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كلمة رئيس مجلس اإلدارة
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ــة  ــة وعزيم ــي بهم ــى التوال ــر عل ــن عش ــام الثام ــا للع ــة عطاءه ــل الجمعي تواص
ــل  ــي العم ــادة ف ــز والري ــق التمي ــتمر لتحق ــر المس ــعى للتطوي ــث تس ــاد ، حي واجته
الخيــري متطلعــة إلــى آفــاق أوســع وأرحــب وواضعــة نصــب عينيهــا رؤيــة المملكــة 

ــعودية 2030 . ــة الس العربي

والجمعيــة بفضــل مــن اهلل تعالــى تنتقــل مــن حســن إلــى أحســن ومــا كان ذلــك 
ــاد  ــؤون الب ــى ش ــن عل ــم القائمي ــم دع ــى ث ــبحانه وتعال ــة اهلل س ــوال إعان ــم ل ليت

ــاء . ــد المعط ــذا البل ــاء ه ــن أبن ــن م ــذل الخيّري وب

ــه  ــم نتوج ــرة ث ــه الكثي ــى نعم ــكرًا عل ــى ش ــجد هلل تعال ــعنا إال أن نس ــًا ال يس وختام
بالشــكر لراعــي مســيرة الخيــر والعطــاء خــادم الحرميــن الشــريفين الملــك ســلمان 
ــل  ــوزارة العم ــول ل ــكر موص ــم والش ــم اهلل ورعاه ــه حفظه ــز ونائب ــن عبدالعزي ب
والتنميــة االجتماعيــة وإلــى كل محبــى الخيــر وداعميــه مــن محســنين ومتطوعيــن 

ــز . ــم المتمي ــل ودعمه ــم المتواص ــى عطائه عل
واهلل ولي التوفيق ،،،

م.جديع بن نهار القحطاني

بسم اهلل الرحمن الرحيم
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أعضاء مجلس اإلدارة
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أعضاء مجلس اإلدارة

ــي ن ــا ــط ــح ــق ل ا ر  نــهــا ــن  بـ ــع  يـ ــد جـ . م
ــع ي ــد ج ــن  بـ ر  ــا ــهـ نـ ــن  بـ ــف  ــيـ سـ . م
ــر ــق ص بـــن  ــد  ــم ــح م بـــن  ك  ر مـــبـــا
ني لقحطا ا سيف  يض  عا بن  سيف 
ن  هــطــا و ــن  بـ د  ــا ــجـ بـ ــن  بـ ــد  ــم ــح م
القحطاني ــدل  ــج م اهلل  ــد  ــب ع مــفــلــح 
القحطاني ــد  ــي ع بــن  ــن  ــم ــرح ال ــد  ــب ع
مذكــــــر ــن  ب عـــــيد  ــن  ب ســعــد 
ن هــــــطا و بن  ملـهي  بن  محمد 
ي لحمــــــيد ا سعــد  حمــد  سعد 
ني  لقحطا ا سعد  بن  علي  بن  سعد 

رئيســـــــــــًا
نائبـــًا للرئيس
أمـــينًا عـــامًا
أمينًا للصندوق
عضـــــــــوًا
عضـــــــــوًا
عضـــــــــوًا
عضـــــــــوًا
عضـــــــــوًا
عضـــــــــوًا
عضـــــــــوًا
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التميز والريادة وفق معايير الجودة الشاملة ، وتحقيق 
شراكات ناجحة بين المانح والمستفيد وتقديم الخدمات 

اإلجتماعية ات المستوى العالى .

نحن جمعية خيرية ذات قيادة فاعلة وجالبة ، تنهض بالخدمات 
اإلجتماعية وتقدمها بأساليب تواكب التسارع العالمى وتلبى 

حاجة المجتمع .

األمانة ، اإلتقان ، التطوير المستمر ، المسئولية ، اإلبداع 
رضى المستفيد ، تعزيز اإلنتماء للجمعية .

1-تحسين مستوى المعيشة لدى األسر الفقيرة وكفالة األيتام واألسر 
المحتاجة والسعى لتكون هذه األسر منتجة.

2-تأهيل وتدريب أبناء األسر المحتاجة لسد حاجة أسرهم .
3-المساهمة فى رفع المستوى اإلجتماعى والثقافى فى المجتمع حسب 

اإلمكانات المتوفرة .
4-إعداد البرامج التأهيلية والتدريبة والتربوية لفئات المجتمع المختلفة .

