
تمكٌن  عام 
51000756003300046000205600شٌكات 

0األمٌر

0مؤسسات 

602309066278796.2536251103873000037806070700017730767056.25صندوق نقدي

12100564400150671505031567300003700225024001668060027550846968شبكةراجحً 

0حواالت األهلً 

بالد  0حواالت ال

فرنسً 0حواالت ال

0حواالت االنماء

0حواالت الرٌاض 

0حواالت الراجحً 

125001000300016500شبكة بالد 

0شٌكات 

370024830890830380083114120082290187453975320495953000588877صندوق 

900900حواالت األهلً 

690017008600حواالت الراجحً 

0حواالت الرٌاض 

18001800حواالت االنماء  

بالد    0حواالت ال

بالد   0شبكة ال

32503253011400054501550543001200092350299004500859519000601507شبكة االنماء

2000015000800043000شٌكات 

75011586011677231001966880026550200283700صندوق 

2480024800حواالت الراجحً 

31855091252.5553002225040057550300495602.55شبكةراجحً

0حواالت االنماء

0233386.66شٌكات نساء خمٌس 

200699952965900302011300360091980صندوق 

0حواالت االهلً   

4800020001006005500510061300حواالت الراجحً  

0حواالت الرٌاض 

0حواالت االنماء  

بالد    0حواالت ال

0شبكة االنماء

5100018150200556.66400980080106.66شبكة راجحً

9002700027900حواالت لراجحً 

75006008100شبكة راجحً 

بالد 0حواالت ال

250990017385990037435صندوق 

27002700شبكة راجحً

10002390020002461751517صندوق 

0حواالت الراجحً 

0حواالت الراجحً 

%700070010030080020091000.1صندوق مربة 
18001582817628شبكة راجحً

502615025001120220032020حواالت الراجحً 

بالد   0حواالت ال

2940033006002372400039672صندوق 

0شٌكات 

143075092669885104005900151418171799صندوق 

1000167311150150020381حوالت الراجحً 

0شٌكات 

35042003004005250صندوقتنومة 

0شٌكات 

0شبكة راجحً 

4831588008001300300525064765صندوق

0حواالت الراجحً 

بالد   0حواالت ال

0

0شٌكات 

0شبكة راجحً

15001360024350200130050041450صندوق

0حواالت الراجحً 

فرشة 5002000500075007500صندوقال

0شبكة االنماء

179080038796469صندوق 

1080030040020011700شبكة راجحً

5000144002001E+05154100حواالت الراجحً  

بالد    0حواالت ال

27003020020010033200صندوق

2950042190.571690.5شٌكات 

23502350حواالت الراجحً  

0حواالت االنماء   

0حواالت االهلً   

0صندوق

%2200258002800028000280000.2صندوقمعهد رٌاحٌن 

أالندٌة ووحدة 

تربوٌة 0العناٌة ال
00

0.0%
300001000040000شٌكات 

48522.252712.0751234.32حواالت الراجحً

4525020045450صندوق 

0شٌكات 

7500075000حواالت الراجحً 

0شٌكات 

0صندوق 

%60013762001200103501372613726137260.1صندوقوفاء للفتٌات

167671.3024254711074965.845875298746.7000137672000200340090000000000973506135042190.50010000002712.0702E+05718095415300114470700003205E+0512000005005168053.285168053.285160553.2838.9%اجمالً الفروع التابعة للجمعٌة 

%7123206.227123206.227123206.2252.61####830880.33336118.81949078.535204.15879639.117022.49763اٌداعات مباشرة  الراجحً 

بالد %26917.9106292.8992674.226312.115323237520.12237520.12237520.121.75اٌداعات مباشرة  ال

%45468.18332464.211361226362.02263401681307.41681307.41681307.415.03اٌداعات مباشرة  االنماء

%372373723737237372370.28اٌداعات مباشرة  األهلً 

%65626562656265620.05اٌداعات مباشرة  الرٌاض

فرنسً  %3374.343374.343374.343374.340.02اٌداعات مباشرة  ال

%2002002002000.00اٌداعات مباشرة  الجزٌرة 

0000.00%

950639.803774875.92055364.767878.28114836300000000000000000000000000017022.497630000####000008089407.098089407.098089407.0961.1%

111831106200346.93130330.5113753.31447110000137672000200340090000000000973506135042190.50010000002712.0702E+0571801124371006311447070000####5E+05120000050013,257,460.3713,257,460.3713,249,960.37100.0%اجمالً البنوك و الفروع 

13257460.37

اجمالً افقً

0

0.00

8.0%

تنمٌة الموارد
7500075000

0.6%

اجمالً راسً اجمالً البرامج و المشارٌع 

اٌرادات 

مراكز و 

اندٌة

اٌرادات 

برنامج تطوٌر 

مشرفً االندٌة

اٌرادات 

لوحدة العناٌة 

التربوٌة

اٌراد 

دورات 

متخصصة

اٌراد برنامج 

البنك األهلً 

لرعاٌة األٌتام

اٌراد 

دورة 

دٌكوباج

اٌراد 

مشروع 

ادامة

اٌراد 

مشروع 

األولمبٌاد

اٌراد 

الصحٌفة

احتفاالت 

تبرعات العثٌممركز الرسائللألٌتام

عهدة  

وسلف 

مرتجعة

استثمار 

مرتجع 

من اكلٌل 

الطب

تٌرعات 

عٌنٌة 

دروع +

الخٌر

نسبة التحصٌل 

فروع لكل ال نوع التحصٌل الفرع 

مجموع نوع 

التحصٌل

اجمالً متحصالت 

فرع قطاع ال اجمالً ال

عالج 

تام أٌ

5421754217

رجال خمٌس 

مشٌط

دعم الوزارة أوقاف كفارات الزكاة الكفاالت 
رسوم 

عضوٌة

كسوة شتوٌة
اٌجار 

منازل
العمرةاضافً

الحقٌبة 

المدرسٌة

كسوة 

العٌد

اكمال 

وتأثٌث 

منازل

امنٌة 

ٌتٌم

السلة 

الرمضانٌة
سداد دٌن

اعانات 

زواج مؤسسة 

ٌرأمانً فروق وات

اٌجار 

اٌجار قاعاتكفاتٌرٌا

0
0.0%

 (2019/6/30 الى 2018/4/1الفترة من  ) 2019تحلٌل متحصالت الفروع الربع الثانً من عام 

ابها نسائً 

أبها رجالً 

اٌرادات مشارٌع اٌرادات البرامج 

22.4%

تبرعات عامة  
قروض و 

محافظ 

مرتجعة  

من 

المستفٌدٌن

73435

دعم 

مؤسسات

دعم شركة 

الكهرباء

صندوق 

الموارد 

البشرٌة

متنوعة ودعم مؤسسات  )اٌرادات غٌر مقٌدة 

1836124.25

3037808.25

1201684

847102.551080489.21

0.5%

بنود بخالف التبرعات 

حافظ 

القرآن

اعانة 

أسر

العالقات العامة
0

307202.57931830.4

73435

12009851.4

حدٌقة المطار 

طرٌب 

سراة عبٌدة  

سبت العالٌا

رجال المع 

النماص

المركز الرئٌسً 

136684.32

احد رفٌدة

ات  اشراق

199000

8576

اجمالً البنوك 

89320ظهران الجنوب 

0.7%

5250
0.0%

41450

6469

0.31%

1.3%

0.0%

136684.32

1.0%

74040.574040.5

0.56%

0.00%

199000

1.0%

9100

89320

6476564765

0.5%

5250

6469

41450

171799

9100


