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ةعاسلا 05:4905:49 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

ةيريخلا ةيريخلا فيقث   فيقث ةاتف   ةاتف ةيعمج   ةيعمج ةيعمجل  ةيعمجل  20212021 ماع  ماع نمنم   ثلاثلا  ثلاثلا يعبرلا  يعبرلا ريرقتلا   ريرقتلا مكتداعسل   مكتداعسل قفرن   قفرن نأنأ   انرسي   انرسي

راهش راهش يحيح   نيتسلا -  -  نيتسلا عراش   عراش يفيف  نئاكلا   نئاكلا ةيعمجلا   ةيعمجلا رقم   رقم يفيف   كلذ   كلذ مهترايز وو   مهترايز تمت   تمت يتلاو   يتلاو فئاطلاب  فئاطلاب ةيئاسنلا   ةيئاسنلا

فئاطلا  . فئاطلا ةنيدملا  ةنيدملا

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

فئاطلاب  فئاطلاب ةيئاسنلا   ةيئاسنلا ةيريخلا   ةيريخلا فيقث   فيقث ةاتف   ةاتف ةيعمج   ةيعمج   : : ةيعمجلا ةيعمجلا مسإ   مسإ

 1181955811819558  : : لوصالا لوصالا يفاص   يفاص

 7474  : : ليجستلا ليجستلا مقر   مقر

 2020--0202--20112011   : : سيسأتلا سيسأتلا خيرات   خيرات

ةيدوعسلا  ةيدوعسلا ةيبرعلا   ةيبرعلا ةكلمملا   ةكلمملا فئاطلا ,  فئاطلا راهش  راهش يحيح   نيتسلا -  -  نيتسلا عراش   عراش   : : ناونعلا ناونعلا

 01274551160127455116  : : فتاهلا فتاهلا

 f.thaqeef@gmail.comf.thaqeef@gmail.com  : : ليميإلا ليميإلا

  : : يلاملا يلاملا لوؤسملا   لوؤسملا لاوج   لاوج

2194421944  : : 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 الالمعنمعنرتفد 

ماعلا ذاتسالا  الالمعنمعنرتفد 

درجلا الالمعنمعنرتفد 

ةتباثلا لوصالا  الالمعنمعنلجس 

قودنصلا الالمعنمعنرتفد 

كنبلا الالمعنمعنرتفد 

ةدهعلا الالمعنمعنلجس 

ةيوضعلا الالمعنمعنلجس 

ةرادالا سلجم  تاعامتجا  الالمعنمعنلجس 

 ( ةيريخ ةينيعلا (  تاعربتلا  الالمعنمعنلجس 

 ( ةيريخ ةيدقنلا (  تاعربتلا  الالمعنمعنلجس 

 ( يدقن ضبقلا (  الالمعنمعندنس 

 ( ينيع مالتسا (  الالمعنمعندنس 

فرصلا الالمعنمعندنس 

ةيموي ديق  الالمعنمعندنس 

فنصلا الالمعنمعنترك 

 ( جارخا ينيع (  فرص  الالمعنمعننذا 

لاخدا ) ينيع  ( مالتسا  الالمعنمعننذا 
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لوصألا - 3

لوصألا11 غلبملالوصألا غلبملا

ةلوادتملا1111 ةلوادتملا لوصألا   لوصألا

اهمكح111 يف  امو  9,148,222.0ةيدقنلا 

ةنيدملا114 398,939.0ممذلا 

7,411.0نوزخملا117

ةلوادتملا1212 ةلوادتملا ريغ   ريغ لوصألا   لوصألا

ةتباثلا121 7,273,566.0لوصألا 

فاقوألا1313 فاقوألا لوصأ   لوصأ

ةيفقولا134 ةتباثلا  3,090,000.0لوصألا 
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لوصألا يفاص  تامازتلإلا و  تانايب  - 4

