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خلري
يب ا

حمل
دعوة 

ني 2017-2018م لتطلعوا على ما قامت به 
ني املالي

جلمعية للعام
ض لكم على التقرير السنوي ألعمال ا

س اإلدارة أن يعر
جمل

يسر 
خلري أمثالكم .

ضل الدعم املادي واملعنوي لفاعلي ا
هلل وثم بف

حتقق ذلك إال بتوفيق من ا
جلمعية من نشاطات وخدمات و ما 

ا
صفحكم هذا 

كما إننا على ثقة تامة بعد ت
ضاء 

إننا نقدم لكم جزيل الشكر وعظيم االمتنان على مساهماتكم النبيلة وأياديكم البي
حملبة للخري من معارفكم لدعوتهم للمساهمة يف هذا العمل اإلنساني النبيل .

س ا
صحاب النفو

التقرير ستطلعون أ
كاتكم على عناويننا املبينة أدناه.

كما نرحب بتلقي اقرتاحاتكم البناءة وتربعاتكم واشرتا
ضحة بالتقرير.

جلمعية املو
ميكنكم اإليداع املباشر يف أحد حسابات ا

كما 
حلث عليه .

خلري وا
جلميع  لفعل ا

هلل مساعيكم الطيبة ووفق ا
شكر ا

كاته.
هلل وبر

محة ا
والسالم عليكم ور

خلريية
مجعية العوامية ا

س إدارة 
جمل

خلريية
مجعية العوامية ا

ىل السادة : 
إ

ص . ب / 10080 ، العوامية / 31911
خلريية للخدمات االجتماعية ، سنرتال : 8552415  013 - اململكة العربية السعودية ، 

مجعية العوامية ا
ف 32663 - 3971 

ف - رقم الوحدة 10 - القطي
 6804 شارع اإلمام علي بن أبي طالب - حي الري

أرسل لكم مبلغًا وقدره :
كي

    تربعي  	       اشرتا
وذلك :	

االســــــم :
العــنوان :                                                                                              التــاريخ :

ص.ب :                     الرمز الربيدي:
رقم اهلوية الوطنية :                                                             املدينة :                           

جلوال :                                           الربيد اإللكرتوني:
ف :                                               ا

اهلات
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إىل كل اللذين ساهموا يف دعم مسرية اجلمعية اخلريية.
أو  عيين  أو  مادي  كانت  سواء  بالعطاء  جادت  اليت  السخية  النفوس  أولئك  إىل 
العامة  املصلحة  حيقق  ملا  اجلمعية  وفاعلية  دور  إبراز  أجل  من  بوقتها  ضحت 

ألفراد هذا اجملتمع.
إليكم مجيعًا حصيلة عملكم ومثرة نتاجكم اخلريي.

إليكم يا من كان لكم الفضل يف سد حاجة احملتاج أو من غاب عنه اإلرشاد.
كتابة  عن  يعجز  القلم  إذ  إنسان،   كل  بها  يفخر  اليت  جتارتكم  مثرة  إليكم 
كلمات الثناء والشكر،  كما نعجز عن حصر الثواب الذي نلتموه من رب العــبــاد.
مشكورة  مساعيكم  أن  إذ  2018م   -2017 املاليني  العامني  خالل  عملكم  نتاج  إليكم 

وأعمالكم عند املوىل مقبولة إن شاء اهلل .
راجني من املوىل التوفيق والسداد،،، واحلمد هلل رب العاملني.

جملس إدارة اجلمعية
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مت  و   ، هـ   1387 عام  االجتماعية  للخدمات  اخلريية  العوامية  مجعية  تأسست 
وتاريخ   11 برقم  آنذاك  االجتماعية  والتنمية  العمل  وزارة  لدى  رمسيا  تسجيلها 
10/26 / 1389هـ ، وكان تأسيس اجلمعية نتيجة اندماج مؤسستني خرييتني يف 
البلدة وهما مجعية األمل اخلريية و الصندوق اخلريي يف مجعية واحدة وهي 
اهلل  من  بتوفيق  النبيلة  خدماتها  تقدم  زالت  ال  اليت   ، اخلريية  العوامية  مجعية 
سبحانه و تعاىل ووجود أهل اخلري أمثالكم لرتتسم البسمة على شفاه احملرومني 

و لننعم مجيعًا حبياة ملُؤها الرب واإلميان .

