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 جمعية البر الخيرية بمركز جدم
 (083)مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية االجتماعية برقم 

  قائمة المركز المالي
 (المبالغ بالرياالت السعودية)  م 0303ديسمبر  03كما في 

 م 0332ديسمبر  03  م 0303ديسمبر  03  إيضاح  األصـــــــــــــــــــــول

       األصول المتداولة
 6335336  153535365  (3)  النقد لدي البنوك 

 ,155,5  615,33  (4)  ارصدة مدينة اخرى
 1812,1,  3113113,1    مجموع األصول المتداولة
       األصول غير المتداولة

 1,,151265  1531,5234  (5)  والمعدات واآلالتالعقارات صافي 
 3130,1823  313381031    مجموع األصول غير المتداولة

       االوقافاألصول 
-   2153,6  (6)  اوقاف -مشروعات تحت التنفيذ 

 6155333  6155333  (6)  اصول االوقافصافي 
 7311333  70,1087    االوقافمجموع األصول 

 ,01123181  ,013,2171    إجـــــــــــمـــــالــــــــــي األصــــــــــــــــول
       اإللتزامات وصـــــــــافي األصــــــــــــــول

       المتداولة االلتزامات
-   1335333  (,)  القروض

 265653  -    مصروفات مستحقة
 0,1,13  3331333    المتداولة االلتزاماتمجموع 

       غير المتداولة االلتزامات
 535433  15653,    مخصص مكافاة نهاية الخدمة

 131133  831713    الغير متداولة االلتزاماتمجموع 
 771313  3831713     االلتزاماتمجموع 

       صـــــــــافي األصــــــــــــــول
 (13156,6)  (,3,562,)    صافي األصول غير المقيدة

 255155533  254,35642  (14)  صــافــي األصــول المـقيـدة
-   2,,153135    االوقاف األصــول صافي

 ,01130183  ,01288133    مجموع صـــــــــافي األصــــــــــــــول
 ,01123181  ,013,2171    اإللتزامات و صافي األصولإجـــــــــــمـــــالــــــــــي 

 تقرأ معهاو  جزء ال يتجزأ من هذه القوائم المالية( 15) ىإل( 1)إن اإليضاحات المرفقة من رقم 
(3) 

 



  

 جمعية البر الخيرية بمركز جدم
 (083)مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية االجتماعية برقم 

 قائمة األنشطة 
 (المبالغ بالرياالت السعودية)   م 0303ديسمبر  03عن السنة المنتهية في 

 مقيدة  غير مقيدة  إيضاح 
 

  أوقاف
 إجمالي

ديسمبر  03
 م 0303

 
 إجمالي

ديسمبر  03
 م 0332

            اإليرادات والمكاسب
 -  ,3,1516  - -   ,3,1516   التبرعات النقدية العامة

 6,,2535,5  ,61566,  -  ,61566, -   (,) المقيدةالتبرعات النقدية 
 235533  2,,153135  2,,153135 -   -   االوقافالتبرعات النقدية 
 2535333  -  - -   -  عقارات واالت ومعدات تبـــرعات عينيـة

 6335333  - -  -   -   اوقاف  عينيـةتبــــرعات 
 35153  -  - -   -   االعضاء اشتراكات

 15,5563  3635,36  -  3635,36 -    تبــــــــــــــرعات الزكاة
 5535333  -  -  - -    وزارة ال انةإع

            صافي األصول المحررة من القيود
-  -   -  )153665346(  153665346  إعادة تصنيف لتحقق قيد االستخدام

عادة  012131332  ,01303171  310301220  (0317,3)  317181101  التصنيف إجمالي اإليرادات والمكاسب وا 
            المصروفات والخسائر
 156,25413  63,5,63 -  -   63,5,63  (13) المســـــــــــاعدات النقدية
 1465436  1445155 -  -   1445155  (11) المســـــــــــاعدات العينية
 3165333  5345333 -  -   5345333   مســـــــــاعدات الزكـــــاة

 ,5465,2  ,425546 -  -   ,425546  (12) مصــــــــروفات األنشطة
 -  656,5  -  -  656,5   مصروفات الوقف