5-نشر الوعى اإلجتماعى وتوعية أفراد المجتمع بأفضل السبل لمواجهة 
األشكاليات والتحديات .
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المساعدات والمشاريع
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الزكاة والمساعدات النقدية : 

ــام  ــال ع ــر خ ــة األس ــت الجمعي دعم
ــال ــدره 700.300 ري ــغ وق 1439هـــ مبل
ــدد 281  ــة وزكاة لع ــاعدات نقدي كمس
ــاكين  ــراء والمس ــن الفق ــتفيد م مس
واألرامــل  والمطلقــات  والعجــزة 
والمعاقيــن وأســر الســجناء بالفويلــق 

ــا .  ــة به ــرى المحيط والق
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كفالة األيتـــــــــام :

المستفيـــدون   87 يتيـــــم

 
اإليــــــــرادات   47.397  ريال

المصروفــــات   154.350 ريال 
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زكــــــاة الفطر :

ُطهرًَة لِلصَّاِئِم َوُطعَمًة لِلَمَساِكيِن
العــام   هــذا  الجمعيــة  قامــت 
 30 مــن  يقــرب  مــا  بإســتقبال 
وصرفهــا  الفطــر  زكاة  مــن  طــن 

. لمســتحقيها
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مشروع بنــــــــــاء :

مســاعدة  إلــى  المشــروع  يهــدف 
األســر التــى تحتــاج دعــم مــادى 

ــزل  ــث المن ــتئجار أو تأثي ــاء أو اس لبن
ــة  . ــاة كريم ــم حي ــئ له ــا يهي بم
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مشروع تيســـــــير :

مســاعدة  إلــى  المشــروع  يهــدف 
الشــباب المقبليــن علــى الــزواج 
ــة  ــة وإقام ــاعدات مادي ــم مس بتقدي
قيمــة  وبلغــت  تثقيفيــة  دورات 
المســاعدات هــذا العــام 125.000 

ريــال لعــدد 25 مســتفيد .
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مشروع تفريج كربــة :

ممــا ال شــك فيــه أن تفريــج الكربــات 
وتســعى  القربــات  أعظــم  مــن 
تقديــم  إلــى  دائمــا  الجمعيــة 
ــات  ــن إعان ــة م ــاعدات الطارئ المس
ــن  ــى والمتوفي ــر المرض ــى ألس مادي
ــن  ــات والمحتاجي ــام والمطلق واأليت
حســب حاجــة كل مســتفيد وبلغــت 
ــروع 60.789  ــاعدات لهذا المش المس

ــال . ري
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مشروع رعاية األسر :

تقــوم لجنــة رعايــة األســر المحتاجــة 
بتقديــم اإلعانــات الماليــة والغذائية 
والحقيبــة المدرســية وكســوة العيد 
ســلة  تقديــم  مــع  الفطــر  وزكاة 
ــن  ــام م ــوال الع ــة ط ــة دوري غذائي
الســلع األساســية لتخفيــف العــبء 
الواقــع علــى األســرة مــن خــال 

ــة . ــم اليومي ــر حاجاته توفي
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دعم حلقات التحفيظ :

تســاهم الجمعيــة فــى دعــم مكتــب 
الكريــم  القــرآن  تحفيــظ  إشــراف 
ــى  ــم معلم ــك بتكري ــق وذل بالفويل

ــظ . ــات التحفي ــاب حلق وط
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مشروع إفطار صائم :

هــذا  الخيــرى  المســتودع  ينفــذ 
شــهر  خــال  ســنويًا  المشــروع 
رمضــان المبــارك فــى عــدد مــن 
عــدد  ويبلــغ  والمســاجد  المواقــع 
فــى  يوميــًا  المقدمــة  الوجبــات 
المواقــع 320 وجبــة ، وكذلــك يقــدم 
المشــروع مســاعدات لألســر فــى 
ــة  ــواد الغذائي ــم الم ــازل بتقدي المن

. الرمضانيــة 
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مشروع الهدي واألضاحى :

اإلســامى  البنــك  مــع  بالتعــاون 
ــدي  ــن اله ــادة م ــة اإلف ــة ولجن للتنمي
ــع  ــة بتوزي ــت الجمعي ــى قام واألضاح
علــى  العــام  هــذا  ذبيحــة   1500

