
فرع القيدأصل القيدرقم القيدالرصيددائنمدينالتاريخ

الشركة249: سند يومية2019/01/035,000.000.005,000.00250
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الشركة118: سند يومية2019/03/310.0012,358.62-161,544.14119
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الشركة238: سند يومية2019/06/300.00220,871.20-405,622.41239
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الشركة359: سند يومية2019/09/300.0019,386.33-507,101.59360

الشركة365: سند يومية2019/09/300.00115,136.35-622,237.94366

الشركة377: سند يومية2019/10/310.006,650.00-628,887.94378

الشركة451: سند يومية2019/12/190.005,000.00-633,887.94452

الشركة478: سند يومية2019/12/310.0028,065.86-661,953.80479

الشركة484: سند يومية2019/12/310.001,468.10-663,421.90485

0.00663,421.90-663,421.90

البيان

كشف حساب/دفتر األستاذ

تبرعات نقدية - 50: الحساب الرئيسي

1.00: المعادل, لاير سعودي : العملة2019/12/31:   إلى تاريخ2019/01/01: من تاريخ

اسم العميل

تبرعات نقديه عامه

اسم العميل

تبرعات الزكوات

اسم العميل

تبرعات الكفارات

 م2019تحويالت بنكية من متبرعين على حساب االهلي الزكوات خالل الربع االول 

ايداعات نقدية من متبرعين على حساب الراجحي العام

 م2019تبرعات عن طريق نقاط البيع خالل شهر مايو 

فاعل خير

2019/12/31:   إلى تاريخ2019/01/01: من تاريختبرعات نقديه عامه - 42: الحساب

2019/12/31:   إلى تاريخ2019/01/01: من تاريختبرعات كفالة االيتام - 44: الحساب

2019/12/31:   إلى تاريخ2019/01/01: من تاريختبرعات سقيا الماء - 49: الحساب

2019/12/31:   إلى تاريخ2019/01/01: من تاريختبرعات افطار صائم - 241004: الحساب

2019/12/31:   إلى تاريخ2019/01/01: من تاريختبرعات الزكوات - 241006: الحساب

2019/12/31:   إلى تاريخ2019/01/01: من تاريختبرعات الكفارات - 241008: الحساب

 م31/3/2019 الى 1/1/2019تحويالت بنكيه على حساب الراجحي افطار صائم وجبة حاج من تاريخ 

 من محمد احمد المالكي500-من جمعه عايد المالكي  2000

 هـ1440تحويالت بنكية في حسابات الراجحي االخرى تخص مشروع افطار صائم لعام 

 م2019التبرع عن طريق نقاط البيع عن شهر ابريل 

1.00: المعادل, لاير سعودي : العملة

1.00: المعادل, لاير سعودي : العملة

1.00: المعادل, لاير سعودي : العملة

1.00: المعادل, لاير سعودي : العملة

1.00: المعادل, لاير سعودي : العملة

 م2019تحويالت بنكية من متبرعين على حساب االهلي العام خالل الربع االول 

 م2019تحويالت بنكية من متبرعين على حساب االهلي العام خالل الربع االول 

 م2019نقاط البيع خالل شهر يونيو 

 م30/6/2019 الى 1/4/2019تحويالت بنكيه من متبرعين من تاريخ 

اسم العميل

تبرعات كفالة االيتام

اسم العميل

تبرعات سقيا الماء

اسم العميل

تبرعات افطار صائم

 م6/3/2019 الى 1/1/2019تحويالت بنكية من متبرعين من تاريخ 

كفالة يتيم لمدة سنه من عبير مهدي محمد العمري

 م31/3/2019 الى 1/1/2019تحويالت بنكيه على حساب الراجحي االيتام من تاريخ 

من عبيده عبدهللا صالح المالكي عن كفالة يتيم لمدة سته اشهر

 م2018/ 2017اثبات المتبقي من اشتراكات اعضاء الجمعيه العموميه لعام 

مبرة شهداء الحرم المكي الشريف وذلك مقابل دعم عام للجمعية/ من المتبرع  18198ايداع شيك رقم 

