
20212021  مم ماعل   ماعل ةيناثلا   ةيناثلا ةلحرملا   ةلحرملا نعنع   زاجنإ   زاجنإ ةداهش   ةداهش

 ( انتايح  ) ضايرلا ةقطنمب  ةيحصلا  ةيعوتلل  ةيريخلا  ةيعمجلا    : : ةنجللا ةنجللا مسإ   مسإ

ضايرلا    : : ةقطنملا ةقطنملا

  : : دقعلا دقعلا دونب   دونب لظلظ   يفيف   زجنملا   زجنملا لمعلا   لمعلا مييقت   مييقت - - 

اهيف مدقي  ىتح 2021/06/30 م  نم 2021/04/01 م و  ةرتفلل  رهشأ ) ثالث   ) ةعجارملا لحارم  نم  ةلحرملا  هذه  نع  لماش  ريرقت  دادعإ  - - 11

اهتطشنأ : ةيعمجلا و  تاباسح  ىلع  هتاهيجوت  هتايئرم و  هتاظحالم و  ينوناقلا  بساحملا 

باطخب   قفرأ  زجني         مل   زجنأ              

اهيلا :  راشملا  ةلحرملا  نع  ةنجللا  تاباسحل  ةلماكلا  ةميدتسملا  ةعجارملا  - - 22

زجني   مل   تزجنأ                

هدونبل :  ةمزاللا  تاليلحتلا  ءاطعا  ةعجارملا و  نازيم  دادعا  - - 33

باطخب   قفرأ  زجني         مل   زجنأ              

  : : فارشالاب فارشالاب صتخملا   صتخملا فظوملا   فظوملا مسا   مسا

ضايرلاب هيعامتجالا  هيمنتلا  زكرم  ................................. / مسالا /  عيقوتلا

ورمعلا ديشر  مسالا /

ضايرلاب   ضايرلاب هيعامتجالا   هيعامتجالا هيمنتلا   هيمنتلا زكرم   زكرم ريدم   ريدم

  / ............................................. عيقوتلا

2021 ربمفون ,  19 خيراتلا / 

ةرازولاب  ةرازولاب ةصتخملا   ةصتخملا ةرادالا   ةرادالا ةقداصم   ةقداصم

مسالا ............................................. / 

عيقوتلا ......................................... / 

 / ............................................. خيراتلا



يلاملا حاصفألا  ريرقت 

يناثلا يعبرلا  ريرقتلا 

( انتايح  ) ضايرلا ةقطنمب  ةيحصلا  ةيعوتلل  ةيريخلا  ةيعمجلا 

فارشا دادعا و 

نوينوناق نوبساحم  برطملا  نمحرلادبع  دعس  بتكم 

1 برطملا       12  / دعس  بتكم    : يلاملا ققدملا 



نوينوناق نوينوناق نوبساحم   نوبساحم برطملا   برطملا نمحرلادبع   نمحرلادبع دعس   دعس بتكم   بتكم

 19/11/202119/11/2021

13:3113:31 ةعاسلا  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

ةيحصلا ةيحصلا ةيعوتلل   ةيعوتلل ةيريخلا   ةيريخلا ةيعمجلا   ةيعمجلا ةيعمجل  ةيعمجل  20212021 ماع  ماع نمنم   يناثلا  يناثلا يعبرلا  يعبرلا ريرقتلا   ريرقتلا مكتداعسل   مكتداعسل قفرن   قفرن نأنأ   انرسي   انرسي

ةنيدملا ةنيدملا فيصملا  فيصملا يحيح   يفيف  نئاكلا   نئاكلا ةيعمجلا   ةيعمجلا رقم   رقم يفيف   كلذ   كلذ مهترايز وو   مهترايز تمت   تمت يتلاو   يتلاو  (( انتايح انتايح  ) ) ضايرلا ضايرلا ةقطنمب   ةقطنمب

ضايرلا  . ضايرلا

.مارتحإلا  .مارتحإلا ريدقتلا  وو   ريدقتلا قئاف   قئاف اولبقت   اولبقت وو  

2 برطملا       12  / دعس  بتكم    : يلاملا ققدملا 



: سرهفلا

ةيعمجلل  ةيعمجلل ةيساسألا   ةيساسألا تانايبلا   تانايبلا - - 11

تادنتسملا  تادنتسملا تالجسلا  وو   تالجسلا - - 22

لوصألا  لوصألا - - 33

لوصألا  لوصألا يفاص   يفاص تامازتلإلا  وو   تامازتلإلا تانايب   تانايب - - 44

ةاكزلا  ةاكزلا فيراصم   فيراصم - - 55

تاداريإلا  تاداريإلا تاعربتلا  وو   تاعربتلا ريرقت   ريرقت - - 66

 (( تافورصملل تافورصملل يفيظولا   يفيظولا فينصتلا   فينصتلا  ) ) تافورصملا تافورصملا ريرقت   ريرقت - - 77

