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  قائمة المركز المالي
 (المبالغ بالرياالت السعودية)م   1122ديسمبر  12كما في 

 
 

 م1122ديسمبر  12  م1122ديسمبر  12  إيضاح  األصـــــــــــــــــــــول

       المتداولةاألصول 

  308520643  408,1,,30  (3)  النقدية لدى البنوك 

  140846  ,130,8  (4)  المخزون 

  ,,4105  ,,4306    ذمم العاملين 

  861196191  164226822    المتداولةمجموع األصول 

       المتداولةاألصول غير 

 20,120813  108280165  (5)  صافي األصول الثابتة  

 161216922  269196221    المتداولةمجموع األصول غير 

       أصول األوقاف

 801640,84  036803,1,  (6)  مباني األوقاف 

 962286498  462296212    مجموع أصول األوقاف

 2162426918  2861216112    إجـــــــــــمـــــالــــــــــي األصــــــــــــــــول

       االلتزامات وصافي األصول

       المتداولةااللتزامات 

 ,,,25,0  ,,,0,,4    إيــــرادات مـقـبـوضـة مقدما  

  1116111  8116111    المتداولةمجموع االلتزامات 

       صـــــــــافي األصــــــــــــــول

 1304310,54  12066,02,3    صافي األصول غير المقيدة

  ,105,50,5  ,105,50,5  (15)  صافي أصول األوقاف 

 2869126918  2862216112    صـــــــــافي األصــــــــــــــولمجموع 

 2162426918  2861216112    االلتزامات وصافي األصولإجـــــــــــمـــــالــــــــــي 

 
 تقرأ معهاو  المالية من هذه القوائم يتجزأجزء ال ( 16) ىإل( 1)المرفقة من رقم إن اإليضاحات 

 
  

 

 

(3) 
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 األنشطة قائمة 
 (المبالغ بالرياالت السعودية)م1122ديسمبر  12المنتهية فى عن السنة 

 
 

 
 إيضاح

 
 أوقاف  مقيدة  غير مقيدة

 إجمالي 
ديسمبر  12

 م1122
 

 إجمالي
ديسمبر  12

 م1122
            اإليرادات والمكاسب

 3604,1  ,320,5  -  -  ,320,5   التبرعات النقدية العامة
 3,20,83  0534,,2  -  0534,,2  -  (3) التبرعات النقدية المقيدة
 ,,,30  -  -  -  -   التبرعات النقدية أوقاف

 8,503,8  ,681031  -  -  ,681031  (,) التبــــــــــرعات العينيـة
 ,,1,02  ,,1,06  -  -  ,,1,06   إيرادات االشتراكات
 0355,,3  25,01,2  -  25,01,2  -   تبــــــــــــــرعات الزكاة

 ,,,035,0,  ,,,0,,2  -  -  ,,,0,,2  (8)  الوزارةإعانات 
 ,,,6250  ,,,0,,,  -  -  ,,,0,,,   إيرادات العقارات 
 4280,63  33,0326  -  -  33,0326  (,1) إيرادات األنشطة

            صافي األصول المحررة من القيود
 -  -  -  )45,0356(  45,0356   إعادة تصنيف لتحقق قيد االستخدام

عادة التصنيف  2261826942  161286111  -  -  161286111 إجمالي اإليرادات والمكاسب وا 
            المصروفات والخسائر
 34,01,2  ,,,6140  -  -  ,,,6140  (11) المســـــــــــاعدات النقدية
 4,0,63,  6820366  -  -  6820366  (12) المســـــــــــاعدات العينية
 ,,4105  ,,,350  -  -  ,,,350   المساعدات الطارئة 

 ,381035  ,,31608  -  -  ,,31608   مساعدات الزكاة 
 42,0341  4250356  -  -  4250356  (13) مصــــــــروفات األنشطة

 3,10,65  ,348042  -  -  ,348042  (14) المصروفات العمومية واإلدارية
 14,08,6  1,30134  -  -  1,30134  (5)  إهـــــــــــــــالك األصـول الثابتة

 3320481  3850183  -  -  3850183  (6) األوقافإهـــــــــــــــالك األصـول 
 162116111  161116422  -  -  161116422   إجمالي المصروفات والمساعدات 