رئيس  منهم    ، عضواً  عشر  أحدى  من  يتكون  إدارة  جملس  من  اجلمعية  تتكون 
اللجان، ويوجد باجلمعية  السر وأمني الصندوق وأعضاء  اجمللس ونائبه و أمني 
حاليا تسعة عشر جلنة يعمل بها أكثر من أربعني عضواً متطوعًا منهم أحدى 

عشر من أعضاء جملس اإلدارة و الباقي من خارج اجمللس واللجان هي :
دار   ، العامة  املرافق  املساكن،  حتسني   ، التعليمية   ، اليتيم  كافل   ، االجتماعية 
 ، العامة  العالقات  املشاريع،   ، والتوظيف  الدورات   ، املالية   ، اإلدارية    ، الطفولة 
اإلعالمية ، تيسري الزواج ، النسائية  ، التربع بالدم ، إصالح ذات البني ، سبل السالم 

لعلوم القران ، جلنة اخلدمات العامة ، جلنة بيئة . 

ريال   360 مبلغ  وهو  السنوي  االشرتاك  بدفع  اجلمعية  أعمال  لدعم  ندعوكم 
فأكثر، أو التربع بأي مبلغ عن طريق دفع املبالغ يف مكاتب اجلمعية أو بواسطة 
اإليداع يف حسابات اجلمعية يف البنوك ، أو بالتحويل الشهري من حساب املتربع 

أو املشرتك إليها.

التأســيس :

اللجان العاملة :

اإلخوة واألخوات الكرام :

نبذة عن الجمعية ودعوة ألهالي الخير
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تهــدف اجلمعيــة إىل تقديــم اخلدمات االجتماعية الــيت حتتاجها منطقتها دون أن 
يكون هدفها احلصول على الربح املادي وتشمل هذه اخلدمات ما يلي :-

• تقديـــم املســـاعدات النقديـــة و العينيـــة لألشـــخاص احملتاجـــني بشـــكل إعانـــات 
شـــهرية أو مســـاعدات مؤقتـــة لألفـــراد واألســـر الـــيت يثبـــت البحـــث االجتماعـــي

       استحقاقهم.
• تقديـــم املســـاعدات النقديـــة والعينيـــة لألشـــخاص احملتاجـــني واملتضرريـــن مـــن 

احلـــوادث ســـيئة النتائـــج كاحلريـــق أو تهـــدم البيـــوت.
ــم  ــة لتقديـ ــز الصحيـ ــة واملراكـ ــة واألهليـ ــفيات احلكوميـ ــع املستشـ ــاون مـ • التعـ
ـــة لألســـر الفقـــرية ذات احلاجـــة, واملشـــاركة يف  ـــة  الصحي اخلدمـــات  العالجي

ـــة. ـــة  الصحي ـــال الوقائي األعم
• االهتمـــام املرافـــق العامـــة كمغتســـل املوتـــى واملقـــربة وذلـــك بتأمـــني  االحتياجـــات 

الالزمـــة هلـــا وصيانتها.
ــام  ــال واالهتمـ ـــاض األطفـ ــج ري ــة كربامـ ــة خمتلفـ ــات اجتماعيـ ــم خدمـ • تقديـ
بالعجـــزة وذوي االحتياجـــات  اخلاصـــة ، واألمومـــة والـــدورات املختلفـــة،  واالهتمـــام

     بكتاب اهلل بإقامة دورات احلفظ والتجويد.
• املساهمة أو القيام باملشروعات اليت تهدف إىل رعاية األسرة ومحاية الطفولة.

• القيام برتميم وحتسني منازل الفقراء واحملتاجني حسب اإلمكانيات املتاحة.
ـــات ـــم اخلدم ـــدف إىل تقدي ـــيت ته ـــروعات ال ـــال واملش ـــاركة باألعم ـــام أو املش • القي

    االجتماعية.
• تقديم املعونة لطاليب  الزواج ممن يثبت البحث االجتماعي استحقاقهم.

أهــــداف الجمعـــــية
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مجعية العوامية اخلريية للخدمات االجتماعية
اململكة العربية السعودية - املنطقة الشرقية 

حمافظة القطيف - بلدة العوامية
)ص . ب  10080  العوامية  31911 (  

* العــنوان الوطني :
6804 شارع اإلمام علي بن أبي طالب - حي الريف 

رقم الوحدة 10  - القطيف 32663 - 3971 
تفاصيل العنوان الوطين :

رقم املبنى : 6804  الرمزي الربيدي : 32663  الرقم اإلضايف : 3971 
هـــــــاتــــــف اجلمعية :  8557005  / فاكــــــــس اجلمعية : 8552455 

هاتف جلنة الدورات : 8552415

101 رئيس جملس اإلدارة

ن
جا

لل
ت ا

ال
وي

ح
ت

102 نائب رئيس جملس اإلدارة
104/103 مكتب االستقبال

105 اللجنة االجتماعية
107 جلنة كافل اليتيم
106 احملاسبة
110 أمني الصندوق
109 مكتب أعضاء جملس اإلدارة
112 جلنة املشاريع
114 اللجنة النسائية
111 مكتب جلنة كافل اليتيم النسائي

www.awamiach.org : املوقع االلكرتوني
الربيد االلكرتوني  للجمعية :

news@awamiach.org :  بريد املوقع / info@awamiach.org : الربيد العام
www.facebook.com/awamich.org : فيســـبــــوك