 (( ةديقملا ةديقملا لوصألا   لوصألا يفاص   يفاص  ) ) ةطشنألا ةطشنألا جماربلا  وو   جماربلا ةدصرأ   ةدصرأ ريرقت   ريرقت - - 88

ينوناقلا ينوناقلا عجارملا   عجارملا تاظحالم   تاظحالم - - 99

3 برطملا       12  / دعس  بتكم    : يلاملا ققدملا 



ةيعمجلل ةيساسألا  تانايبلا  - 1

 (( انتايح انتايح  ) ) ضايرلا ضايرلا ةقطنمب   ةقطنمب ةيحصلا   ةيحصلا ةيعوتلل   ةيعوتلل ةيريخلا   ةيريخلا ةيعمجلا   ةيعمجلا   : : ةيعمجلا ةيعمجلا مسإ   مسإ

 1090857310908573  : : لوصالا لوصالا يفاص   يفاص

 341341   : : ليجستلا ليجستلا مقر   مقر

 1414--0808--20062006  : : سيسأتلا سيسأتلا خيرات   خيرات

ةيدوعسلا  ةيدوعسلا ةيبرعلا   ةيبرعلا ةكلمملا   ةكلمملا ضايرلا ,  ضايرلا ضايرلا , ضايرلا فيصملا  فيصملا يحيح     : : ناونعلا ناونعلا

 05545640040554564004  : : فتاهلا فتاهلا

 acc@hayatona.org.saacc@hayatona.org.sa  : : ليميإلا ليميإلا

  : : يلاملا يلاملا لوؤسملا   لوؤسملا لاوج   لاوج

1246612466  : : يديربلا يديربلا زمرلا   زمرلا

4 برطملا       12  / دعس  بتكم    : يلاملا ققدملا 



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 الالالمعنلجس 

ةرادالا سلجم  تاعامتجا  الالالمعنلجس 

 ( ةيريخ ةينيعلا (  تاعربتلا  دجويالالالاللجس  ال 

 ( ةيريخ ةيدقنلا (  تاعربتلا  الالمعناللجس 

 ( يدقن ضبقلا (  الالمعنالدنس 

 ( ينيع مالتسا (  الالالالدنس 

فرصلا الالمعنالدنس 

ةيموي ديق  الالمعنالدنس 

فنصلا دجويالالالالترك  ال 

 ( جارخا ينيع (  فرص  دجويالالالالنذا  ال 

لاخدا ) ينيع  ( مالتسا  دجويالالالالنذا  ال 

5 برطملا       12  / دعس  بتكم    : يلاملا ققدملا 



لوصألا - 3

لوصألا11 غلبملالوصألا غلبملا

ةلوادتملا1111 ةلوادتملا لوصألا   لوصألا

اهمكح111 يف  امو  2,690,015.01ةيدقنلا 

ةنيدملا114 6,176.45ممذلا 

ًامدقم115 ةعوفدم  19,998.0تافورصم 

ةلوادتملا1212 ةلوادتملا ريغ   ريغ لوصألا   لوصألا

ةتباثلا121 8,577,022.0لوصألا 

فاقوألا1313 فاقوألا لوصأ   لوصأ

6 برطملا       12  / دعس  بتكم    : يلاملا ققدملا 



لوصألا يفاص  تامازتلإلا و  تانايب  - 4

لوصألا11 لوصألا يفاص   يفاص تامازتلإلا  وو   غلبملاتامازتلإلا غلبملا

ةلوادتملا2121 ةلوادتملا تامازتلالا   تامازتلالا

ةنئادلا213 10,866.0ممذلا 

ةلوادتملا2222 ةلوادتملا ريغ   ريغ تامازتلالا   تامازتلالا

لجألا223 ةليوط  ةنئادلا -  54,483.18ممذلا 

ةمدخلا22401 ةياهن  تافآكم  27,007.0صصخم 

54,013.0تاصصخملا224

ذافنتسالاو225 كالهإلا  238,270.0تاعمجم 

لوصألا2323 لوصألا يفاص   يفاص

ةديقملا23101 ريغ  لوصألا  10,835,440.52يفاص 

ةديقملا23102 لوصألا  73,132.4يفاص 

7 برطملا       12  / دعس  بتكم    : 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 