 3355,23  6335451 -  -   6335451  (13) المصروفات العمومية واإلدارية
 1,,55,  ,121534 -  -   ,121534  (5) والمعدات واآلالتإهــالك العقارات 

 010011111  011331783 -  -   011331783   المصروفات والخسائرإجمالي 
 7311111  381271,  310301220  (0317,3)  (,0101,,) التغير في صافي األصول من األنشطة المستمرة

            االستثنائيةالبنــــــود 
 15453  -  - -   -   (خصم ممنوح)  ايرادات اخري

 -  125233  -  -  125233   تعويضات شركات تأمين
 -  (565,65)  -  -  (565,65)   مصروفات سنوات سابقة

 31110  (111771)  - -   (111771) االستثنائيةالتغير في صافي األصول من البنود 
 7371337  1711033  310301220  (0317,3)  (7381303)   التغير في صافي األصول
 ,,1563656  254135,36  -  255155533  (13156,6)   صافي األصول بداية السنة
 ,01130183  ,01288133  310301220  011801710  (8321708)   صافي األصول نهاية السنة

 تقرأ معهاالمالية و  جزء ال يتجزأ من هذه القوائم( 15) ىإل( 1)إن اإليضاحات المرفقة من رقم 
 
(4) 



  

 البر الخيرية بمركز جدمجمعية 
 (083)مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية االجتماعية برقم 

 قائمة التدفقات النقدية
 (المبالغ بالرياالت السعودية)   م 0303ديسمبر  03عن السنة المنتهية في 

 

 م 0332ديسمبر  03  م 0303ديسمبر  03  

     التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية

 6365336  5645233  التغـــير في صافي األصول

 1,,55,  ,121534  والمعدات واآلالتإهالك العقارات 

 (2535333)  -  عقارات واالت ومعدات تبـــرعات عينيـة

 (6335333)  -  اوقاف  عينيـةتبــــرعات 

 5453,  135333  المكون من مخصص مكافأة نهاية الخدمة

 -  565,65  مكافأة نهاية الخدمةتسويات علي مخصص 

 (071110)  7,11101  التغير في صافي األصول بعد التسويات 

     التغير في األصول واإللتزمات المتداولة 

 (,155,5)  (455,42)  أرصدة مدينة أخرى 

 -  1335333  القروض

 265653  (265653)  مصروفات مستحقة

 -  (3,5,25)  من مخصص مكافأة نهاية الخدمة المسدد

 (0,18,3)  7111337  األنشطة التشغيلية  الناتج من( المستخدم في) صافي النقد

     التدفقات النقدية من األنشطة االستثمارية

 (2,,3355)  (125362)  شراء عقارات واآلت ومعدات

 -  )2153,6(  اوقاف-اضافات مشروعات تحت التنفيذ 

 )1155333(  -  شراء اصول اوقاف

 (1031220)  (001712)  األنشطة االستثمارية( المستخدم في)صافي النقد 

 (1171810)  7031018  السنةالتغير في النقدية خالل 

 ,153,35,5  6335336  السنةالنقدية وما في حكمها في بداية 

 001337,  3101010,1  السنةالنقدية وما في حكمها في نهاية 
 تمثل جزءًا ال يتجزأ من هذه القوائم المالية( 15) إلى( 1)المرفقة من رقم إن اإليضاحات 

(5) 



  

 جمعية البر الخيرية بمركز جدم
 (083)مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية االجتماعية برقم 

 إيضاحات حول القوائم المالية
 (المبالغ بالرياالت السعودية)  م 0303ديسمبر  03عن السنة المنتهية في 

 
 -:التكوين والنشاط ( 3)

وتاريخ ( 3,3)برقم  االجتماعية والتنمية الموارد البشريةجمعية خيرية مسجلة لدى وزارة  ,البر الخيرية بمركز جدم جمعية 
 .هـ ,6/142/,1
 . المملكة العربية السعودية – مكة المكرمة -محافظة الليث  –مركز جدم  -: ومركزها الرئيسي5 
 