مها علي عبدهللا القحطاني/ تحويل بنكي من متبرع بالخطأ 

تبرع من امين العهدة

مها علي القحطاني بالخطا/ ارجاع المبلغ المحول من المتبرع 

تبرع عام

 م31/3/2019 الى 1/1/2019تحويالت بنكيه من متبرعين على حساب الراجحي العام من تاريخ 

 م31/3/2019 الى 1/1/2019تحويالت بنكيه من متبرعين على حساب الراجحي العام من تاريخ 

 م31/3/2019 الى 1/1/2019تحويالت بنكيه على حساب البالد العام من تاريخ 

 م2019تحويالت بنكية من متبرعين على حساب بنك البالد خالل الربع الثالث 

 م2019اثبات تحويالت بنكية من متبرعين على حساب البالد العام خالل الربع الرابع 

تبرع عيني من فاعل خير عبارة عن جوال سامسونج

 م2019ايداع تبرعات خالل شهر نوفمبر 

اثبات اشتراك االعضاء في الجمعية العمومية حنش و محمد الصواط

ارجاع المبلغ الفائض من فاتورة االجهزة الكهربائية للمورد المركز العالمي لالجهزة الكهربائية

 م2019تحويالت من متبرعين في حساب بنك الراجحي العام خالل الربع الثاني 

 م2019تحويالت بنكيه من متبرعين على حساب االهلي في الربع الثاني لعام 

 م2019تحويالت من متبرعين على حساب الراجحي العام خالل الربع الثالث 

 م2019تحويالت من متبرعين على حساب الراجحي العام خالل الربع الثالث 

 م2019تحويالت بنكية على حساب االهلي العام خالل الربع الثالث 

 م2019تحويالت بنكية على حساب االهلي العام خالل الربع الثالث 

 م2019التبرع عن طريق نقاط البيع عن شهر ابريل 

 من العمري3000- من عبدالرحمن الشريف 3000- من فاعل خير  3000

كفالة يتيم لمدة ستة اشهر

 م30/6/2019 الى 1/4/2019تحويالت بنكية من متبرعين على حساب الراجحي االيتام من تاريخ 

 م2019تبرعات عن طريق نقاط البيع خالل شهر يوليو 

 م2019تبرعات عن طريق نقاط البيع خالل شهر اغسطس 

 م2019تحويالت بنكية من متبرعين على حساب الراجحي العام خالل الربع الرابع 

 م2019اثبات التحويالت البنكية من المتبرعين على حساب االهلي العام خالل الربع الرابع 

معيضة عواض اليزيدي وذلك مقابل مساعدة ماليه لليتيمه وتين وردة اليزيدي/ تبرع من 

 م2019التبرعات عن طريق نقاط البيع خالل شهر يناير 

 لاير سابقا2000وداد سليم الوافي وذلك مقابل كفالة يتيم علما انها حولت / تبرع من 

 م2019تبرعات عن طريق نقاط البيع خالل شهر فبراير 

 م2019التبرعات عن طريق نقاط البيع خالل شهر يناير 

من حنان احمد العمري عنها وعن والديها

 م31/3/2019 الى 1/1/2019تحويالت بنكيه على حساب الراجحي السقيا واالطعام من تاريخ 

 م2019التبرع عن طريق نقاط البيع عن شهر ابريل 

ارجاع المبلغ للمتبرع لتحويله المبلغ بالخطأ للحساب الجمعية

 م2019تبرعات عن طريق نقاط البيع خالل شهر مايو 

 من سعد رافع العمري3000-من فاطمة مبارك السواط  -9000

 م2019تحويالت بنكية على حساب الراجحي االيتام خالل الربع الثالث 

سعدية محمد سعيد الزهراني-32000- هادي العصيمي 500-فاعل خير  -1500

م2019تبرعات عن طريق نقاط البيع خالل شهر نوفمبر 

 م2019ايداع تبرعات نقدية من متبرعين خالل شهر ديسبمر 

 م2019اثبات تحويالت بنكية من متبرعين على حساب الراجحي االيتام خالل الربع الرابع 

من فاعلين خير 1800

ارجاع المبلغ المحول من المتبرع بالخطأ في حساب الجمعية افطار صائم

ايداعات نقدية من متبرعين على حساب الراجحي العام

 م2019تبرعات عن طريق نقاط البيع خالل شهر مايو 

 حسن محمد الجاسر500-فاعل خير  -200

 م2019تحويالت بنكية من متبرعين على حساب الراجحي افطار صائم خالل الربع الثاني 

 م30/6/2019 الى 1/4/2019تحويالت بنكية على حساب الراجحي السقيا واالطعام من تاريخ 

 م2019تبرعات عن طريق نقاط البيع خالل شهر يوليو 

 م2019تبرعات عن طريق نقاط البيع خالل شهر اغسطس 

 م2019تحويالت بنكية على حساب الراجحي السقيا واالطعام خالل الربع الثالث 

 م2019اثبات تحويالت بنكية من متبرعين على حساب الراجحي السقيا واالطعام  خالل الربع الرابع 