@awamich_org : تــــــــــويتـــــر / @awamiach   : انستقــــــرام

* العــنوان العــام:

دليــــل الجمعــــــية
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ــى  ــربَّ َحتَّ أخـــــــي الكريــم أخــــــــيت الكرميــة مصداقــًا لآليــة الكرميــة : ) لــنَْ تنََالــُوا الِْ
ــاُء (، و احلديــث  ــن يشََ ــُف ملَِ ــوَن (  و اآليــة الكرميــة : ) َو اهلل يَضاِع ّب ــا حتُِ قــوا مِمَّ ْتنفُِ

النبــوي الشــريف: ) مــا نقــص مــال مــن صدقــة ( .
ندعوكم إىل املبادرة إىل دعم أعمال الرب يف مجعيتكم بالتربع و اإلشرتاك وذلك حسب ما يلى:

•  دفع االشرتاك السنوي بداية كل عام ميالدي من 1 يناير و حتى 30  ديسمرب، و 
مبلغ االشرتاك السنوي الذي اعتمد يف اجللسة العمومية األخرية هو 360 ريال 

مبا يعادل ريال واحد كل يوم ، و يتم ذلك بطريقتني:
      األوىل:  مراجعة مكتب اجلمعية و دفع االشرتاك.

     الثانية: عن طريق احلواالت البنكية و مراجعة البنك بعد ذلك, ليتم حتويل             
                    مبلغًا  شهريًا من حسِاب املشرتك إىل حساب اجلمعية .

• التربع ماليًا بأي مبلغ يف مكتب اجلمعية أو اإليداع يف أحد حسابات اجلمعية
    يف البنوك.

• دفع الصدقات يف مكتب اللجنة االجتماعية أو جلنة كافل اليتيم  و وضعها 
حتت تصرف اللجنة لتوزيعها مبعرفتها .

• التربع بالورق الزائد واملالبس املستعملة بوضعها يف احلاويات املخصصة هلا .
• تقديم فرص عمل للشباب الباحثني عن العمل بالتعاون مع اجلمعية .

 كيــف تســـاهم في الخيـــر
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حســــابات الجمــــــعية

SA49 30400108001267130012 الحساب العام للجمعية

البنك العربي الوطني
SA85 30400108001267130043 لجنة تحسين المساكن

SA75 3040 0108001267130029 لجنة تيسير الزواج

SA80 3040 0108001267130036 لجنة التأهيل والتوظيف

SA0240000000002604002906 الحساب العام للجمعية

SA5740000000000806901055مجموعة سامبا المالية لجنة تيسير الزواج

SA3340000000002604002930 الحساب الخاص بالسادة

SA6715000999124716530003 الحساب العام للجمعية

SA9815000999124716530027بنك البالد لجنة تيسير الزواج

SA9215000999124716530038 لجنة تحسين المساكن

SA56 55000000073872400289 الحساب العام للجمعية
البنك السعودي الفرنسي

SA56 55000000073872400386 لجنة تيسير الزواج

SA15 1000000 7218150000206 الحساب العام للجمعية
البنك األهلي التجاري

Sa3610000005205659000110 لجنة دار الطفولة

SA32 2000000 3061256689901 الحساب العام للجمعية بنـــك الريـــــاض

SA1565000000341670399001 لجنة تحسين المساكن البنك السعودي لإلستثمار

SA91 50000000 016065166005 الحساب العام للجمعية البنك األول
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حســــابات كافــل اليـــتيم

SA23  40000000002670800220 مجموعة سامبا المالية

SA96  2000000  3061698979940 بنـــك الريـــــاض

SA9030400108001267130050 البنك العربي الوطني

SA69  50000000  016065166013 البنك األول

SA4515000999124716530011 بنك البالد

SA56  55000000073872400192 البنك السعودي الفرنسي

SA41  1000000  7250653000104 البنك األهلي التجاري
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وصحبه  الطاهرين  الطيبني  آله  و  حممد  على  اهلل  وصل  الرحيم  الرمحن  اهلل  بسم 
املنتجبني.