- :وتتمثل أهداف الجمعية طبقًا لنظامها األساسي في ما يلي 
 .تقديم المساعدات المالية والعينية لألسر المستحقة  *
 .المساعدة في رفع المستوى الصحي والثقافي والتعليمي واالجتماعي للمستفيدين من خدماتها  *
 .الزواج وكفاالت األيتام تقديم اإلعانة الالزمة كإعانة  *
 .تقديم الخدمات العامة كرعاية وصيانة المساجد  *
 .للجمعية  األساسيغير ما تقدم من أهداف ذات صلة موضحة توضيحًا تفصيليًا بالنظام  *
 : ةالمالي ةالسن

 . م 2323 الماليم وتنتهى بنهاية شهر ديسمبر من نفس العام  2323تبدأ السنة المالية ببداية شهر يناير من العام المالى 
- : ملخص بأهم السياسات المحاسبية ( 0)

عداد القوائم المالية طبقا للمعايير المحاسبية للمنشات الغير هادفة  يتم عرض القوائم المالية المرفقة بالريـال السعودي وتم عرض وا 
دية باإلضافة إلى متطلبات المعيار الدولي للتقرير المالي للمنشآت الصغيرة ومتوسطة الحجم للربح المطبقة في المملكة العربية السعو 

 -:المعتمد في المملكة العربية السعودية 5 وفيما يلى ملخص ألهم السياسات المحاسبية المتبعة 
 : التقديرات  استخدام

التقديرات  استخدامفيها يتطلب والتي الغير هادفة للربح والمتعارف عليها  للمنشاتإن إعداد القوائم المالية وفقًا للمعايير المحاسبية 
يضاحات األصول والخصوم الُمحتمله  التي واالفتراضات إضافة إلى , تاريخ القوائم المالية  فيقد تؤثر على مبالغ األصول والخصوم وا 

تقديرات مبنية على أفضل المعلومات المتوفرة لدى اإلدارة حول وبالرغم من أن هذه الالسنة اإليرادات والمصروفات الُمسجلة خالل تلك 
 .األحداث واألنشطة إال أن النتائج الفعلية قد تختلف عن هذه التقديرات 

 :العرف المحاسبي 
- :لما يلي ويتم تسجيل اإليرادات والمصروفات طبقاً , تقوم الجمعية بتسجيل أصولها وخصومها طبقًا لمبدأ التكلفة الفعلية عند حدوثها 

 
 

 
 

 
(6) 



  

 جمعية البر الخيرية بمركز جدم
 (083)مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية االجتماعية برقم 

 إيضاحات حول القوائم المالية
 (المبالغ بالرياالت السعودية)  م 0303ديسمبر  03عن السنة المنتهية في 

- :اإليرادات (  أ)
تتمثل اإليرادات في التبرعات والصدقات والزكوات والمنح والهبات والتي تتلقاها الجمعية من المتبرعين وكذلك كافة اإليرادات األخرى 

- :وتتبع الجمعية السياسات التالية في معالجة إيراداتها وفقًا لما يلي 
يتم إثبات التبرعات والصدقات والزكوات والمنح والهبات وكذلك كافة اإليرادات األخرى المتنوعة طبقًا ألساس اإلستحقاق وذلك  (1)

 فيشكل من أشكال التصرف بما يسمح لها تحديد كيفية اإلستخدام  بأيتتمتع الجمعية بسلطة إدارة التبرع أو التصرف فيه عندما 
يكون التبرع قاباًل للقياس بدرجة معقولة من أن و , ى التبرع بدرجة معقولة من الثقة عية الحصول علتتوقع الجموأن , المستقبل 

 .الموضوعية 
رى المتنوعة طبقًا لألساس وفيما عدا ذلك يتم إثبات التبرعات والصدقات والزكوات والمنح والهبات وكذلك كافة اإليرادات األخ

 .النقدي
صورة خدمات أو تجهيزات أو منافع أو مرافق ضمن اإليرادات وذلك عند إمكانية قياسها  فيرعات يتم إثبات ما يتم تلقيه من تب (2)

 .بحيث تعكس القيمة المقدرة لتلك التبرعات القيمة العادلة لتلك الخدمات أو المنافع أو التجهيزات 
- :المصـــــروفات (  ب)

يتم  األخرىوكافة المصروفات , تتمثل مصروفات األنشطة والمساعدات في المصروفات الناتجة عن مجهودات وظائف الجمعية 
داريةتصنيفها كمصاريف عمومية  - :وتتبع الجمعية السياسات التالية في معالجة مصروفاتها وفقًا لما يلي  وا 