لوصألا11 لوصألا يفاص   يفاص تامازتلإلا  وو   غلبملاتامازتلإلا غلبملا

ةلوادتملا2121 ةلوادتملا تامازتلالا   تامازتلالا

ىرخأ216 ةلوادتم  116,056.0تامازتلا 

ةلوادتملا2222 ةلوادتملا ريغ   ريغ تامازتلالا   تامازتلالا

ةمدخلا22401 ةياهن  تافآكم  1,411,231.0صصخم 

ذافنتسالاو225 كالهإلا  6,571,294.0تاعمجم 

لوصألا2323 لوصألا يفاص   يفاص

ةديقملا23101 ريغ  لوصألا  3,746,611.0يفاص 

ةديقملا23102 لوصألا  4,677,148.0يفاص 

فاقوألا23103 لوصأ  3,395,799.0يفاص 
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ةاكزلا فيراصم  - 5

نايبلا غلبملانايبلا غلبملا

ةرتفلا لوأ  ةاكزلا  225,918.0ديصر 

ةرتفلا لالخ  ةلصحملا  2,827.0تاوكزلا 

ةرتفلا لالخ  ةاكزلا  دنب  228745.0ديصر 

ةاكزلا تافورصم 

فرصنملا 0يلامجإ 

ةرتفلا رخأ  ةاكزلا  228,745.0ديصر 
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تاداريإلا تاعربتلا و  ريرقت  - 6

نايبلا تاعربتلانايبلا تاداريإلاتاعربتلا يلامجإلاتاداريإلا يلامجإلا

ةاكز [ 31101]2,827.002,827.0

ةيدقن ةديقم -  تابهو  تاعربت  [ 31102]1,860,703.001,860,703.0

ةينيع ةديقم -  تابهو  تاعربت  [ 31103]54,156.0054,156.0

يموكحلا حنملا  ةديقم -  تابهو  تاعربت  [ 31105]198,000.00198,000.0

ةديقم تاداريا  [ 31106]036,600.036,600.0

ةديقم ةديقم تاعربتو   تاعربتو تاداريا   تاداريا [ [ 311311]]2,115,686.02,115,686.036,600.036,600.02,152,286.02,152,286.0

ةيدقن ةديقم -  ريغ  تابهو  تاعربت  [ 31201]373,708.00373,708.0

ةديقم ريغ  تاداريا  [ 31205]072,657.072,657.0

ةديقم ةديقم ريغ   ريغ تاعربتو   تاعربتو تاداريا   تاداريا [ [ 312312]]373,708.0373,708.072,657.072,657.0446,365.0446,365.0

فاقوأ ءارش  وأ  ءانبل  ةيدقن  تاعربت  [ 31301]1,959,722.001,959,722.0

فاقوا فاقوا تاعربتو   تاعربتو تاداريا   تاداريا [ [ 313313]]1,959,722.01,959,722.00.00.01,959,722.01,959,722.0