8 برطملا       12  / دعس  بتكم    : يلاملا ققدملا 



تاداريإلا تاعربتلا و  ريرقت  - 6

نايبلا تاعربتلانايبلا تاداريإلاتاعربتلا يلامجإلاتاداريإلا يلامجإلا

ةديقم ةديقم تاعربتو   تاعربتو تاداريا   تاداريا [ [ 311311]]0.00.00.00.00.00.0

ةيدقن ةديقم -  ريغ  تابهو  تاعربت  [ 31201]15,682.14015,682.14

ةديقم ةديقم ريغ   ريغ تاعربتو   تاعربتو تاداريا   تاداريا [ [ 312312]]15,682.1415,682.140.00.015,682.1415,682.14

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

9 برطملا       12  / دعس  بتكم    : يلاملا ققدملا 



( 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

ةيمومعلا4141 ةيمومعلا فيراصملا   فيراصملا
ةيرادإلاو ةيرادإلاو

120,417.86120,417.86120,417.86120,417.860.00.00.00.00.00.00.00.0

روجألاو41101001 بتاورلا 
ةيساسالا

47,962.047,962.00.00.00.00.0

ةيعامتجا41101008 2,540.02,540.00.00.00.00.0تانيمأت 

يبطلا41102003 4,314.564,314.560.00.00.00.0نيمأتلا 

فيظنتلا41201006 282.0282.00.00.00.00.0داوم 

حالصإلاو41202 279.0279.00.00.00.00.0ةنايصلا 

ةزهجا41202010 حالصإو -  ةنايص 
يلالا بساحلا 

اهتاقحلمو

998.0998.00.00.00.00.0

238.28238.280.00.00.00.0ءابرهكلا41203001

سكافلاو41203003 فتاهلا 
تنرتنإلاو

1,100.021,100.020.00.00.00.0

ةفايضلا41203008 1,029.01,029.00.00.00.00.0فيراصم 

30,000.030,000.00.00.00.00.0تاراجيإلا41203009

ةينهم41203010 فيلاكت 
تاراشتسإو

30,175.030,175.00.00.00.00.0

ةيكنب41204008 فيراصم 
تالومعو

1,500.01,500.00.00.00.00.0

جماربلا  وو4242 جماربلا فيراصم   فيراصم
ةطشنألا ةطشنألا

503,637.2503,637.20.00.0503,637.2503,637.20.00.00.00.00.00.0

جمارب42201 تافورصم 
 - ةديقم ريغ  ةطشنأو 

ةيدقن

503,637.20.0503,637.20.00.00.0

تاعيزوتو4343 تاعيزوتو فيراصم   فيراصم
فاقوألا فاقوألا دئاوع   دئاوع

0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0

10 برطملا       12  / دعس  بتكم    : 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

11 برطملا       12  / دعس  بتكم    : يلاملا ققدملا 



ينوناقلا عجارملا  تاظحالم  - 9

ةظحالملا ةظحالملا صنصن  
عون عون
ةظحالملا ةظحالملا

قبس قبس لهله  
راركت راركت
ةظحالملا ةظحالملا

تايصوتلا؟؟ تايصوتلا

دادس خيراتب 31/5/2021  مقر 254  ديقلل  اقبط 
غلبملا ليمحت  مت  رهشا  نع 6  رقملا  راجيا 

ةرتف لك  ليمحت  متي  ملو  فورصمك  لماكلاب 
اهصخي تامب 

امبالتايوست ةعجارملا  لحم  ةرتفلا  ليمحت  ءاجرلا  -
راجيالا  فورصم  نم  اهصخي 

يأرلا :  :  يأرلا

يأرلا :  :  يأرلا ساسأ   ساسأ

ىرخأ :  :  ىرخأ

 19/11/2021
ةعاسلا 13:31

 *** ريرقتلا ةياهن  *** 

12 برطملا       12  / دعس  بتكم    : يلاملا ققدملا 


	تقرير الأفصاح المالي
	التقرير الربعي الثاني
	الجمعية الخيرية للتوعية الصحية بمنطقة الرياض (حياتنا)
	اعداد و اشراف
	مكتب سعد عبدالرحمن المطرب محاسبون 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