 .لمبدأ اإلستحقاق يتم إثبات مصروفات األنشطة فور إستحقاقها طبقًا  -
 . النقدييتم إثبات مصروفات المســـاعدات المتنوعة والزكاة  طبقًا لألساس  -
 .يتم إثبات المصروفات العمومية واإلدارية فور إستحقاقها طبقًا لمبدأ اإلستحقاق  -

 :النقدية وشبه النقدية
 . الحسابات الجارية وودائع البنوكرصدة النقدية في الخزينة و ألغراض إعداد قائمة التدفقات النقدية تتمثل النقدية وشبه النقدية من أ 

 :الذمم المدينة
وتشطب الديون المعدومة , تثبت الذمم المدينة بصافي قيمتها القابلة للتحقق بعد أخذ مخصص كافي للديون المشكوك في تحصيلها  

 .عند تكبدها
 :الخدمة  نهايةمخصص 

بشكل ( حسب شروط العقد لبعض الموظفين)الخدمة وفقًا ألحكام نظام العمل والعمال السعودي   نهايةيتم احتساب مخصص مكافاة 
ثابت ومنتظم علي اساس السنة التي امضاها الموظف في الخدمة وحسب المعيار الدولي للتقرير المالي للمنشآت الصغيرة والمتوسطة 

 .  من احتسابها بالطريقة االكتوارية وذلك لوجود التكلفة المبرر لها يسمح بتسجيلها علي اساس نظام العمل المطبق في الدولة بدالً 
 :والمعدات واآلالتالعقارات 

والمعدات عندما يترتب على استخدامها تدفق منافع اقتصادية مستقبلية للجمعية ويمكن تقدير تكلفتها  واآلالتيتم االعتراف بالعقارات 
بدرجة عالية من الدقة 5 ويتم إثباتها بالتكلفة التاريخية مطروحًا منها مجمع االستهالك وفى حالة وجود مؤشرات على اضمحالل تلك 

القيمة الدفترية لتلك األصول بطريقة القسط الثابت على عمرها اإلنتاجي المقدر األصول يتم خصم مجمع خسارة االضمحالل5 وتهلك 
- :وفقًا للمعدالت التالية 

 

 (6) 

 %13 أثاث ومفــــروشات %4 المبــــــــــــــــــــاني
 %15 أجهزة وآالت وعدد %23 السيــــــــــــــــارات



  

 جمعية البر الخيرية بمركز جدم
 (083)الموارد البشرية والتنمية االجتماعية برقم مسجلة بوزارة 

 إيضاحات حول القوائم المالية
 (المبالغ بالرياالت السعودية)      م 0303ديسمبر  03عن السنة المنتهية في 

 :الحسابات الدائنة والذمم الدائنة األخرى 
 .يتم قيد الذمم الدائنة األخرى بالتكلفة الفعلية لها 

 :التبرعات 
تبرعات أوقاف طبقًا لطبيعة رعات مقيدة وتبرعات غير مقيدة و تصنيف التبرعات التي تتلقاها الجمعية من قبل المتبرعين إلي تبيتم 

 .وشروط تلقي الجمعية للتبرع من قبل المتبرعين 
 :التبرعات العينية 

إلستالم فيها وعند تعذر الوصول إلى القيمة القابلة للتحقق تم ا التيالفترة المحاسبية  فييتم قيد التبرعات العينية بالقيمة القابلة للتحقق 
 .لتلك السلع فإنه يجب تأجيل اإلعتراف بتلك التبرعات إلى حين بيعها 

 :قائمة التدفقات النقدية 
حكمها في  في ومايتم إعداد قائمة التدفقات النقدية وفقا للطريقة غير المباشرة وألغراض إعداد قائمة التدفقات النقدية تتمثل النقدية 

 .أرصدة النقدية بالصندوق والحسابات الجارية
 
 م 0332ديسمبر  03  م 0303ديسمبر  03  النقد لدى البنوك                                   ( 0)

 6335336  ,,453,  ,36/ح  العام مصرف الراجحي
 -  65133  366/ح مصرف الراجحي االيتام
 -  152535166  ,36/حمصرف الراجحي الوقف 