الصرح اخلريي وعلى  بها إىل كل من ساهم وساند هذا  نتوجه  كلمة شكر وعرفان 
, وولي عهده  العزيز حفظه اهلل  امللك سلمان بن عبد  الشريفني  رأسهم خادم احلرمني 
على  الرشيدة  وحكومتنا  ونائبه  الشرقية  املنطقة  أمري  امللكي  السمو  وصاحب   , األمني 

دعمهم املادي واملعنوي.
املنطقة  يف  الوزارة  وفرع  االجتماعية  التنمية  و  العمل  وزارة  مبنسوبي  نشيد  كما 
املشرتكني  مجيع  وكذلك  بالقطيف  االجتماعية  التنمية  ومركز  الشرقية, 
الرئيسني  الداعمني  خصوًصا   , مؤسسات  و  أفراد  من  جلمعيتنا  والداعمني  واملتربعني 
وعلى رأسهم رواد مسجد اإلمام احلسن)ع( بالعوامية وبعض رجال األعمال املعروفني 
بسخائهم وكرمهم و اللذين ساهموا بشكل فعال يف استمرار اجلهود اخلرية اليت تقوم 

بها اجلمعية خدمة ألبناء بلدة العوامية.
ويف   ، احملتاجة  وفئاته  اجملتمع  خلدمة  اجلهود  أقصى  بذل  إىل  اجلمعية  وتسعى  هذا 
يف  اجلمعية  قدمتها  اليت  واخلدمات  لألنشطة  موجز  استعراض  السنوي  التقرير  هذا 
العاميني املاليني 2018/2017م ، حيث يالحظ تفاوت يف إيرادات األنشطة ، وزيادة املساعدات 
لألسر واألفراد عرب اللجنة االجتماعية وجلنة كافل اليتيم وجلنة حتسني املساكن.

 ، ارتفاًعا ملموًسا لتصل إىل 13,866,866,65  ريال  التربعات  العامني شهدت  ففي هذين 
وإما إمجالي املصروفات العامة بلغ 11,426,234,96 ريال .

كذلك ارتفعت املساعدات لألسر احملتاجة يف عام 2017 عن العام 2018 وهي:
املساعدات الدائمة, والطارئة, والصحية, والطالب, والغذائية, وغريها.

كما شهدت جلان اجلمعية أنشطة متنوعة وأخص منها :
اللجنة التعليمية واليت ساهمت يف عمل النماذج املطلوبة لكفالة طالب حيث قامت هذه 
اللجنة بالتواصل مع الكليات األهلية من اجل ختفيف األعباء املالية الدراسية عن أبناء 

وبنات العوائل املستفيدة من اجلمعية.
جلنة بيئة واليت كان هلا الدور اهلام يف احلفاظ على البيئة الصحية للبلدة ونظافتها 

خاصة خالل الظروف اليت شهدتها البلدة.

كلمة رئيس مجلس اإلدارة
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رئيس جملس اإلدارة
جعفر حممد مكي اخلباز

و  التعليمية  الفعاليات  من  بالعديد  القيام  عاتقها  على  أخذت  واليت  النسائية  اللجنة 
التثقيفية وكذلك مساهمتها الفاعلة يف حفل تكريم املتطوعني و املتطوعات العاملني 

يف جلان اجلمعية املختلفة.
جلنيت دار اآلالء للعلوم القرآنية وسبل السالم لعلوم القرآن واللتان متيزتا برباجمهما 
يف خدمة كتاب اهلل, ويشهد على ذلك اإلقبال املميز على براجمهما ومتكنهما من حصد 

العديد من اجلوائز.
يف  احلكومية  اخلدمات  حتسني  يف  مساهمتها  يف  اخلدمات  جلنة  جبهود  أشيد  كما 

البلدة, وذلك عن طريق التواصل مع املسئولني يف هذا اإلطار.

واملساهمة يف  والسداد يف خدمة هذا اجملتمع  التوفيق  ولكم  لنا  الباري عز وجل  نسأل 
رفعة هذا الوطن الغالي يف ظل حكومتنا الرشيدة وحتت قيادتها الرشيدة واهلل حيفظكم 

ويرعاكم.
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أعضاء مجلس اإلدارة
صفته في المجلساسم العضو

جعفر حممد مكي اخلباز
رئيس جملس اإلدارة 

ورئيس اللجنة اإلدارية واللجنة 
النسائية وجلنة املرافق العامة

أمحد صاحل عبداهلل الفرج
نائب رئيس جملس اإلدارة

 ورئيس اللجنة االجتماعية
 وجلنة إصالح ذات البني

العوامي هاشم  مصطفى  أمان  أمني السر ورئيس جلنة التربع بالدمالسيد 
 ودار الطفولة

أمني الصندوق ورئيس اللجنة املاليةحسني أمحد حسني آل سعيد

السيد عباس علوي جعفر الشاخوري
رئيس جلنة حتسني املساكن 

وجلنة اخلدمات العامة

رئيس جلنة كافل اليتيمفتحي نصر تركي الفرج

رئيس جلنة العالقات العامةسعيد صاحل حسني آل الشيخ

رئيس جلنة املشاريع يوسف طه حسن الفرج
و رئيس جلنة الدورات والتوظيف

رئيس اللجنة اإلعالميةحممد علي حسن آل ربح
 وجلنة سبل السالم لعلوم القرآن

رئيس جلنة تيسري الزواج علي صاحل الفرج
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أعضاء مجلس اإلدارة 2017 - 2018  