 261496229  )2226122(  -  -  )2226122( المستمرةالتغير في صافي األصول من األنشطة 
            البنود اإلستثنائية

 ,23  -  -  -  -   إيرادات أخري
 121  -  -  -  - التغير في صافي األصول من البنود اإلستثنائية

 261496989  )2226122(  -  -  )2226122(   التغير في صافي األصول
 306460855  14083608,4  ,105,50,5  -  1304310,54   الفترةصافي األصول بداية 

 2869126918  2862216112  261116111  -  2162216142   صافي األصول نهاية الفترة
 

 المالية و تقرأ معها من هذه القوائم يتجزأجزء ال ( 16) ىإل( 1)المرفقة من رقم إن اإليضاحات 
(4) 
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 التدفقات النقديةقائمة 
 (المبالغ بالرياالت السعودية)م1122ديسمبر  12عن السنة المنتهية فى 

 
 

 م1122ديسمبر  12  م1122ديسمبر  12  

     التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية

 302,80848  )3310563(  األصولالتغـــير في صافي 
 14,08,6  1,30134   إهـــــــــــــــالك األصـول الثابتة

 3320481  3850183  األوقافإهـــــــــــــــالك األصـول 

 264226182  )1296111(  بعد التســويات األصولالتغيــــــــــر في صافي 

     المتداولة وااللتزاماتاالصول التغيرات في 

 ,66035  10,56  المخزون

 ,,1105  ),,601(  ذمم العاملين

 ,,,1250  ,,,15,0  إيرادات مقبوضة مقدما

 461286118  )2186188(   األنشطة التشغيلية( المستخدم في)الناتج من صافي النقد

     التدفقات النقدية من األنشطة االستثمارية

 (,,,601650)  )230422(  وأوقاف ثابتة أصول شراء 

 (262216111)  )116811(  األنشطة االستثمارية( المستخدم في) صافي النقد

 264896118  )2826222(  الفترة في النقدية خالل  صافي التغير

 201,30443  308520643   الفترة النقدية وما في حكمها في بداية

 169116282  164186942  الفترةالنقدية وما في حكمها في نهاية 
 

 المالية من هذه القوائميتجزأ جزءا  ال  تمثل( 16)رقم  ىإل( 1)المرفقة من رقم إن اإليضاحات 
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 إيضاحات حول القوائم المالية 
 (المبالغ بالرياالت السعودية)م1122ديسمبر  12عن السنة المنتهية فى 

 
 -:التكوين والنشاط  (2)

هـ 3/1423,/15 وتاريخ( 182)برقم  االجتماعية العمل والتنميةجمعية خيرية مسجلة لدى وزارة  0البر الخيرية بالفويلق جمعية
 . المملكة العربية السعودية  –الرياض  – الفويلقومركزها الرئيسي 

 

 -:وتتمثل أهداف الجمعية طبقًا لنظامها األساسي في ما يلي 
البحث  إجراءالمحتاجين في منطقتها مدينة الفويلق بعد  واألفرادالعينية الدائمة والمقطوعة لألسر أو تقديم المساعدات النقدية  *

 . الميداني الالزم
 .وبرامج الطفولة وتفطير الصائمين  األيتاممثل كفالة  االجتماعيةالقيام بالمشروعات  *
 .المساهمة في المرافق العامة كصيانة المساجد والمقابر والطرق  *
 .المشاركة في المناسبات العامة كأسابيع التوعية  *
 .تقديم الخدمات الصحية والوقائية  *
 .ودور الحضانة والمراكز الصيفية وحلقات تحفيظ القرآن الكريم  األطفالالقيام ببرامج تربوية كرياض  *
 .للجمعية  األساسيغير ما تقدم من أهداف ذات صلة موضحة توضيحا  تفصيليا  بالنظام  *

 

 :السنه الماليه 
المقارنه عن الفتره من م و تعبر القوائم المالية 2,13ديسمبر 31م حتى 2,13يناير  1تعبر القوائم الماليه الحاليه عن الفتره من 