. المســتفيدين 
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كسوة الشتاء والعيدين :

هــذا  الخيــرى  المســتودع  ينفــذ 
المشــروع مــن خــال تقديــم كســوة 
ودفايــات  بطانيــات  مــن  الشــتاء 
ــوة  ــك كس ــتوية وكذل ــس ش وماب

. للمســتفيدين  العيديــن 
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التدريب والتأهيل :

إيمانــًا مــن الجمعيــة بأهميــة تدريــب 
وتأهيــل الشــباب بمــا يناســب ســوق 
العمــل فــإن معهــد جمعيــة البــر 
ــام  ــذا الع ــام ه ــق ق ــة بالفويل الخيري
ــم  ــدرب وحصوله ــدد 45 مت ــج ع بتخري
علــى شــهادة إتمــام دورة إدخــال 
ــدة  ــوص معتم ــة نص ــات ومعالج بيان
مــن المؤسســة العامــة للتدريــب 

ــى . ــى والمهن التقن
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مشروع السلة الغذائية :

قــدم المســتودع الخيرى للمســتفيدين 
مــواد غذائيــة متنوعــة مــن خــال عــدة 
مســاعدة  مشــروع  منهــا   ، مشــاريع 
األســر كل شــهرين ومشــروع دعــم 
الســلة  ومشــروع  الغذائيــة  الســلة 

الرمضانيــة .
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مناســـــــــك :

شــهر  فــى  الحملــة  هــذه  تنفــذ 
عــام  كل  مــن  المبــارك  رمضــان 
وتمنــح الفرصــة فــى هــذا المشــروع 
ــد  ــى ح ــن عل ــن والمقيمي للمواطني
ســواء وبلــغ عــدد المســتفيدين مــن 
ــام 1439 هـــ 150  ــروع لع ــذا المش ه

معتمــرًا .
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خدمــــــة المساجد :

ــاِجَد  ــُر َمَس ــا َيْعُم ــارَِة الَمَســاِجد ) إِنََّم ــى ِفــي َفْضــِل ِعَم َــالَ َتَعاَل قـ
اَة 
َ
اللَّــِه َمــْن آَمــَن بِاللَّــِه وَاْليَــْوِم اْلِخــِر وَأَقــَـاَم الصَّــَاَة وَآتَــى الــز كََّّ

َولَــْم َيْخــَش ِإلَّ اللَّــَه فََعَســى أُولَئِــَك أَْن َيُكونُــوا ِمــَن اْلُمْهتِديــَن( 
ُســورََة الَتوبَــة

حســية  إمــا  تكــون  المســاجد  وعمــارة 
تكــون  الحســية  فعمارتهــا  معنويــة.  أو 
وتوفيــر  والصيانــة  والترميــم  بالبنــاء 
ــا  ــذا م ــات وه ــن خدم ــه م ــاج  إلي ــا تحت م
تقــوم بــه الجمعيــة حيــث قامــت بصيانــة 
مــن  لعــدد  ســجاد  وفــرش  مكيفــات 

المســاجد.
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مشروع تحلية المياه والسقيا 
الخيرى :

يقــوم هــذا المشــروع بتقديــم الميــاه 
المحــاة لعدد 92 أســرة مجانــًا وكذلك 
تعبئــة البــرادات التابعــة للمشــروع 
ــاجد  ــع والمس ــد الجوام ــرة عن والمنتش
وعلــى  العمالــة  تجمــع  وأماكــن 
الطرقــات وكذلــك يقــدم الخدمــة 
بأســعار  الفويلــق  ســاكني  لبقيــة 
ــدم  ــروع لع ــذا المش ــاء ه ــة ، وج رمزي

ــق . ــوة بالفويل ــاه الحل ــر المي توف
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التبرعــات واإلعانــات
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التبرعات والمساعدات 

