
تمكٌن  عام 
0شٌكات 

0األمٌر

0مؤسسات 

398530646515686490023652568010002100363468صندوق نقدي

90031075216400240016652108275000800205022505003150431936شبكةراجحً 

0حواالت األهلً 

بالد  0حواالت ال

فرنسً 0حواالت ال

0حواالت االنماء

0حواالت الرٌاض 

0حواالت الراجحً 

2033188456006450200025015010001050215663شبكة بالد 

0شٌكات 

29341908703301200909752400615526502001950336930009850284005صندوق 

0حواالت األهلً 

0حواالت الراجحً 

0حواالت الرٌاض 

0حواالت االنماء  

بالد    0حواالت ال

بالد   0شبكة ال

191824661152530012000401691E+05####7909001930090006720737876شبكة االنماء

12000864005000103400شٌكات 

153670200054006233500450168253صندوق 

178500178500حواالت الراجحً 

20032860114700150014284100090005350374635شبكةراجحً

0حواالت االنماء

0شٌكات نساء خمٌس 

40091052200255049005001200100802صندوق 

0حواالت االهلً   

84900100200070087700حواالت الراجحً  

0حواالت الرٌاض 

0حواالت االنماء  

بالد    0حواالت ال

0شبكة االنماء

10022520010774.99100025025005950235784.99شبكة راجحً

0حواالت لراجحً 

45004500شبكة راجحً 

بالد 0حواالت ال

90036004500صندوق 

30060006300شبكة راجحً

1251541000100430057915صندوق 

18001800حواالت الراجحً 

0حواالت الراجحً 

7900607960صندوق مربة 

100100شبكة راجحً

66001506750حواالت الراجحً 

15001500حواالت األهلً 

21006004005003600صندوق 

0شٌكات 

2255290702700450038525صندوق 

54005400حوالت الراجحً 

0شٌكات 

300200500صندوق

0شٌكات 

0شبكة راجحً 

56005600صندوق

0حواالت الراجحً 

بالد   0حواالت ال

0شٌكات 

0شبكة راجحً

175036005350صندوق

0حواالت الراجحً 

0شبكة االنماء

0صندوق 

2220020022400شبكة راجحً

1505760025058000حواالت الراجحً  

7200072000شٌكات 

60020006005003700صندوق

2600026000شٌكات 

0حواالت الراجحً  

0حواالت االنماء   

0حواالت االهلً   

0صندوق

%0000.0صندوقمعهد رٌاحٌن 

أالندٌة ووحدة 

تربوٌة 40004000العناٌة ال
400040000.0%

0شٌكات 

112144.2450000150000712144.22حواالت الراجحً

2202001003005001320صندوق 

0شٌكات 

12500014000030000295000جواالت الراجحً 

0شٌكات 

0صندوق 

%0000.0وفاء 

198035.2028970137536133360127772000108204500000075000000040001250001400000000000002E+052800####2264002001000028506061912000001853704626887.214626887.214626887.2147.03%اجمالً الفروع التابعة للجمعٌة 

327509.63176509.1204396.1822757661665.799543.81E+054600431.434600431.434600431.4346.76%0اٌداعات مباشرة  الراجحً 

بالد %34596.07118630.2412517.266724.076250.11178717.75178717.75178717.751.82اٌداعات مباشرة  ال

%30564.06224325.6816751.139661.23311302.07311302.07311302.073.16اٌداعات مباشرة  االنماء

%1070021070021070021070020.79اٌداعات مباشرة  األهلً 

%9753.379753.379753.379753.370.07اٌداعات مباشرة  الرٌاض

فرنسً  %4234.064234.064234.064234.060.03اٌداعات مباشرة  ال

%0000.00اٌداعات مباشرة  الجزٌرة 

0000.00%

513659.203519465216913.4446232.17707577.10000000000000000000000099543.800000000001E+0500005211440.685211440.685211440.6852.97%

711694.406416478292274.4479592.17835349.100010820450000007500000004000125000140000000000099543.802E+052800####2264002001000028502E+0512000001853709,838,327.899,838,327.899,838,327.89100.0%اجمالً البنوك و الفروع 

9838327.89

اجمالً افقً

تنمٌة الموارد
2950002950006.4%

اجمالً راسً اجمالً البرامج و المشارٌع 

اٌرادات 

مراكز و 

اندٌة

اٌرادات 

برنامج اساعً

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

نسبة التحصٌل 

فروع لكل ال

ظهران الجنوب 

1195011950

نوع التحصٌل الفرع 

مجموع نوع 

التحصٌل

اجمالً متحصالت 

فرع قطاع ال اجمالً ال

عالج 

تام أٌ

6601566015

رجال خمٌس 

مشٌط

اجمالً البنوك 

بنود بخالف التبرعات 

حافظ 

القرآن

اعانة 

أسر

اكمال 

وتأثٌث 

منازل

أمنٌة 

ٌتٌم

السلة 

الرمضانٌة
سداد دٌن

اعانات 

زواج مؤسسة 

ٌرأمانً فروق وات

اٌجار 

اٌجار قاعاتكفاتٌرٌا دعم الوزارة أوقاف كفارات الزكاة الكفاالت 
رسوم 

عضوٌة

تنومة 

اٌجار 

منازل
العمرةاضافً

الحقٌبة 

المدرسٌة

(2018/3/31 الى 2018/1/1الفترة من  ) 2019تحلٌل متحصالت الفروع الربع األول من عام 

ابها نسائً 

أبها رجالً 

اٌرادات مشارٌع اٌرادات البرامج 

20.7%

تبرعات عامة  
قروض و 

محافظ 

مرتجعة  

من 

المستفٌدٌن

9000

دعم 

مؤسسات

دعم شركة 

الكهرباء

صندوق 

الموارد 

البشرٌة

متنوعة ودعم مؤسسات  )اٌرادات غٌر مقٌدة 

1011067

2032948

1021881

824788

0.1%

124907512.7%

424286.99

كسوة شتوٌة
كسوة 

العٌد

0.7%

العالقات العامة
0

893543.8608314

9000

8335388.09

حدٌقة المطار 

طرٌب 

سراة عبٌدة  

سبت العالٌا

رجال المع 

النماص

713464.22المركز الرئٌسً 

احد رفٌدة

ات  اشراق

156100

1082

79607960

00.0%

0.2%

560056000.0%

500

0

5350

43925

713464.227.3%

26000

43925

260000.26%

0.00% 156100

0.1%

5000.0%

5350

0

0.04%

0.0%

0.0%


