
يلاملا حاصفألا  ريرقت 

عبارلا يعبرلا  ريرقتلا 

فئاطلاب ةيئاسنلا  ةيريخلا  فيقث  ةاتف  ةيعمج 
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نوينوناق نوعجارمو  نوبساحم  يبرحلا  هللا  دبعو  يفوعلا  يكرت  ةكرش 
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نوينوناق نوينوناق نوعجارمو   نوعجارمو نوبساحم   نوبساحم يبرحلا   يبرحلا هللاهللا   دبعو   دبعو يفوعلا   يفوعلا يكرت   يكرت ةكرش   ةكرش

 16/06/202116/06/2021

06:5106:51 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

ةيريخلا ةيريخلا فيقث   فيقث ةاتف   ةاتف ةيعمج   ةيعمج ةيعمجل  ةيعمجل ماع 20202020  ماع نمنم   عبارلا  عبارلا 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

 91540759154075  : : 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 الالالالرتفد 

ماعلا ذاتسالا  الالالالرتفد 

درجلا الالالالرتفد 

ةتباثلا لوصالا  الالالاللجس 

قودنصلا الالالالرتفد 

كنبلا الالالالرتفد 

ةدهعلا الالالاللجس 

ةيوضعلا الالالاللجس 

ةرادالا سلجم  تاعامتجا  الالالاللجس 

 ( ةيريخ ةينيعلا (  تاعربتلا  الالالاللجس 

 ( ةيريخ ةيدقنلا (  تاعربتلا  الالالاللجس 

 ( يدقن ضبقلا (  الالالالدنس 

 ( ينيع مالتسا (  الالالالدنس 

فرصلا الالالالدنس 

ةيموي ديق  الالالالدنس 

فنصلا الالالالترك 

 ( جارخا ينيع (  فرص  الالالالنذا 

لاخدا ) ينيع  ( مالتسا  الالالالنذا 
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لوصألا - 3

لوصألا11 غلبملالوصألا غلبملا

ةلوادتملا1111 ةلوادتملا لوصألا   لوصألا

اهمكح111 يف  امو  6,812,687.0ةيدقنلا 

هتقؤم11401002 دهع  نيلماعلا -  75,719.0ممذ 

ةقحتسم116 تاعربتو  122,028.0تاداريإ 

4,550.0نوزخملا117

ةلوادتملا1212 ةلوادتملا ريغ   ريغ لوصألا   لوصألا

ةتباثلا121 1,086,218.0لوصألا 

ةسوململا12201 ريغ  38.0لوصألا 

فاقوألا1313 فاقوألا لوصأ   لوصأ

ةيفقولا134 ةتباثلا  2,706,016.0لوصألا 
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لوصألا يفاص  تامازتلإلا و  تانايب  - 4

لوصألا11 لوصألا يفاص   يفاص تامازتلإلا  وو   غلبملاتامازتلإلا غلبملا

ةلوادتملا2121 ةلوادتملا تامازتلالا   تامازتلالا

ةقحتسم214 37,063.0تافورصم 

ةمدقم21501 ةديقم -  تاعربتو  15,000.0تاداريا 

ةنئادلا213 116,056.0ممذلا 

ةلوادتملا2222 ةلوادتملا ريغ   ريغ تامازتلالا   تامازتلالا

ةمدخلا22401 ةياهن  تافآكم  1,485,062.0صصخم 

لوصألا2323 لوصألا يفاص   يفاص

ةديقملا23101 ريغ  لوصألا  5,819,515.0يفاص 

ةديقملا23102 لوصألا  1,947,336.0يفاص 

فاقوألا23103 لوصأ  1,387,224.0يفاص 
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ةاكزلا فيراصم  - 5

نايبلا غلبملانايبلا غلبملا

ةرتفلا لوأ  ةاكزلا  18,768.0ديصر 

ةرتفلا لالخ  ةلصحملا  116,250.0تاوكزلا 

ةرتفلا لالخ  ةاكزلا  دنب  135018.0ديصر 

ةاكزلا تافورصم 

جاوز تادعاسم  ةينيع -  تافورصم  [ 42103006]114,450.0

فرصنملا 114450.0يلامجإ 

ةرتفلا رخأ  ةاكزلا  20,568.0ديصر 
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تاداريإلا تاعربتلا و  ريرقت  - 6

نايبلا تاعربتلانايبلا تاداريإلاتاعربتلا يلامجإلاتاداريإلا يلامجإلا

ةيدقن ةديقم -  تابهو  تاعربت  [ 31102]1,798,054.001,798,054.0

ةاكز [ 31101]116,250.00116,250.0

يموكحلا حنملا  ةديقم -  تابهو  تاعربت  [ 31105]1,565,400.001,565,400.0

ةديقم ةديقم تاعربتو   تاعربتو تاداريا   تاداريا [ [ 311311]]3,479,704.03,479,704.00.00.03,479,704.03,479,704.0

ةيدقن ةديقم -  ريغ  تابهو  تاعربت  [ 31201]1,149,766.001,149,766.0

ةينيع ةديقم -  ريغ  تابهو  تاعربت  [ 31202]539,826.00539,826.0

تاكارتشالا [ 31205001]046,511.046,511.0

ةديقم ريغ  تاداريا  [ 31205]0145,989.0145,989.0

ريجأت تاداريا  [ 31205007]0171,301.0171,301.0

ةديقم ةديقم ريغ   ريغ تاعربتو   تاعربتو تاداريا   تاداريا [ [ 312312]]1,689,592.01,689,592.0363,801.0363,801.02,053,393.02,053,393.0

فاقوأ ءارش  وأ  ءانبل  ةيدقن  تاعربت  [ 31301]564,076.00564,076.0

فاقوا فاقوا تاعربتو   تاعربتو تاداريا   تاداريا [ [ 313313]]564,076.0564,076.00.00.0564,076.0564,076.0

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
زكارم زكارم
عمج عمج

لاومألا لاومألا

فيراصملا4141 فيراصملا
ةيرادإلاو ةيرادإلاو ةيمومعلا   ةيمومعلا

1,655,227.01,655,227.01,553,627.01,553,627.00.00.00.00.0101,600.0101,600.00.00.0

ةيرادإ414 فيراصم 
ىرخأ ةيمومعو 

1,299,428.01,299,428.00.00.00.00.0

كالهتسإلا413 فيراصم 
ذافنتسالاو

351,674.0250,074.00.00.0101,600.00.0

41313010 - ذافنتسالا فيراصم 
ةمظنألاو جماربلا  صخر 

4,125.04,125.00.00.00.00.0

جماربلا  وو4242 جماربلا فيراصم   فيراصم
ةطشنألا ةطشنألا

1,385,905.01,385,905.00.00.01,385,905.01,385,905.00.00.00.00.00.00.0

جمارب و421 فيراصم 
ةديقم ةطشنأ 

1,385,905.00.01,385,905.00.00.00.0

تاعيزوتو4343 تاعيزوتو فيراصم   فيراصم
فاقوألا فاقوألا دئاوع   دئاوع

6,000.06,000.06,000.06,000.00.00.00.00.00.00.00.00.0

تاعيزوتو431 فيراصم 
فاقوألا دئاوع 

6,000.06,000.00.00.00.00.0
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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
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ينوناقلا عجارملا  تاظحالم  - 9

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

 16/06/2021
ةعاسلا 06:51

 *** ريرقتلا ةياهن  *** 

12 يدومعلا       12  / رساي    : يلاملا ققدملا 


	تقرير الأفصاح المالي
	التقرير الربعي الرابع
	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