 .م  2,16ديسمبر  31م حتى 2,15اكتوبر  14

 
 - :ملخص بأهم السياسات المحاسبية ( 1)

المعايير المحاسبية للمنشآت الغير هادفة للربح من قبل مجلس إدارة  اعتمادم تم 2,12ديسمبر  14هـ الموافق 1434صفر  11في 
 .السعودية للمحاسبين القانونيين  الهيئة
ونورد فيما , بتطبيق المعايير الصادرة علي الجمعيات التي تخضع إلشرافها  االجتماعية العمل والتنميةقامت وزارة  السنةهذه ل وخال

 -:يلي أهم السياسات المحاسبية المتبعة 
 

 : التقديرات  استخدام
إستخدام التقديرات فيها يتطلب والتي إن إعداد القوائم المالية وفقا  للمعايير المحاسبية للمنشأت الغير هادفة للربح والمتعارف عليها 

يضاحات األصول والخصوم الُمحتمله  التيواإلفتراضات  إضافة , تاريخ القوائم المالية  فيقد تؤثر على مبالغ األصول والخصوم وا 
وبالرغم من أن هذه التقديرات مبنية على أفضل المعلومات المتوفرة لدى  السنةت والمصروفات الُمسجلة خالل تلك إلى اإليرادا

 .اإلدارة حول األحداث واألنشطة إال أن النتائج الفعلية قد تختلف عن هذه التقديرات 
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 إيضاحات حول القوائم المالية 
 (المبالغ بالرياالت السعودية)م1122ديسمبر  12عن السنة المنتهية فى 

 
 : المحاسبيالعرف 

يرادات والمصروفات طبقا  لما ويتم تسجيل اإل, تقوم الجمعية بتسجيل أصولها وخصومها طبقا  لمبدأ التكلفة الفعلية عند حدوثها 
- :يلي

 

 -:اإليرادات (  أ)
 كافة اإليرادات األخرىوالتي تتلقاها الجمعية من المتبرعين وكذلك  والصدقات والزكوات والمنح والهباتاإليرادات في التبرعات تتمثل 

 -:وتتبع الجمعية السياسات التالية في معالجة إيراداتها وفقا  لما يلي 
يتم إثبات التبرعات والصدقات والزكوات والمنح والهبات وكذلك كافة اإليرادات األخرى المتنوعة طبقا  ألساس اإلستحقاق وذلك  -

اإلستخدام  شكل من أشكال التصرف بما يسمح لها تحديد كيفية بأيتتمتع الجمعية بسلطة إدارة التبرع أو التصرف فيه عندما 
يكون التبرع قابال  للقياس بدرجة معقولة  أنو , ى التبرع بدرجة معقولة من الثقة عية الحصول علتتوقع الجموأن , المستقبل  في

 .من الموضوعية 

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

يتم تلقيه من تبرعات فى صورة خدمات أو تجهيزات أو منافع أو مرافق ضمن اإليرادات وذلك عند إمكانية قياسها يتم إثبات ما  -
 .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 وفقا  لما يلي  وا 
 .دأ اإلستحقاق يتم إثبات مصروفات األنشطة فور إستحقاقها طبقا  لمب -

 . النقدييتم إثبات مصروفات المســـاعدات المتنوعة والزكاة  طبقا  لألساس  -

 .يتم إثبات المصروفات العمومية واإلدارية فور إستحقاقها طبقا  لمبدأ اإلستحقاق  -

 

 :النقدية وشبه النقدية
الحسابات الجارية و ودائع دة النقدية في الخزينة و ألغراض إعداد قائمة التدفقات النقدية تتمثل النقدية وشبه النقدية من أرص 

 . البنوك
 

 :لذمم المدينةا
الديون  و تشطب, ون المشكوك في تحصيلها تثبت الذمم المدينة بصافي قيمتها القابلة للتحقق بعد أخذ مخصص كافي للدي 

 .المعدومة عند تكبدها
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 (المبالغ بالرياالت السعودية)م1122ديسمبر  12عن السنة المنتهية فى 

 
- : السلعيالمخـــــزون 
لم ُتصرف حتى تاريخ القواِئم المالية يتم إثباتها بسعر تقييمها عند  والتيالمخزون من البضاعة المتبرع بها للجمعية  -