من ابرهيم العمري

 م30/6/2019 الى 1/4/2019تحويالت بنكية على حساب الراجحي الزكوات من تاريخ 

 م2019تحويالت بنكية من متبرعين على حساب االهلي الزكوات خالل الربع الثاني 

 م2019تبرعات عن طريق نقاط البيع خالل شهر يوليو 

من عبدالرحمن عبدهللا القرني

 م2019تحويالت بنكية على حساب االهلي الزكوات خالل الربع الثالث 

 م2019تحويالت بنكية على حساب الراجحي الزكوات خالل الربع الثالث 

 م2019تحويالت بنكية على حساب الراجحي افطار صائم وجبة حاج خالل الربع الثالث 

 م2019اثبات تحويالت بنكية من متبرعين على حساب الراجحي افطار صائم وجبة حاج  خالل الربع الرابع 

عبدالعزيز ال شيخ/ تبرع من سماحة مفتي عام المملكة الشيخ 

من علي احمد ال بنه

 من احمد محمد سعداوي35000من وسام العمري و  1250

 م31/3/2019 الى 1/1/2019تحويالت بنكيه على حساب الراجحي الزكوات من تاريخ 

فاعل خير

 م2019ايداع تبرعات نقدية من متبرعين خالل شهر ديسبمر 

 م2019اثبات تحويالت بنكية من متبرعين على حساب الراجحي الزكوات خالل الربع الرابع 

 م2019تحويالت بنكية من متبرعين على حساب االهلي الزكوات خالل الربع الرابع 

مجموع الفترة

مجموع الفترة

مجموع الفترة

مجموع الفترة

مجموع الفترة

تبرعات نقديه عامه: العميل

تبرعات كفالة االيتام: العميل

تبرعات سقيا الماء: العميل

تبرعات افطار صائم: العميل

تبرعات الزكوات: العميل

تبرعات الكفارات: العميل

فقط ثمانمئة وأربعة وستون ألف وستمئة وواحد وثمانون لاير سعودي وسبعة وسبعون هلله ال غير [دائن  ]: الرصيد

فقط سبعمئة وثالثون ألف وسبعمئة وسبعة وخمسون لاير سعودي واثنان وسبعون هلله ال غير [دائن  ]: الرصيد

فقط سبعمئة وثالثة عشر ألف ومئتان وأحد عشر لاير سعودي وتسعة وسبعون هلله ال غير [دائن  ]: الرصيد

فقط مليونان وثالثمئة وأربعة وثمانون ألف وتسعمئة وستة وخمسون لاير سعودي واثنان وثمانون هلله ال غير [دائن  ]: الرصيد

فقط ستمئة وثالثة وستون ألف وأربعمئة وواحد وعشرون لاير سعودي وتسعون هلله ال غير [دائن  ]: الرصيد