جعفر حممد مكي اخلباز
رئيس جملس اإلدارة 

حسني أمحد حسني آل سعيد
أمني الصندوق

أمحد صاحل عبداهلل الفرج
نائب رئيس جملس اإلدارة

السيد عباس علوي جعفر الشاخوري
رئيس جلنة حتسني املساكن

يوسف طه حسن الفرج
رئيس جلنة املشاريع والتنمية

علي صاحل الفرج
رئيس جلنة تيسري الزواج

السيد أمان مصطفى هاشم العوامي
األمني العام

فتحي نصر تركي الفرج
رئيس جلنة كافل اليتيم

سعيد صاحل حسني آل الشيخ
رئيس جلنة دار الطفولة

حممد علي حسن آل ربح
رئيس اللجنة اإلعالمية 
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التقـــريـــر الفــنـــي

اللجــــان العـــاملـة

حيتوي على : اللجان العامة ونشاطها للعامني املاليني 2017 - 2018 م

ـــة االجتمــــــــــاعـــــيـــــــــــة •اللجــــنـــــ
•جلنـة كــــــــــافـــــــــــــل اليـتــيــــــــــم
التعـــليــمــــــيـــــــــــــــــــــــــة •اللجنـــة 
•جلنـــة حتســـيـــــــــن املســــــاكــــن
•جلنـــة تيســــــيــــــــــــــر الـــــــــــــزواج

الــعــــامــــة  املــــــرافـــــــــــــق  •جلنـــة 
الطفـــــــــــولــــــــــــــــــــــة دار  •جلنـــة 
•اللجـــــــــــــنــــــــــــة النســـــــــــائيـــــــة
والتـــــوظيف الــــــــدورات  •جلنـــة 

•جلنة ُســـبل الســـالم لعلوم القرآن 
املـــــــــشــــــــــــــــــــــاريع •جلنــــــــــــــــــة 

•اللجـــــــــــــنـــــــــــــــة اإلداريـــــــــــــــــة 
•اللجـــــــــــــنـــــــــــــــة املـــــــــــالــــــــيـــــة
•جلنـــة الــعــــــالقـــــــــــــــات الــعــــــامة
•اللجنـــة اإلعــــــــــــــــــالمــــــيــــــــــــــة
•جلنة إصـــــــــــــــــالح ذات البـــــــــــني
•جلنة التبـــــــــــــــــــــرع بالـــــــــــــــــــدم
•جلنة اخلـــــــــدمـــــــــــــات العـــامــــــة
ـــة بيـــــــئـــــــــــــــــــة •جلــــــــــــــــنـــــــــــــــــ
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اللجنة االجتماعية

اللجنة االجتماعية
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هي اللجنة األساسية باجلمعية من حيث حتقق أهدافها اإلنسانية, واليت تعنى 
بدعم األسر اليت حباجة إىل املساعدة املادية واالجتماعية.

املساهمة يف دعم األفراد واألسر من احملتاجني ماديًا ومعنويا، وترعى اللجنة  	-1
االجتماعية أكثر من 100 أسرة. 

توزيع التربعات النقدية والغذائية والعينية وتوزيعها حسب ضوابط املساعدة. 	-2
طلب  بغرض  اللجنة  إىل  ترد  اليت  احلاالت  عن  االجتماعية  البحوث  إجراء  	-3
جلساته  يف  اإلدارة  جملس  على  البحوث  هذه  عرض  ثم  ومن  املساعدة, 

االعتيادية للنظر يف مساعدة هذه احلاالت.
تقديم مساعدات متنوعة على مدار العام , دائمة ومنقطعة وحسب الظروف 	-4

      واالحتياجات.

البحث  يف  جاء  ما  و  العائلة  ظروف  حسب  وتقدر  لألسر  تعطى  مساعدات  وهي 
االجتماعي عنها ، و تصرف هذه املساعدات كل شهر بواسطة اإليداع مباشرة من 
حساب اجلمعية يف البنوك إىل حساب املستفيدين ، كما تنظر اللجنة يف مقدار 
املساعدة سنويا من حيث الزيادة يف املبلغ أو ختفيضه حسب تتبع احلالة يف البحث 
للعامني  األسر  هذه  عدد  بلغ  وقد   ، أفرادها  وعدد  باألسرة  اخلاصة  االجتماعي 

املاليني 2017-2018م  50  أسرة.