 .إستالمها

المخزون من البضاعة المشتراه يتم إثباتها على أساس التكلفة الفعلية وطبقا  لطريقة الوارد أوال  ُيصرف أوال  وذلك  -
 .بالنسبة للمواد الغذائية واألدوية 

 

 :الثابتة  األصول
ويمكن تقدير تكلفتها بدرجة  للجمعيةالثابتة عندما يترتب على استخدامها تدفق منافع اقتصادية مستقبلية  باالصوليتم االعتراف 
ويتم إثباتها بالتكلفة التاريخية مطروحا  منها مجمع االستهالك وفى حالة وجود مؤشرات على اضمحالل تلك  0 عالية من الدقة

وتهلك القيمة الدفترية لتلك األصول بطريقة القسط الثابت على عمرها اإلنتاجي األصول يتم خصم مجمع خسارة االضمحالل0 
 -: المقدر وفقا  للمعدالت التالية

 
 
 
 
 
 
 

 :مخصص ترك الخدمة 
مخصص لمكافأة نهاية الخدمة المستحقة للموظفين عن فترات خدمتهم المتجمعة بتاريخ قائمة المركز المالي وفقا إلحكام نظام  يجنب

 .العمل و العمال في المملكة العربية السعودية
 

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

 

 : التبرعات
تبرعات أوقاف طبقا  لطبيعة  تبرعات غير مقيدة و التي تتلقاها الجمعية من قبل المتبرعين إلي تبرعات مقيدة ويتم تصنيف التبرعات 

 .وشروط تلقي الجمعية للتبرع من قبل المتبرعين 
 

 
 

 
 
 
(,) 

 %4 المبــــــــــــــــــــاني
 %,2 السيــــــــــــــــارات

 %15 وعدد وآالت أجهزة
 %15 حاسب آلي

 %,1 أثاث ومفــــروشات
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 إيضاحات حول القوائم المالية 
 (المبالغ بالرياالت السعودية)م1122ديسمبر  12عن السنة المنتهية فى 

 
 :التبرعات العينية 

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

 

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

 .أرصدة النقدية بالصندوق والحسابات الجارية
 
 م1122ديسمبر  12  م1122ديسمبر  12                                    النقد لدى البنوك ( 1)

 308520383  40633,,30  مصرف الراجحي العام

 -  ,,3  مصرف الراجحي زكاة

 ,25  -  مصرف الراجحي كفالة أيتام

  164186942   169116282 
 
 

 م1122ديسمبر  12  م1122ديسمبر  12                                 المخزون ( 8)

   05,6,  مالبس

   208,4  حقيبة مدرسية

   ,,204  أجهزة

  216491  286982 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
(8) 



 جمعية البر الخيرية بالفويلق 
 (291)االجتماعية برقم  العمل والتنميةمسجلة بوزارة 

 إيضاحات حول القوائم المالية 
 (المبالغ بالرياالت السعودية)م1122ديسمبر  12عن السنة المنتهية فى 

 

 الثابتة  األصولصافي ( 1)
 

 اإلجمالي  حاسب آلي  وآالت وعدد أجهزة  أثاث ومفروشات  السيارات  المباني  األراضي  

               التكلفة

 3044,0266  30235,  5510863  580382  ,,4,308  104830232  ,,5205,  السنةالرصيد بداية 

 230422  230422  -  -  -  -  -  السنةاإلضافات خالل 

 168226244  2126212  1126922  196191  8116911  268926121  4116111  السنةالرصيد في نهاية 

               اإلهالك المتراكم

 104350348  0,55,,  5440324  5,0,18  2,40314  4340633 -   السنةالرصيد بداية 

 1,30134  ,2053  20345  ,,302  ,,,380  580,81 -   السنةأهالك 

 261816111  416811  1826229  186199  1116298  1186114  -  السنةالرصيد في نهاية 

               

               القيمة الدفترية

 269196221  116118  16194  16191  416212  9216288  4116111  م1122ديسمبر  12الرصيد 
 161216922  16141  26281  46121  2296242  261116211  4116111  م1122ديسمبر  12الرصيد 