ــة ي لنقد ا ت  ــا عـــ لتبر •ا

ــة ي لنقد ا ت  ا عد ــا لمس •ا

لعينيــة ا ت  عـــــا لتبر •ا

ــة لعيني ا ت  ا عد ــا لمس •ا

362.702

1.326.082

993.616

993.616
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عــيــة  لــجــتــمــا ا ــة  ــي ــم ــن ــت ل ا و ــل  ــم ــع ل ا ة  ر ا ز و
يــة لــخــيــر ا ــي  ــح ج ا ــر ل ا ن  ــا ــم ــي ــل س ــة  ــس س ــؤ م
خــــــيــــــر عــــــــــلــــــــــيــــــــــن  فــــــــــا
ــي ل ــا ــف ــج ل ا هلل  ا ــد ــبـ عـ هـــيـــم  ا بـــر إ ــه  يـ ز ــو فـ
بـــطـــي مـــــحـــــمـــــد  ش  ــا ــ ــ ــمـ ــ ــ ــهـ ــ ــ لـ ا
نــى لــقــحــطــا ا ي  و لــجــر ا ــر  ك ــذ م ــد  ــي ع ــد  ــع س
ــي ن ــا ــط ــح ــق ل ا ن  هـــطـــا و د  ــا ــجـ بـ ــد  ــم ــح م
ــي ل ــا ــف ــج ل ا ــم  ــيـ هـ ا ــر بـ إ هلل  ا ــد ــبـ عـ ه  ر نــــو
ن ا ــر ــ ــ ــمـ ــ ــ حـ ــن  ــ ــ ــي ــ ــ ــس ــ ــ ح ــي  ــ ــ ــلـ ــ ــ عـ
ــة يـ ــر ــيـ ــخـ لـ ا ــح  ــ ــي ــ ــم ــ ــج ــ ل ا ــة  ــ ــس ــ س ــؤ ــ م
ــي ن ــا ــط ــح ــق ل ا ن  هـــطـــا و ــد  ــم ــح م ن  ــا ــط ــل س
ــة ــ ــض ــ ب ــا ــ ــق ــ ل ا ــر  ــ ــبـ ــ ــجـ ــ لـ ا ــة  ــ ــ ك ــر ــ ــ ش
ــي ــ ن ــا ــ ــط ــ ــح ــ ــق ــ ل ا ر  ــا ــ ــ ــه ــ ــ ن ــع  ــ ــ ي ــد ــ ــ ج
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التبرعات النقدية 

