]]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
زكارم زكارم
عمج عمج

لاومألا لاومألا

فيراصملا4141 فيراصملا
ةيمومعلا ةيمومعلا

ةيرادإلاو ةيرادإلاو

16,129,344.016,129,344.016,129,344.016,129,344.00.00.00.00.00.00.00.00.0

كالهتسالا -41303 فيراصم 
تادعمو تالا 

9,318,296.09,318,296.00.00.00.00.0

كالهتسإلا413 فيراصم 
ذافنتسالاو

2,319,452.02,319,452.00.00.00.00.0

ةيرادإ414 فيراصم 
ىرخأ ةيمومعو 

4,490,536.04,490,536.00.00.00.00.0

41314006 - كالهتسالا فيراصم 
ةرمثملا ريغ  راجشالا 

1,060.01,060.00.00.00.00.0

جماربلا  وو4242 جماربلا فيراصم   فيراصم
ةطشنألا ةطشنألا

17,101,612.017,101,612.0388,550.0388,550.016,713,062.016,713,062.00.00.00.00.00.00.0

1,086,179.00.01,086,179.00.00.00.0تادعاسم42102002

جمارب و421 فيراصم 
ةديقم ةطشنأ 

14,941,883.00.014,941,883.00.00.00.0

حالصإلاو42301004 685,000.00.0685,000.00.00.00.0ةنايصلا 

ةيمسوم42102003 388,550.0388,550.00.00.00.00.0جمارب 

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

تادعاسم [ 31102002]1474729.0

ةيدقن ةطشناو  جمارب  فيراصم  [ 4212]
ةديقم

14941883.0

حالصإلاو ةنايصلا  [ 42301004]685000.0

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 ةظحالملاصنصن   ةظحالملا عون   ؟ ؟ عون ةظحالملا ةظحالملا راركت   راركت قبس   قبس تايصوتلالهله   تايصوتلا

 06/02/2022
ةعاسلا 07:39

 *** ريرقتلا ةياهن  *** 

12 حلاص       12  / فسوي    : يلاملا ققدملا 


	تقرير الأفصاح المالي
	التقرير الربعي الرابع
	جمعية صوت متلازمة داون
	اعداد و اشراف
	خالد الرويس مستشارون ومحاسبون قانونيون
	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