الشركة36: سند يومية2019/02/280.00120.00-120.0037

الشركة37: سند يومية2019/03/060.00100.00-220.0038

الشركة101: سند يومية2019/03/310.00100.00-320.00102

الشركة102: سند يومية2019/03/310.00100.00-420.00103

الشركة150: سند يومية2019/04/300.00500.00-920.00151

الشركة163: سند يومية2019/05/010.00200.00-1,120.00164

الشركة202: سند يومية2019/05/120.00300.00-1,420.00203

الشركة197: سند يومية2019/05/310.00360.00-1,780.00198

الشركة298: سند يومية2019/08/310.00100.00-1,880.00299

الشركة324: سند يومية2019/09/300.00100.00-1,980.00325

الشركة386: سند يومية2019/11/180.00650.00-2,630.00387

0.002,630.00-2,630.00

الشركة114: سند يومية2019/03/310.0063.99-63.99115

الشركة241: سند يومية2019/06/300.00411.23-475.22242

الشركة366: سند يومية2019/09/300.00325.54-800.76367

الشركة482: سند يومية2019/12/310.00801.19-1,601.95483

0.001,601.95-1,601.95

الشركة284: سند يومية2019/07/310.00300.00-300.00285

الشركة360: سند يومية2019/09/300.00514,307.00-514,607.00361

0.00514,607.00-514,607.00

الشركة221: سند يومية2019/06/240.001,000.00-1,000.00222

الشركة460: سند يومية2019/11/070.003,861.67-4,861.67461

0.004,861.67-4,861.67

الشركة150: سند يومية2019/04/300.005,100.00-5,100.00151

0.005,100.00-5,100.00

الشركة112: سند يومية2019/03/310.003,551.66-3,551.66113

الشركة240: سند يومية2019/06/300.004,311.11-7,862.77241

الشركة460: سند يومية2019/11/070.003,861.67-11,724.44461

الشركة453: سند يومية2019/12/260.004,500.00-16,224.44454

الشركة481: سند يومية2019/12/310.0042,108.50-58,332.94482

0.0058,332.94-58,332.94

الشركة361: سند يومية2019/09/300.00396,130.99-396,130.99362

0.00396,130.99-396,130.99

الشركة106: سند يومية2019/03/310.00299,288.00-299,288.00107

الشركة118: سند يومية2019/03/310.0074,277.00-373,565.00119

0.00373,565.00-373,565.00

الشركة33: سند يومية2019/01/310.00300.00-300.0034

الشركة36: سند يومية2019/02/280.001,400.00-1,700.0037

الشركة37: سند يومية2019/03/060.0011,400.00-13,100.0038

الشركة101: سند يومية2019/03/310.005,000.00-18,100.00102

الشركة102: سند يومية2019/03/310.005,600.00-23,700.00103

الشركة109: سند يومية2019/03/310.00805,461.86-829,161.86110

الشركة121: سند يومية2019/03/310.0099,299.30-928,461.16122

الشركة164: سند يومية2019/04/240.003,250.00-931,711.16165

الشركة150: سند يومية2019/04/300.003,050.00-934,761.16151

الشركة163: سند يومية2019/05/010.005,000.00-939,761.16164

الشركة257: سند يومية2019/05/260.00152,922.00-1,092,683.16258

الشركة197: سند يومية2019/05/310.0010,450.00-1,103,133.16198

الشركة226: سند يومية2019/06/307,800.000.00-1,095,333.16227

الشركة237: سند يومية2019/06/300.00664,013.66-1,759,346.82238

الشركة245: سند يومية2019/06/300.00195,443.21-1,954,790.03246

الشركة298: سند يومية2019/08/310.0010,000.00-1,964,790.03299

الشركة358: سند يومية2019/09/300.0025,604.46-1,990,394.49359

الشركة362: سند يومية2019/09/300.00196,418.41-2,186,812.90363

الشركة386: سند يومية2019/11/180.009,700.00-2,196,512.90387

الشركة449: سند يومية2019/12/030.00100,000.00-2,296,512.90450

الشركة451: سند يومية2019/12/190.001,000.00-2,297,512.90452

الشركة477: سند يومية2019/12/310.00103,878.19-2,401,391.09478

الشركة485: سند يومية2019/12/310.0052,167.55-2,453,558.64486

7,800.002,461,358.64-2,453,558.64

الشركة223: سند يومية2019/06/300.0014,924.06-14,924.06224

الشركة281: سند يومية2019/07/160.00691.81-15,615.87282

الشركة310: سند يومية2019/09/050.006,440.35-22,056.22311

الشركة396: سند يومية2019/11/140.007,306.63-29,362.85397

0.0029,362.85-29,362.85

18,750.009,215,531.04-9,196,781.04

اسم العميل

تبرعات سلة غذائية

1.00: المعادل, لاير سعودي : العملة

 م2019تحويالت بنكية على حساب الراجحي افطار صائم وجبة حاج خالل الربع الثالث 

فاعل خير

م2019تبرعات عن طريق نقاط البيع خالل شهر نوفمبر 

اسم العميل

تبرعات بناء المساكن والترميم

اسم العميل

تبرعات وقف بركة مكة

اسم العميل

SMSتبرعات رسائل 

اسم العميل

تبرعات االسر المحتاجة

اسم العميل

تبرعات تحجيج المستفيدين

اسم العميل

3تبرعات بركة ونماء 

1.00: المعادل, لاير سعودي : العملة

 م30/6/2019 الى 1/4/2019تحويالت بنكية على حساب الراجحي االسر المنتجة من تاريخ 

م2019تبرعات عن طريق نقاط البيع خالل شهر نوفمبر 

 اسر مستفيدة لمدة ثالثة اشهر5تبرع من شركة كيان الوقفية وذلك مقابل كفالة 

اسم العميل

تبرعات وجبة حاج

اسم العميل

تبرعات تفريج كربة

 م2019اثبات تحويالت بنكية من متبرعين على حساب الراجحي المساكن والترميم خالل الربع الرابع 