 
 
 

 

 
(1,) 



 جمعية البر الخيرية بالفويلق 
 (291)برقم  االجتماعية العمل والتنميةمسجلة بوزارة 

 إيضاحات حول القوائم المالية 
 (المبالغ بالرياالت السعودية)م1122ديسمبر  12عن السنة المنتهية فى  
 
   األوقافمباني صافي ( 2)

 

 اإلجمالي  المباني  

     التكلفة

 ,80,380,2  ,80,380,2  السنةالرصيد بداية 

 964296411  964296411  السنةالرصيد في نهاية 

     اإلهالك المتراكم

 3140826  3140826  السنةالرصيد بداية 

 3850183  3850183  السنةأهالك 

 262216229  262216229  السنةالرصيد في نهاية 

     

     الدفتريةالقيمة 

 462296212  462296212  م1122ديسمبر  12الرصيد 
 962286498  962286498  م1122ديسمبر  12الرصيد 

 
 
 

 
(11) 



 جمعية البر الخيرية بالفويلق 
 (291)االجتماعية برقم  العمل والتنميةمسجلة بوزارة 

 إيضاحات حول القوائم المالية 
 (المبالغ بالرياالت السعودية)م1122ديسمبر  12السنة المنتهية فى  عن 
 

 م     1122يناير 2من   تبرعات النقدية المقيدة الــ( 2)
 م1122ديسمبر  12حتي 

 
  م1121أكتوبر  28من 
 م1122ديسمبر  12حتي 

 ,,1,06  ,8053  تبرعات إفطار الصائم 

 ,,1505  -  تبرعات حج وعمرة

 -  ,,205,  سليمان الراجحيدعم مؤسسة 

 ,,,1,0  ,,,1,0  تبرعات سداد إيجارات 

 ,,,850  -  تبرعات كسوة الشتاء 

 1660343  860184  تبرعات كفاالت 

 ,4025  ,2035  تبرعات كفارات

  1116128  1116191 
        

 م     1122يناير 2من   التبرعات العينية ( 4)
 م1122ديسمبر  12حتي 

 
  م1121أكتوبر  28من 
 م1122ديسمبر  12حتي 

 1,80328  ,2025  تبرعات عينية مواد غذائية مشتراء 

 -  ,,1101  تبرعات عينية إفطار صائم 

 ,,,4,0  ,46042  السلة الغذائية عينيةتبرعات 

 ,215042  ,1,5054  تمورعينية تبرعات 

 -  ,,,1260   زكاة الفطرتبرعات عينية 

 ,,,0,,4  ,,,0,,4  تبرعات عينية أضاحي 

 ,14,024  -  تبرعات عينية كسوة الشتاء والعيدين

  2926121  9116149 
 
 
(12) 



 جمعية البر الخيرية بالفويلق 
 (291)االجتماعية برقم  العمل والتنميةمسجلة بوزارة 

 إيضاحات حول القوائم المالية 
 (المبالغ بالرياالت السعودية)م1122ديسمبر  12عن السنة المنتهية فى  
 

      م  1122يناير 2من   إعانات الوزارة ( 9)
 م1122ديسمبر  12حتي 

 
  م1121أكتوبر  28من 
 م1122ديسمبر  12حتي 

-   ,,,0,,2  اإلعانة السنوية 

 ,,,0,,305  -  إعانة إنشائية لألوقاف
 ,,,5,0,  -  أعانة دعم األسر 

         1116111   461116111 
 

        م1122يناير 2من   األنــشطــــــــــــــة إيرادات( 21)
 م1122ديسمبر  12حتي 

 
  م1121أكتوبر  28من 
 م1122ديسمبر  12حتي 

 ,,,1,0  ,,1208  إيرادات الحاسب اآللي 

 4110,63  3530,26  مشروع تحلية المياه 

  1216212  8196121 
 

       م 1122يناير 2من   المســـــــــــاعدات النقدية( 22)
 م1122ديسمبر  12حتي 

 
  م1121أكتوبر  28من 
 م1122ديسمبر  12حتي 

 -  20144,  مساعدات سله غذائية 

 350534  4,04,3  مساعدات إفطار الصائم 

 ,065,,1  ,,,0,,2  مساعدات الزواج 

 ,,,1130  ,,,1,0  مساعدات بناء مساكن 

 840835  -  مساعدات كسوة الشتاء والعيدين

 ,,18404  ,,,1530  مساعدات كفاالت 

 ,4025  ,2035  مساعدات كفارات 

 ,,1505  ,,,50  مساعدات حج وعمرة 

 ,,2604  -  مساعدات تحفيظ قرآن 
 -  ,1,081  مساعدات زكاة الفطر نقدية
 310433  ,1,058  مســــــــــاعدات كفاالت اسر