عبارة عن مساعدات شهرية لبعض األسر األكثر حاجة ، على شكل كوبونات 
شراء من حمالت معينة للتموين، وذلك للمساهمة يف سد حاجة األسر من املواد 
 36 عدد  املساعدات  هذه  من  املستفيدة  األسر  عدد  بلغ  وقد  والتموينية،  الغذائية 

أسرة شهريا.

تعريف اللجنة:

أهداف اللجنة و مهامها :

1- المساعدات الدائمة :

2 - المساعدات العينية الشهرية :  

مساعدات اللجنة :

اللجنة االجتماعية    اللجنة االجتماعية
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وهي مساعدات شهرية لألسر للمساهمة يف تغطية تكاليف إجيار مساكنها، 
وبلغ عدد األسر املساعدة 40 أسرة.

الفرد وحسب ما  أو  وهي عبارة عن مبالغ مقطوعة تصرف مرة واحدة لألسرة 
جاء يف البحث االجتماعي ، و تهدف إىل مساعدة احملتاجني يف حالة احلاجة .

عبارة عن تقديم كوبونات مساعدات مدرسية للطالب والطالبات تشمل أكثر 
من 220 طالب وطالبة تتمثل يف التالي:

1-كوبونات القرطاسية توزع على مجيع الطالب والطالبات بواقع 150 ريال يتم 
 ، اللجنة على شكل مواد قرطاسية  اليت حددتها  القرطاسيات  صرفه من أحدى 

وبالتالي يتيح للطالب أو الطالبة االختيار حسب احتياجه ورغبته.
2-كوبونات املريول والعباءة واحلذاء للطالبات بواقع 245 ريال لكل طالبة.

3-كوبونات مالبس األوالد للطالب بواقع 150 ريال لكل طالب.
من  بها  ومتربع  أدوات قرطاسية متكاملة  تقديم حقائب مدرسية حتتوي على 
شركة ارامكو السعودية والبنك األهلي مع توزيع عيب ومرايل جلميع الطالبات, 
املدرسية  املساعدات  , وتوزعت هذه    220  فردا  الطلبة والطالبات    وقد بلغ عدد 
هلذين العامني على شكل كوبونات أدوات قرطاسية  وعباءات ومرايل  وكوبونات 
مالبس للطالب ، وقد تكفل صندوق احلقوق الشرعية بتأمني جزء من كوبونات 

العباءات واملرايل.
الشكر  جبزيل  اخلريية  العوامية  مجعية  إدارة  جملس  وأعضاء  رئيس  ويتقدم 
والتقدير اىل صندوق احلقوق الشرعية على عطائهم  املستمر سائلني املوىل جل 

شأنه أن يتقبله منهم إنه مسيع الدعاء. 

عبارة عن تقديم قيمة مبلغ أجار السكن للطلبة والطالبات اجلامعيني ملدة عام  
أو نصف عام دراسي  ، كذلك صرف مبالغ أخرى لتغطية تكاليف االنتساب أو 

املواصالت لبعض اجلامعات وقد بلغ عددهم يف الفرتة املذكورة 15 فردا.

3 - مساعدات اإليجار :

4 -المساعدات النقدية الطارئة : 

5- مساعدة الطلبة والطالبات :

6 - مساعدة الطلبة والطالبات الجامعيين :

اللجنة االجتماعية
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ومخسون  مائة  الكوبون  قيمة  كوبونات  األول  املساعدات,  من  نوعني  عن  عبارة 
مثاًل  أفراد  سبعة  من  مكونة  فأسرة  األفراد,  عدد  حسب  لألسرة  وتصرف  ريال, 
حتصل على سبعة كوبونات, وتصرف الكوبونات على شكل مشرتيات من مركز 

األعراف بالعوامية.  ومركز مزايا الغذاء بالقطيف.
النوع الثاني من مساعدات شهر رمضان هي صرف مواد غذائية متربع بها من قبل 
احملسنني, حيث حيرص مجلة من احملسنني سنويُا على إيصال مساعدات غذائية 
واللحوم  التمر  و  الطحني  و  السكر  و  الرز  مثل   األسر  على  لتوزيعها  للجمعية 
اقرب  يف  أو  اجلمعية  إىل  وصوهلا  فور  املواد  هذه  توزيع  ويتم  وغريها،  والعجائن 
وقت،  وقد بلغت األسر اليت سوعدت  خالل هذه الفرتة 160 يف كل عام من أسر 

جلنيت االجتماعية وكافل اليتيم. 

عبـــــارة عن صــــرف مبالغ نقدية لتسديد ديون املعسرين أو للمســـاهمة يف سداد
الديات .