  3101010,1   ,001337 
 

 م 0332ديسمبر  03  م 0303ديسمبر  03  ارصدة مدينة اخرى( 1)
 ,155,5  ,155,5  ضريبة القيمة المضافة

 -  455,42  عهد الموظفين 

  ,31833  311218 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(,) 



  

 جمعية البر الخيرية بمركز جدم
 (083)مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية االجتماعية برقم 

 إيضاحات حول القوائم المالية
 (المبالغ بالرياالت السعودية)   م 0303ديسمبر  03عن السنة المنتهية في 

 
 العقارات واالآلت والمعداتصافي ( 1)

 

تحسينات علي   المباني  األراضي  
 أثاث  السيارات  مستأجرةمباني 

 أجهزة   ومفروشات 
 وعدد وآالت

 اإلجمالي  محطة التحلية 

                 التكلفة

 15,135324  2625465  ,16,521  1325634  56651,3  235233  34,5236  3335333  الرصيد بداية السنة

 125362  -  125362  -  -  -  - -   افات خالل السنةاإلض

 ,31801108  0,01171  3231183  3301701  1323,,1  001033  0121037  0031333  الرصيد في نهاية السنة

                 اإلهالك المتراكم

 6,65133  65561  14,5611  5554,6  3665,61  45643  1325,53 -   الرصيد بداية السنة

 ,121534  2,5434  35,55  5654,  425322  45643  325244 -   ك السنةإهال

 8371380  011221  ,,31011  11013,  1381820  21083  3011327 -   الرصيد في نهاية السنة

                 

                 القيمة الدفترية

 313381031  0071183  081331  071180  3171027  301203  0311333  0031333  م 0303ديسمبر  03الرصيد 

 3130,1823  0111231  021,37  171007  3221032  3811,3  01,1011  0031333  م 0332ديسمبر  03الرصيد 
(,) 



  

 جمعية البر الخيرية بمركز جدم
 (083)مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية االجتماعية برقم 

 إيضاحات حول القوائم المالية
 (بالرياالت السعوديةالمبالغ )   م 0303ديسمبر  03عن السنة المنتهية في 

 
 م 0332ديسمبر  03  م 0303ديسمبر  03  اوقاف - مشروعات تحت التنفيذ( ,)

 -  2153,6  مباني

  031087  - 
 

 اصول االوقافصافي ( 7)
 

 م 0332ديسمبر  03  م 0303ديسمبر  03 

 6155333  6155333  اوقاف أراضي

  7311333  7311333 
 

 القروض( 8)
 

 م 0332ديسمبر  03  م 0303 ديسمبر 03 

 -  535333  جمعية حقال

 -  535333  جمعية الغالة

  3331333  - 
 

 م 0332ديسمبر  03  م 0303ديسمبر  03  التبرعات النقدية المقيدة ( 2)

 14453,1  ,4563,  تبرعات كفالة ايتام 

 152,65533  4625543  المنازلتبرعات بناء وترميم 

 1355,36  -  صائمتبرعات افطار 

 545266  13,5333  تبرعات سلة غذائية

 2555333  1265333  تبرعات  الزواج

 1,15662  355333  تبرعات سقيا الحاج

 15,55  -  تبرعات مساعدات مقطوعة

 -  135333  دعم الطالب المحمولتبرعات االجهزة 
 1425636  55533,  تبرعات مشروع االجهزة الكهربائية 

 ,146556  -  تبرعات حفر االبار 

  2,31,72  01018188, 
 
 
(13) 



  

 جمعية البر الخيرية بمركز جدم
 (083)مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية االجتماعية برقم 

 إيضاحات حول القوائم المالية
 (بالرياالت السعودية المبالغ)   م 0303ديسمبر  03عن السنة المنتهية في 

       

 م 0332ديسمبر  03  م 0303ديسمبر  03  المساعدات النقدية ( 33)

 135333  45333,  مقطوعةمساعدات نقدية 
 1265153  615333  مساعدات زواج

 154,65345  2245341  المنازلمساعدات بناء وترميم 
 1355333  1355653  مساعدات كفاالت أيتام 

 -  155333  تقريج كربهمساعدات 
 345663  35262,  مســاعدات السلة الغذائية 
 -  2,5533  مساعدات برامج موسمية