 -  60381  مســــــــــــــاعدات فواتير كهرباء

  2286111  2846241 
(13) 



 جمعية البر الخيرية بالفويلق 
 (291)االجتماعية برقم  العمل والتنميةمسجلة بوزارة 

 إيضاحات حول القوائم المالية 
 (المبالغ بالرياالت السعودية)م1122ديسمبر  12عن السنة المنتهية فى  
 

     م   1122يناير 2من   المســـــــــــاعدات العينية( 21)
 م1122ديسمبر  12حتي 

 
  م1121أكتوبر  28من 
 م1122ديسمبر  12حتي 

 1,80328  -  مساعدات عينية مواد غذائية مشتراء

 -  ,63035  إفطار صائممساعدات عينية 

 ,,,4,0  ,46042  مساعدات عينية سلة غذائية 

 -  ,,,1260   زكاة فطرمساعدات عينية 

 ,2064  -  مساعدات عينية حقيبة مدرسية 

 ,2,1035  10,56  مساعدات عينية كسوة الشتاء والعيدين

 ,,206  -  مساعدات عينية تحسين مساكن 

 ,,,0,,4  ,,,0,,4  مساعدات عينية أضاحي 

 ,81034  ,55054  مساعدات عينية تمور 

  2916122  4846122 
 
 
 

        م 1122يناير 2من   مصروفات األنشطة ( 21)
 م1122ديسمبر  12حتي 

 
  م1121أكتوبر  28من 
 م1122ديسمبر  12حتي 

 ,18033  -  مساعدات مساجد 

 3480351  ,,36804  مصروفات تحليه المياه

 ,51022  ,56034  الحاسب اآللي

  8116212  8116282 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

(14) 



 جمعية البر الخيرية بالفويلق 
 (291)االجتماعية برقم  العمل والتنميةمسجلة بوزارة 

 إيضاحات حول القوائم المالية 
 (المبالغ بالرياالت السعودية)م1122ديسمبر  12عن السنة المنتهية فى  
 

 المصروفات العمومية واإلدارية( 28)
     م   1122يناير 2من  

 م1122ديسمبر  12حتي 
 

  م1121أكتوبر  28 من
 م1122ديسمبر  12حتي 

 ,28,0,4  2320532  مرتبات وأجور وما في حكمها 

 1,0168  1205,1  التأمينات االجتماعية 

 ,,,240  ,,,110  مصاريف إيجارات 

 110435  140122  أدوات كتابية ومطبوعات 

 1,0334  80332  مصاريف بريد وبرق وهاتف 

 ,8086  30,32  مصاريف كهرباء ومياه 

 301,8  ,40,3  محروقات وصيانة سيارات 

صالح وترميم   206,4  ,2065  صيانة وا 

 10435  10331  مصاريف ضيافة ونظافة 

عالنات   ,,202  ,,105  مصاريف دعاية وا 

 30,66  ,8058  مصاريف رسوم واشتراكات 

 205,5  ,,204  أجور ونقل عمال تحميل وتنزيل 

  1896814   1426121 
 
 
 
 

 م1122ديسمبر  12  م1122ديسمبر  12                                    صافي أصول األوقاف ( 21)

 ,,,0,,105  ,,,0,,105  المتبقي من إعانة شراء الوقف

 ,50,5  ,50,5  تبرعات أوقاف

  261116111  261116111 
 

 عام( 22)

                                    .بعض ارقام السنة المقارنة لتتماشى مع العرض الحالى للقوائم الماليةتبويب تم  -
 

 
(15) 