عبـــارة عـــن صـــرف مبالـــغ لســـداد رســـوم بعـــض املستشـــفيات اخلاصة لبعـــض املرضى
احملتاجـــني ، أو ســـداد رســـوم اإليـــواء يف دار العجـــزة بســـيهات ، أو صـــرف مبالغ بصفة 

عاجلة للمرضى أو مرافقيهم للتنقل و السكن من وإىل املراكز الصحية .

مبالغ نقدية موزعة على األسر مقدمة من مشروع املرحوم حممد حسن
الربح .

11 / توزيع ذبائح :
مقدمـــة إمـــا مـــن بعـــض األفـــراد املتربعـــني, أو توزيـــع ذبائـــح األضاحـــي القادمـــة
مـــن املشـــاعر املقدســـة عـــن طريـــق البنـــك اإلســـالمي للتنميـــة, أو بعـــض احلمـــالت ..

7- مساعدات شهر رمضان المبارك  :

8- سداد ديون و دّيات :

9- المساعدات الصحية :

10 - مساعدات هدية العيد :

اللجنة االجتماعية    اللجنة االجتماعية
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12 / سداد رسوم دار الطفولة :
تســـديد رســـوم دخـــول دار الطفولـــة مـــن قبـــل اللجنـــة عـــن بعـــض األطفـــال 
امللتحقـــني بهـــا،  و املســـجلني ضمـــــــن األســـــــــــر الـــيت تساعدهــــــــــم اللجنــــــة .

13 - مساعدات الحريق :
مساعدات مالية وعينية تعطى بصفة عاجلة إىل األسر املتضررة من احلرائق .

14 - مساعدات األجهزة الكهربائية :
وأجهزة  املكيفات  مثل  هلم  كهربائية  أجهزة  بشراء  واألفراد  لألسر  مساعدات 

املنزل .

15 - مساعدات ذوي االحتياجات الخاصة :
أو  تكاليف عالجهم  للمساهمة يف  االحتياجات اخلاصة  نقدية لذوي  مساعدات 

إقامتهم يف مراكز العالج, أو لشراء أدوية, أو تكاليف استقدام خادمات هلم.

16 - توزيع الزكاة والكفارة والتبرعات النقدية والغذائية :
التوزيع للمواد الغذائية املتربع بها , و توزيع التربعات النقدية من زكاة وتربعات 
لدى  املسجلة  األسر  مجيع  أو  حاجة,  األكثر  لألسر  وتعطى  وكفارات,  عامة 

اللجنة إذا كانت التربعات تفي بذلك.

17 - مساعدة أسر السجناء :
يتم مساعدة من هم حباجة من أسر السجناء حتى خروج العائل من السجن.

اللجنة االجتماعية



24

    اللجنة االجتماعية

تأكد يا أخي الكريم و يا أخيت الكرمية أنه ما نقص مال من صدقة ، من هنا
ميكنكم املساهمة معنا يف رفع حالة العوز و احلاجة عن إخوانكم الذين هم 

بأمس
احلاجة إىل املساعدة ، وذلك عن بواسطة الطرق التالية :

1/ التربع املالي للجنة عن طريق مكتب اجلمعية أو مكتب اللجنة .
غري ذلك, و تتوىل توزيعها ، وميكن حسب رغبة املتربع توزيعها يف نفس اليوم 

أويف أقرب فرصة .
2/ تستقبل اللجنة مواد الكفارة و تتوىل توزيعها .

3/ ميكن املساهمة يف مساعدات إفطار صائم بالتربع املالي هلذه املساعدات.

مت إطالق هذا املشروع مؤخرا ضمن مشاريع مجعية العوامية اخلريية،	 ويهدف 
ومتطلبات  احتياجات  من  يلزمه  ما  بتوفري  املستفيد  حاجة  سد  إىل  املشروع  هذا 
أساسية بتخصيص له مساعدة شهرية من اجلمعية مما ينعكس أثر إجيابي على 

أفراد اجملتمع.

•كيف يمكنك المساهمة في فعل الخير ؟

•مشروع كفالة فقير :

1 -  أمحد صاحل الفرج ) رئيس  اللجنة ( 
2 - طاهر عيسى آل درويش) نائب رئيس اللجنة  (

الهيكل اإلداري للجنة:

اللجنة االجتماعية
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* صو اللجنة االجتماعية  :

اللجنة االجتماعية
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لجنة كافل اليتيم

لجنة كافل اليتيم

لجنة كافل اليتيم
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تأسست جلنة كافل اليتيم جبمعية العوامية اخلريية بتاريخ 1 / 1 / 1414 هـ

جلنة تعنى بشؤون األيتام من النواحي املالية و الصحية و التعليمية وغريها .