 455  -  مســاعدات شراء اجهزة كهربائية 
  ,3818,0  317201133 

  

 م 0332ديسمبر  03  م 0303ديسمبر  03  المساعدات العينية ( 33)
 25665  -  مساعدات فرش مساجد
 1415351  1235435  كهربائية مساعدات عينية أجهزة

 -  55333  مســــــــاعدات عيـــــــــنية زواج
 253,3  -  مساعدات عينية كسوة العيد 

 -  155653   آخريمساعدات عينية 
  3111311  31,113, 

 
 م 0332ديسمبر  03  م 0303ديسمبر  03  مصروفات األنــشطــــــــــــــة( 30)

 265633  565  مصروفات برنامج تأهيل و تدريب
 1535153  -  مساعدات إفطار صائم 

 -  365333  مشروع دعم متوقفي العمل
 -  345333  جوائزمصروفات مسابقات و 

 -  533  مصروفات دعم الطالب للتعليم عن بعد
 5133,,1  -  مشروع السقيا

 1545216  115433  مشروع حفر االبار
 1,5665  -  مصروفات خدمات تطوعية

 -  235653  محطة تحلية مياه
 -  35333  الكهرباء مواتيرمصروفات 

 1,6  3165343  مصروفات اخري  محملة علي االنشطة
  10111,8  1171208 

(11) 
 



  

 جمعية البر الخيرية بمركز جدم
 (083)مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية االجتماعية برقم 

 إيضاحات حول القوائم المالية
 (المبالغ بالرياالت السعودية)   م 0303ديسمبر  03عن السنة المنتهية في 

 

 م 0332ديسمبر  03  م 0303ديسمبر  03  المصروفات العمومية واإلدارية( 30)
 5,63,,1  1265633  مرتبات وأجور وما في حكمها 

 115333  335333  مصاريف إيجارات
 ,45,6  65151  أدوات كتابية ومطبوعات
 1453,6  125315  مصاريف بريد وهاتف 
صالح وترميم  65536  65,25  صيانة وا 

 ,1,536  525336  محروقات وصيانة سيارات
 155316  1453,2  مصاريف ضيافة ونظافة 
عالنات  65255  25263  مصاريف دعاية وا 

 265333  25333  تأمين و مصاريف رسوم  
 145533  3254,3  اتعاب مهنية
 65643  -  تدريب وتأهيل

 25631  135233  مصاريف تحميل وتنزيل
 5453,  135333  مصاريف مكافأة نهاية الخدمة

 25144  ,15553  كهرباء ومياهمصروفات 
 35533  -  مصروفات متجر وانشاء مواقع الكترونية

 -  235664  مستلزمات انظمة معلومات
-   24255,1  مصروفات تسويق
 -  256,6  مصروفات بنكية 
 1,4  ,6536  مصروفات أخرى 

  ,331113  0011803 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(12) 



  

 جمعية البر الخيرية بمركز جدم
 (083)مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية االجتماعية برقم 

 القوائم الماليةإيضاحات حول 
 (المبالغ بالرياالت السعودية)   م 0303ديسمبر  03عن السنة المنتهية في 

 
 م 0332ديسمبر  03  م 0303ديسمبر  03  صافي األصول المقيدة ( 31)

 1,15424  -  زكاة

 53356,3  51,5533  كفالة أيتام

 165321  -  إعانة برامج دعم مساعدات األسر

 655  655  للمستفيدينتبرعات 

 -  135333  تبرعات االجهزة المحمولة لطالب المدارس

 1515,5341  ,561,,153  إعانة وتبرعات دعم األنشطة 

 4,5633  ,2,6522  ترميم تبرعات بناء و 

 26,5536  5635,,2  تبرعات سلة غذائية 

 535,33  535325  تدريب شباب جدم تبرعات برنامج تأهيل و 

 11,5,65  -   (سعافإ)تبرعات مشروع نقل المرضي 

 33,  -  تبرعات مشروع االجهزة الكهربائية

 12,5,53  1,35,53  الزواج تبرعات

 -  235633  سقيا مياه

  011801710  011311130 
 
 عام( 31)
 ......... القوائم المالية من قبل إدارة الجمعية بتاريخ  اعتمادتم  -

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(13) 