 م2019تبرعات عن طريق نقاط البيع خالل شهر يوليو 

1.00: المعادل, لاير سعودي : العملة

1.00: المعادل, لاير سعودي : العملة

2019/12/31:   إلى تاريخ2019/01/01: من تاريخ3تبرعات بركة ونماء  - 241057: الحساب

2019/12/31:   إلى تاريخ2019/01/01: من تاريختبرعات وقف بركة مكة - 241060: الحساب

2019/12/31:   إلى تاريخ2019/01/01: من تاريخSMSتبرعات رسائل  - 241067: الحساب

1.00: المعادل, لاير سعودي : العملة

1.00: المعادل, لاير سعودي : العملة

 م6/3/2019 الى 1/1/2019تحويالت بنكية من متبرعين من تاريخ 

 من ابو ماجد الشاكوش2000من والد والدة سامي السليمان وابنه محمد هللا يرحمه و  3000

2019/12/31:   إلى تاريخ2019/01/01: من تاريختبرعات سلة غذائية - 241033: الحساب

2019/12/31:   إلى تاريخ2019/01/01: من تاريختبرعات االسر المحتاجة - 241038: الحساب

سراج حميد السلمي

من عبدالعزيز الشهري

 م2019التبرع عن طريق نقاط البيع عن شهر ابريل 

فاعل خير

ايداعات نقدية من متبرعين على حساب الراجحي العام

 م2019تبرعات عن طريق نقاط البيع خالل شهر مايو 

 م2019تبرعات عن طريق نقاط البيع خالل شهر فبراير 

 م6/3/2019 الى 1/1/2019تحويالت بنكية من متبرعين من تاريخ 

فقط ثالثمئة وستة وتسعون ألف ومئة وثالثون لاير سعودي وتسعة وتسعون هلله ال غير [دائن  ]: الرصيد

فقط ثالثمئة وثالثة وسبعون ألف وخمسمئة وخمسة وستون لاير سعودي ال غير [دائن  ]: الرصيد

 م2019تبرعات عن طريق نقاط البيع خالل شهر اغسطس 

ايمن احمد الشهراني

 م2019ايداع تبرعات خالل شهر نوفمبر 

 م31/3/2019 الى 1/1/2019تحويالت بنكيه على حساب الراجحي بناء المساكن والترميم من تاريخ 

 م30/6/2019 الى 1/4/2019تحويالت بنكية على حساب الراجحي بناء المساكن والترميم من تاريخ 

 م2019تحويالت بنكية على حساب الراجحي المساكن والترميم خالل الربع الثالث 

مجموع الفترة

تبرعات بناء المساكن والترميم: العميل

2019/12/31:   إلى تاريخ2019/01/01: من تاريختبرعات تحجيج المستفيدين - 241052: الحساب

1.00: المعادل, لاير سعودي : العملة

1.00: المعادل, لاير سعودي : العملة

 م2019التبرع عن طريق نقاط البيع عن شهر ابريل 

 م31/3/2019 الى 1/1/2019تحويالت بنكيه على حساب الراجحي االسر المنتجة حاج من تاريخ 

2019/12/31:   إلى تاريخ2019/01/01: من تاريختبرعات بناء المساكن والترميم - 241017: الحساب

2019/12/31:   إلى تاريخ2019/01/01: من تاريختبرعات وجبة حاج - 241023: الحساب

2019/12/31:   إلى تاريخ2019/01/01: من تاريختبرعات تفريج كربة - 241025: الحساب

1.00: المعادل, لاير سعودي : العملة

1.00: المعادل, لاير سعودي : العملة

تبرعات وجبة حاج: العميل

 م2019تحويالت بنكية من متبرعين على حساب االهلي االوقاف خالل الربع الرابع 

 م2019 في الربع الثاني SMSتبرعات من خالل الرسائل القصيرة 

 م2019 خالل شهر يوليو SMSتبرعات عن طريق رسائل قصيرة 

 م2019 خالل شهر سبتمبر smsتبرعات عن طريق رسائل 

 م2019 خالل الربع الرابع smsتبرعات عن طريق 

 م2019تحويالت بنكية على حساب االهلي االوقاف خالل الربع الثالث 

 م2019تحويالت بنكية على حساب الراجحي االوقاف خالل الربع الثالث 

 م2019ايداع تبرعات خالل شهر نوفمبر 

مؤسسة سمر معين الحتيرشي وذلك عن مشروع وقف بركة مكة/ سداد الدفعة السادسة لـ

 م2019ايداع تبرعات نقدية من متبرعين خالل شهر ديسبمر 

 م2019اثبات تحويالت بنكية من متبرعين على حساب الراجحي االوقاف خالل الربع الرابع 

مؤسسة سمر معين الحتيرشي للمقاوالت المعمارية وذلك عن وقف بركة مكة/ سداد جزء من الدفعة الثالثة لـ