لــمــحــســن  ا عــبــد ــم  ــ ــي ــ ه ا ــر ــ ب إ ــة  ــسـ سـ ــؤ مـ
يـــــة لـــــخـــــيـــــر ا ن  لـــــــســـــــلـــــــطـــــــا ا
نــي لــقــحــطــا ا مـــحـــمـــد  يـــض  عـــا لـــم  ســـا
ف ــا ــ ــي ــ س ــر  ــ ــ ص ــا ــ ــ ن ــد  ــ ــم ــ ــح ــ م ــر  ــ ــ ص ــا ــ ــ ن
نــي لــقــحــطــا ا د  بـــجـــا يـــع  جـــد ء  ــا ــ ع ــر ــ ش
ــن يـ ــر ــبـ ــجـ لـ ا ــد  ــمـ ــحـ مـ يـــن  جـــبـــر ــد  ــمـ ــحـ مـ
ــع ــ يـ ــد ــ جـ بــــــــن  ر  نـــــــهـــــــا مـــــقـــــبـــــل 
ــه  ــف ــي ــل ــخ ل ا هــد  مــجــا ــد  ــم ــح م لـــح  صـــا ســيــد 
نه ا خو ا و ضل  لفا ا هيم  ا بر ا يز  لعز ا عبد كة  شر
ــي ــ ك ــر ــ ــت ــ ل ا ــا  ــ ــن ــ ــه ــ م عــــلــــي  لـــــح  صـــــا
يع لسر ا يــز  لــعــز ا عــبــد هلل  ا ــد ــب ع لمحسن  ا عبد
ني لقحطا ا ي  و لجر ا صر  نا محمد  حمن  لر ا عبد
ي و لــــجــــر ا ــد  ــمـ ــحـ مـ ــي  ــ ح ــا ــ ــن ــ م صــــر  نــــا
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يــــع جــــد د  بــــــجــــــا ر  نــــــهــــــا ســـــيـــــف 
يـــة ر لـــتـــجـــا ا ــة  ــ ــي ــ ــح ــ ل ــا ــ ــص ــ ل ا كــــة  شــــر
ــي ــ ن ــا ــ ــط ــ ــح ــ ــق ــ ل ا يــــــض  عــــــا ســـــيـــــف 
نـــي لـــقـــحـــطـــا ا ــي  ــطـ بـ ــد  ــمـ ــحـ مـ ــم  ــ ل ــا ــ س
جـــــحـــــي ا لـــــر ا هلل  ا عـــــــبـــــــد لــــــد  خــــــا
ــي ن ــا ــط ــح ــق ل ا بــطــي  ش  لـــهـــمـــا ا هلل  ا ــد ــبـ عـ
نـــي لـــقـــحـــطـــا ا ــم  ــ ل ــا ــ س ــد  ــمـ ــحـ مـ ء  جــــــا ر
ــر م ــا ع هـــيـــم  ا بـــر ا ــد  ــم ــح م هـــيـــم  ا بـــر ا ــد  ــي س
ي ســــــــر و لــــــــد ا صـــــــر  نـــــــا ج  ا فـــــــــــــر
ــي ــ ب ــر ــ ــح ــ ل ا ح  فـــــــا ي  د هـــــــــا ــد  ــ ــم ــ ــح ــ م
يــــــع جــــــد ر  نـــــــــهـــــــــا ن  قـــــــــبـــــــــا
ي و لـــــــجـــــــر ا م  حـــــــضـــــــر ة  ــر ــ ــ ــي ــ ــ ــن ــ ــ م
ــي نـ ــا ــطـ ــحـ ــقـ لـ ا د  بــــجــــا ر  نــــهــــا ه  ر ســـــــا
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نــي لــقــحــطــا ا عـــيـــج  د مـــشـــبـــب  عـــيـــج  د
ــع يـ ــد جـ بـــــن  د  ــا ــ ــجـ ــ بـ ر  ــا ــ ــهـ ــ نـ ــم  ــ لـ ــا ــ سـ
س ــا ــطـ ــعـ لـ ا ــح  ــ ل ــا ــ ص ــن  ــسـ ــحـ مـ ــح  ــ ل ــا ــ ص
ة ر ــا ــ ــج ــ ــت ــ ــل ــ ل ــس  ــ يـ ــر ــ ــبـ ــ نـ ــة  ــ ــسـ ــ سـ ــؤ ــ مـ
ــي نـ ــا ــطـ ــحـ ــقـ لـ ا م  ا حــــــــز ــد  ــ ــع ــ س ــد  ــ ــم ــ ح
ــي ن ــا ــط ــح ــق ل ا ــن  ــم ح ــر ل ا ــد ــب ع ــد  ــي ــع س ــد  ــع س
ــي ــ ن ــا ــ ــط ــ ــح ــ ــق ــ ل ا عــــــيــــــج  د مــــحــــمــــد 
نــي لــقــحــطــا ا د  بـــجـــا يـــع  جـــد هلل  ا ــد ــ ــب ــ ع
ــة ــي ل ــز ــن ــم ل ا ت  ا و د لــــــأل ــل  ــ مـ أل ا ســـســـة  مـــؤ
ني لقحطا ا ن  ســحــمــا مــســفــر  لــمــحــســن  ا عــبــد
نــي لــقــحــطــا ا مـــلـــهـــي  يـــض  عـــا تـــمـــيـــم 
ــي ــ ن ــا ــ ــط ــ ــح ــ ــق ــ ل ا ــض  ــ ــ ي ــا ــ ــ ع مــــحــــمــــد 
نـــي لـــقـــحـــطـــا ا ن  عـــــــا ر د ــد  ــمـ حـ ــح  ــلـ ــفـ مـ
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ل ا صــــــــــــو مـــــــحـــــــمـــــــد  حــــــــمــــــــد 
يـــــع جـــــد ر  نــــــــهــــــــا ن  ســـــــلـــــــطـــــــا
ــي نـ ــا ــطـ ــحـ ــقـ لـ ا ــي  ــ ــل ــ ع د  حــــمــــو ح  فــــــا
ــي ــ ن ــا ــ ــط ــ ــح ــ ــق ــ ل ا حــــــيــــــم  د فــــهــــيــــد 
ــي ــ ب ــر ــ ــح ــ ل ا فــــهــــد  حــــمــــن  لــــر ا عــــبــــد
ــي نـ ــا ــطـ ــحـ ــقـ لـ ا ــد  ــ ــع ــ س ــد  ــ ــم ــ ح ــد  ــيـ ــعـ سـ
ــي ــ ن ــا ــ ــط ــ ــح ــ ــق ــ ل ا م  ــا ــ ــ ــش ــ ــ غ مــــحــــمــــد 
ــي نـ ــا ــطـ ــحـ ــقـ لـ ا ر  نــــهــــا يــــع  جــــد ر  نــــهــــا
نـــي لـــقـــحـــطـــا ا ــض  ــ ي ــا ــ ع جــــــح  ا ر ــر  ــ ف ــا ــ ظ
نــي لــقــحــطــا ا ــج  ــ ــي ــ م د ــض  ــ ي ــا ــ ع ــر  ــ ف ــا ــ ظ
ــي ــ ن ــا ــ ــط ــ ــح ــ ــق ــ ل ا مــــحــــمــــد  لــــــيــــــل  د
لسبيعي ا ن  هيما لد ا ش   علو محمد  ضحى  و
نـــي لـــقـــحـــطـــا ا جـــــــح  ا ر ــر  ــ ف ــا ــ ظ جـــــــح  ا ر
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ن ــا ــ ــي ــ ــن ــ ــث ــ ل ا مــــحــــمــــد  ن  ســــلــــيــــمــــا
ــي ــ ن ــا ــ ــط ــ ــح ــ ــق ــ ل ا ــن  ــ ــيـ ــ ــنـ ــ خـ ســـــعـــــد 
ــي ــ ن ــا ــ ــط ــ ــح ــ ــق ــ ل ا مــــفــــلــــح  بـــــطـــــي 
ــي ــ ن ــا ــ ــط ــ ــح ــ ــق ــ ل ا مــــحــــمــــد  لــــــد  خــــــا
ــي ــ ن ــا ــ ــط ــ ــح ــ ــق ــ ل ا صــــــر  نــــــا مــــحــــمــــد 
ني لقحطا ا ي  و ــر ــج ل ا يــض  عــا محمد  يــض  عــا
ت ــا نـ ــا ــبـ ــشـ لـ ا ــر  ــ ص ــا ــ ن ــد  ــمـ ــحـ مـ ــر  ــ ص ــا ــ ن
ــي نـ ــا ــطـ ــحـ ــقـ لـ ا ــد  ــ ــم ــ ح ــد  ــ ــع ــ س ــد  ــ ــم ــ ح
ي لــــحــــمــــيــــد ا يــــــض  عــــــا لــــــم  ســــــا

