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ةعاسلا 15:4915:49 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

ليبسلا ليبسلا يرباع   يرباع ماركإ   ماركإ ةيعمج   ةيعمج ةيعمجل  ةيعمجل ماع 20192019  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 يتلاو   يتلاو  "" مراكم مراكم ""

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

 "" مراكم مراكم  " " ليبسلا ليبسلا يرباع   يرباع ماركإ   ماركإ ةيعمج   ةيعمج   : : ةيعمجلا ةيعمجلا مسإ   مسإ

 33188903318890  : : لوصالا لوصالا يفاص   يفاص

 865865  : : ليجستلا ليجستلا مقر   مقر

  : : سيسأتلا سيسأتلا خيرات   خيرات

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

  : : فتاهلا فتاهلا

 info@makarim.org.sainfo@makarim.org.sa  : : ليميإلا ليميإلا

  : : يلاملا يلاملا لوؤسملا   لوؤسملا لاوج   لاوج

 : : يديربلا يديربلا زمرلا   زمرلا
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تادنتسملا تالجسلا و  - 2

نايبلا يودينايبلا مظتنميودي مظتنم
جذومن جذومن
لسكإ لسكإ

طيطخت طيطخت ماظن   ماظن
دراوملا تاظحالملادراوملا 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  لجس 
(

الالمعنال

ةيريخ ةيدقنلا (  تاعربتلا  لجس 
(

الالمعنال

 ( يدقن ضبقلا (  الالمعنالدنس 

 ( ينيع مالتسا (  الالمعنالدنس 

فرصلا الالمعنالدنس 

ةيموي ديق  الالمعنالدنس 

فنصلا دوجوالالالالترك  مدعل  دجوتال 
نزاخم

 ( جارخا ينيع (  فرص  دوجوالالالالنذا  مدعل  دجوتال 
نزاخم

لاخدا ) ينيع  ( مالتسا  دوجوالالالالنذا  مدعل  دجوتال 
نزاخم
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لوصألا - 3

لوصألا11 غلبملالوصألا غلبملا

ةلوادتملا1111 ةلوادتملا لوصألا   لوصألا

اهمكح111 يف  امو  721,604.0ةيدقنلا 

ةنيدملا114 301,250.0ممذلا 

ةلوادتملا1212 ةلوادتملا ريغ   ريغ لوصألا   لوصألا

ةتباثلا121 2,007,902.0لوصألا 

124 " ذيفنتلا تحت  عيراشم  ءاشنالا "  تحت  ةيلامسأر  400,000.0لامعا 

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

ةنئادلا213 61,866.0ممذلا 

ةلوادتملا2222 ةلوادتملا ريغ   ريغ تامازتلالا   تامازتلالا

لجألا221 ةليوط  50,000.0ضورقلا 

لوصألا2323 لوصألا يفاص   يفاص

ةديقملا23101 ريغ  لوصألا  2,960,285.0يفاص 

ةديقملا23102 لوصألا  207,413.0يفاص 

فاقوألا23103 لوصأ  151,192.0يفاص 
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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

تاداريإلاو تاداريإلاو تاعربتلا   تاعربتلا [ [ 33]]0.00.00.00.00.00.0

ةيدقن ةديقم -  تابهو  تاعربت  [ 31102]2,913,750.002,913,750.0

يموكحلا حنملا  ةديقم -  تابهو  تاعربت  [ 31105]200,000.00200,000.0

ةديقم ةديقم تاعربتو   تاعربتو تاداريا   تاداريا [ [ 311311]]3,113,750.03,113,750.00.00.03,113,750.03,113,750.0

ةيدقن ةديقم -  ريغ  تابهو  تاعربت  [ 31201]8,743,821.008,743,821.0

ةينيع ةديقم -  ريغ  تابهو  تاعربت  [ 31202]200,000.00200,000.0

ةديقم ةديقم ريغ   ريغ تاعربتو   تاعربتو تاداريا   تاداريا [ [ 312312]]8,943,821.08,943,821.00.00.08,943,821.08,943,821.0

فاقوأ ءارش  وأ  ءانبل  ةيدقن  تاعربت  [ 31301]231,192.00231,192.0

فاقوا فاقوا تاعربتو   تاعربتو تاداريا   تاداريا [ [ 313313]]231,192.0231,192.00.00.0231,192.0231,192.0
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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
ةيمومعلا ةيمومعلا

ةيرادإلاو ةيرادإلاو

2,037,728.02,037,728.02,037,728.02,037,728.00.00.00.00.00.00.00.00.0

كالهتسإلا413 فيراصم 
ذافنتسالاو

148,587.0148,587.00.00.00.00.0

411 / نيلماعلا فيلاكت 
نيفظوملا

903,455.0903,455.00.00.00.00.0

فيلاكتلا412
ةيليغشتلا

985,686.0985,686.00.00.00.00.0

جماربلا4242 جماربلا فيراصم   فيراصم
ةطشنألا ةطشنألا وو  

8,183,873.08,183,873.00.00.08,183,873.08,183,873.00.00.00.00.00.00.0

جمارب و421 فيراصم 
ةديقم ةطشنأ 

8,183,873.00.08,183,873.00.00.00.0

فيراصم4343 فيراصم
دئاوع دئاوع تاعيزوتو   تاعيزوتو

فاقوألا فاقوألا

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

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

 20/01/2021
ةعاسلا 15:49

 *** ريرقتلا ةياهن  *** 

12 برطملا       12  / دعس  بتكم    : يلاملا ققدملا 


	تقرير الأفصاح المالي
	التقرير الربعي الرابع
	جمعية إكرام عابري السبيل "مكارم"
	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