 م2019تبرعات عن طريق نقاط البيع خالل شهر مايو 

مكتب نور مكه لالستشارات الهندسية وذلك مقابل االشراف على وقف بركة مكه/ الدفعة الثانية والثالثة المستحقه لـ

 م30/6/2019 الى 1/4/2019تحويالت بنكية من متبرعين على حساب الراجحي االوقاف من تاريخ 

 م30/6/2019 الى 1/4/2019تحويالت بنكية من متبرعين على حساب االهلي االوقاف من تاريخ 

 م2019تبرعات عن طريق نقاط البيع خالل شهر اغسطس 

 فاعل خير1000 فاعل خير و 200من ام عبيدة مريم البلخي رحمها هللا و  4400

(الكلي)مجموع الفترة 

فقط تسعة ماليين ومئة وستة وتسعون ألف وسبعمئة وواحد وثمانون لاير سعودي وأربعة هلله ال غير [دائن  ]: الرصيد

مجموع الفترة

مجموع الفترة

فقط ألفان وستمئة وثالثون لاير سعودي ال غير [دائن  ]: الرصيد

فقط ألف وستمئة و واحد لاير سعودي وخمسة وتسعون هلله ال غير [دائن  ]: الرصيد

فقط خمسمئة وأربعة عشر ألف وستمئة وسبعة لاير سعودي ال غير [دائن  ]: الرصيد

مجموع الفترة

مجموع الفترة

مجموع الفترة

مجموع الفترة

مجموع الفترة

مجموع الفترة

SMSتبرعات رسائل : العميل

تبرعات تفريج كربة: العميل

تبرعات سلة غذائية: العميل

تبرعات االسر المحتاجة: العميل

تبرعات تحجيج المستفيدين: العميل

3تبرعات بركة ونماء : العميل

تبرعات وقف بركة مكة: العميل

فقط مليونان وأربعمئة وثالثة وخمسون ألف وخمسمئة وثمانية وخمسون لاير سعودي وأربعة وستون هلله ال غير [دائن  ]: الرصيد

فقط تسعة وعشرون ألف وثالثمئة واثنان وستون لاير سعودي وخمسة وثمانون هلله ال غير [دائن  ]: الرصيد

فقط أربعة آالف وثمانمئة وواحد وستون لاير سعودي وسبعة وستون هلله ال غير [دائن  ]: الرصيد

فقط خمسة آالف ومئة لاير سعودي ال غير [دائن  ]: الرصيد

فقط ثمانية وخمسون ألف وثالثمئة واثنان وثالثون لاير سعودي وأربعة وتسعون هلله ال غير [دائن  ]: الرصيد

 م31/3/2019 الى 1/1/2019تحويالت بنكيه على حساب الراجحي االوقاف من تاريخ 

 م2019تحويالت بنكية من متبرعين على حساب االهلي االوقاف خالل الربع االول 

 محمد الشهري عن فارس عتيق البقمي رحمه هللا2250-شادية امان محمد - احمد امان محمد 100- رشا سامي عبدالشافي 200- فاطمة محمد الغزالي 200- امان عمر ابراهيم 200-سامي عبدالشافي حمدان 200

 م2019التبرع عن طريق نقاط البيع عن شهر ابريل 

من ام عبدالرحمن الشريف

 م2019اثبات تحويالت بنكية من متبرعين على حساب الراجحي االسر المحتاجة  خالل الربع الرابع 

 م2019تحويالت بنكية على حساب الراجحي االسر المحتاجة خالل الربع الثالث 

 م31/3/2019 الى 1/1/2019تحويالت بنكيه من متبرعين على حساب الراجحي العام من تاريخ 

 م2019تحويالت بنكية من متبرعين على حساب االهلي العام خالل الربع االول 

 م2019التبرعات عن طريق نقاط البيع خالل شهر يناير 

 م2019تبرعات عن طريق نقاط البيع خالل شهر فبراير 

مجموع الفترة