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
عمج عمج زكارم   زكارم

لاومألا لاومألا

ةيمومعلا4141 ةيمومعلا فيراصملا   فيراصملا
ةيرادإلاو ةيرادإلاو

998,093.0998,093.0894,680.0894,680.00.00.00.00.00.00.090,994.090,994.0

روجألاو41101001 بتاورلا 
ةيساسالا

294,790.0214,035.00.00.00.070,738.0

تالصاوملا41101003 37,000.026,400.00.00.00.09,400.0لدب 

لاصتا41101004 0.00.00.00.00.00.0لدب 

لمع41101006 ةعيبط  0.00.00.00.00.00.0لدب 

يفاضإلا41101007 2,053.00.00.00.00.02,053.0لمعلا 

ةيعامتجا41101008 34,943.024,938.00.00.00.08,803.0تانيمأت 

ىرخأ41102007 زفاوحو  0.00.00.00.00.00.0تافاكم 

ةيبتكم41201001 2,111.02,111.00.00.00.00.0تامزلتسم 

تاقورحملاو41201003 615.0615.00.00.00.00.0دوقولا 

فيظنتلا41201006 1,338.01,338.00.00.00.00.0داوم 

ينابملا41202002  - حالصإو 1,099.01,099.00.00.00.00.0ةنايص 

تالا41202003 حالصإو -  ةنايص 
تادعمو

100.0100.00.00.00.00.0

تالا41202006 حالصإو -  ةنايص 
ةيبتكم تادعمو 

150.0150.00.00.00.00.0

ددع41202007 حالصإو -  ةنايص 
تاودأو

234.0234.00.00.00.00.0

ةزهجأ41202009 حالصإو -  ةنايص 
ةيامحلاو نمألاو  لاصتالا 

100.0100.00.00.00.00.0

10,700.010,700.00.00.00.00.0ءابرهكلا41203001

فرصلا41203002 فيراصمو  هايملا 
يحصلا

3,346.03,346.00.00.00.00.0

سكافلاو41203003 فتاهلا 
تنرتنإلاو

7,818.07,818.00.00.00.00.0

ديربلا41203004 فيلاكت 
تايقربلاو

650.0650.00.00.00.00.0

نيمأتلا41203005 680.0680.00.00.00.00.0فيراصم 

ليزنتو41203007 ليمحت  1,115.01,115.00.00.00.00.0روجا 

ةفايضلا41203008 0.00.00.00.00.00.0فيراصم 

ةينهم41203010 فيلاكت 
تاراشتسإو

1,000.01,000.00.00.00.00.0

تاكارتشا41204002 فيراصم 
تاقيدصتو

110.0110.00.00.00.00.0
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فحصو41204003 تايرود 
ةيصصخت تالجمو 

0.00.00.00.00.00.0

41204012 - ةيقيوست فيلاكت 
ىرخأ

597,041.0597,041.00.00.00.00.0

ةيرادإ414 فيراصم 
ىرخأ ةيمومعو 

1,100.01,100.00.00.00.00.0

جماربلا  وو4242 جماربلا فيراصم   فيراصم
ةطشنألا ةطشنألا

709,448.0709,448.00.00.0709,448.0709,448.00.00.00.00.00.00.0

ماتيأ42103002 ةينيع -  55,790.00.055,790.00.00.00.0تافورصم 

42103008 - ةينيع تافورصم 
.............

252,218.00.0252,218.00.00.00.0

ةيدقنلا42301001 روجألاو  278,556.00.0278,556.00.00.00.0بتاورلا 

زفاوحو42301002 29,400.00.029,400.00.00.00.0ايازم 

تامدخلاو42301005 عفانملا 
نيمأتلاو

86,898.00.086,898.00.00.00.0

ليغشتلا423 فيراصم 
طاشنلا ىلع  ةلمحملا 

6,586.00.06,586.00.00.00.0

تاعيزوتو4343 تاعيزوتو فيراصم   فيراصم
فاقوألا فاقوألا دئاوع   دئاوع

0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0

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
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ةطشنألا ةطشنألا جماربلا  وو   جماربلا ةدصرأ   ةدصرأ تاداريا   تاداريا
باسحلا غلبملاباسحلا غلبملا

ةاكز [ 31101]2827.0

ماتيا تالافك  [ 31102001]870742.0

ةيئاذغلا ةلسلا  [ 31102004]0.0

 - ةيدقن ةديقم  تابهو  تاعربت  [ 31102005]
ةجاتحم ةرسأ  معد 

14836.0

[ .................... 31102008]975125.0

ةينيع ةديقم -  تابهو  تاعربت  [ 31103]1592.0

ماتيأ ةينيع -  تاعربت  [ 31103002]5104.0

ةجاتحم رسأ  ةينيع -  تاعربت  [ 31103003]47460.0

معدلا يموكحلا -  حنملا  [ 31105006]
يعامتجالا

198000.0

ةديقم تاداريا  [ 31106]36600.0

ةصصخم تارامثتسا  حابرا  [ 31106001]
ةطشنالاو جماربلل 

0.0

ةطشنألا ةطشنألا جماربلا  وو   جماربلا ةدصرأ   ةدصرأ فيراصم   فيراصم
باسحلا غلبملاباسحلا غلبملا

ماتيأ ةينيع -  تافورصم  [ 42103002]55790.0

ةجاتحم رسأ  ةينيع -  تافورصم  [ 42103003]223126.0

 - ............. ةينيع تافورصم  [ 42103008]29092.0

( 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

 17/03/2022
ةعاسلا 05:49

 *** ريرقتلا ةياهن  *** 

13 يدومعلا       13  / رساي    : يلاملا ققدملا 


	تقرير الأفصاح المالي
	التقرير الربعي الثالث
	جمعية فتاة ثقيف الخيرية النسائية بالطائف
	اعداد و اشراف
	شركة تركي العوفي وعبد الله الحربي محاسبون ومراجعون 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