240
200
150
150
150
120
120
100
100

التبرعات النقدية 



38

حــــــي ضــــــا أل ا و م  لـــــلـــــحـــــو ا ــة  ــ ــئ ــ ــي ــ ه
ــة ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــي ل ــا ـــ ـــ ـــ ــم ل ا ة  ر ا ز و
ــي ــ ــح ــ ج ا ــر ــ ل ا ن  ــا ــ ــم ــ ــي ــ ــل ــ س ــة  ــ ــس ــ س ــؤ ــ م
يـــة لـــخـــيـــر ا ــم  ــ ــي ــ ــث ــ ــع ــ ل ا ســــســــة  مــــؤ
يــــــنــــــع لــــــصــــــو ا هلل  ا عــــــــــــبــــــــــــد
خـــــــــيـــــــــر عــــــــــــــــــــل  فــــــــــــــــــــا
ال فــــــــــــو صــــــــــــا كــــــــــــــة  شــــــــــــــر
ي و ا لـــــــــحـــــــــفـــــــــر ا عـــــــــــة  ر مـــــــــــز

600.000
125.000
65.750
37.280
20.400
15.000
1.500
280

التبرعات العينية
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تقرير مراجعى الحسابات 
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العالقات 
العامــــــة 
واإلعــالم



œ÷ÁÊ ’\;á—ÖŸ;I;ÏË¬ÁÊŒ’\;Ïæ…]•;I;ÏÁÄÊ¬â’\;ÏËdÖ¬’\;Ï“÷⁄∏\

٠١١٦٥٣٣٣٩٣;U;ä—]…;;;;;;;;;٠١١٦٥٣٣٣٩٢;U;Àh]·

١١٩٧١;;ÏË¬ÁÊŒ’\;;٣٨٨;U;g;I;ì

جمعية البر الخيرية بالفويلق
مسجلة بوزارة العمل والتنمية االجتماعية برقم ١٩٢

ÈzzzzzzzâËÖ’\

Î]zzzzzzzzzzz—Ü

k]zzzzzzzzz¡1h

‹]zziÁ^;Ï’] —

500608019001168

282608010000809

282608010000791

282608010421443

SA5080000

SA1180000

SA4080000

SA4580000