1/ االهتمام باأليتام من الناحية املادية واالجتماعية واملعنوية , وحفظ كرامتهم 
والتخفيف من وطأة احلرمان لديهم ما أمكن.

2/ االهتمام باأليتام من الناحية الصحية والتعليمية .

1/ تقديم املساعدات النقدية الدائمة ) الكفاالت الشهرية ( عبارة عن مبلغ شهري 
وقدره 250 ريال.  و تصرف كل شهرين ، عرب اإليداع يف حساباتهم البنكية.

2/ املساعدات املالية الطارئة .
3/ تقديم مساعدات شهر رمضان املبارك .

4/ توزيع الصدقات النقدية والكفارات ومبالغ العقيقة واملواد الغذائية املتربع بها 
من احملسنني.

، وبعض احلمالت  للتنمية  البنك اإلسالمي  5/ توزيع أضاحي احلج عن طريق 
باملنطقة.

6/ تقديم مساعدات فصل الشتاء , مثل الدفايات والبطانيات.

التــأسيس :

التعـــريف :

أهداف اللجنة :

•مساعدات مالية وغذائية :
خـــدمـــات اللجــنــة : 

لجنة كافل اليتيم

1/ تقديم مساعدات احلقيبة املدرسية للطلبة والطالبات, وحتتوي على جتهيزات 
كاملة .

2/ تقديم مبالغ مالية نقدية وهدايا  للمتفوقني يف مجيع املراحل الدراسية.
3/ صرف عيب و مرايل للطالبات وثياب للطالب .

•الخدمات التعليمية :
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1/ دفع اإلجيار الشهرية أو املساهمة يف جزء من مبلغها .
2/ صرف األجهزة الكهربائية واألثاث .

3/ املساهمة يف بناء وترميم املنازل.

1/تقديم العالج اجملاني لكافة أسر األيتام يف مستشفى الزهراء بالقطيف.
2/ دفع رسوم إقامة األيتام يف اجملمع الصحي التابع جلمعية سيهات للخدمات 

االجتماعية.
3/ مساعدة األيتام من ذوي االحتياجات اخلاصة .

•مساعدات المساكن :

•مساعدات صحية :

1/ القيام بتنظيم زيارات لأليتام إىل املدينة املنورة يف العيد واإلجازات املدرسية.
مع  بالتعاون  املزارع  بعض  أو  الرتفيهية  املدن  إىل  لأليتام  برحالت  القيام   /2

اجلمعيات اخلريية يف املنطقة .
3 / إشراك األطفال األيتام يف مهرجان الطفل السنوي بنادي السالم .

•خدمات ترفيهية :

4/ دفع رسوم التحاق األيتام بدار الطفولة حتى خترجهم من الدار .
من خترجهم  بعد  أكادميية  مبعاهد  والطالبات  الطلبة  التحاق  مبالغ  دفع   /5

      الثانوية ، لتأهيلهم للحصول على دبلومات تؤهلهم للحصول على وظائف .
اللجنة  نفقة  على  باجلمعية  الصيفي  النادي  يف  األيتام  الطالبات  إشراك   /6

لالستفادة من أوقات الفراغ لديهم .
7/ مساعدة الطلبة والطالبات األيتام اجلامعيني بدفع مبالغ اإلجيار لسكنهم، أو 

مساعدتهم يف دفع األقساط اجلامعية .

لجنة كافل اليتيم
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رحلة ترفيهية لأليتام إىل مدينة األحساء. 	-1
مشـــاركة أيتـــام جلنـــة كافـــل اليتيـــم يف احلفـــل الســـنوي لتكريـــم متفوقـــات   	-2

      القطيف جبمعية القطيف اخلريية بتسع )9( طالبات متفوقات.

قـــال الرســـول صلـــى اهلل عليـــه وآلـــه وســـلم ( أنـــا وكافـــل اليتيـــم كهاتـــني ) وأشـــار 
بإصبعيـــه الســـبابة والوســـطى , مـــن هنـــا يهيـــب كافـــل اليتيـــم باألخـــوة و األخـــــوات

مـــن أهـــل اخلـــري مـــؤازرة و دعـــم كافـــل اليتيـــم مبـــا جتـــود بـــه أنفســـهم ، و حيـــث أن 
اللجنة تقدم خدمات عديدة و مميزة فإنها حباجة إىل املساندة يف استمرارية هذه 

اخلدمـــات و فعاليتهـــا ، و ميكـــن دعـــم اللجنـــة عـــرب الطـــرق التالية :
1/ كفالة األيتام عرب الدفع شهريا أو سنويا أو غري ذلك مبراجعة مكتب اللجنة

     أو مكتب االستقبال باجلمعية.
2/ التحويل البنكي الشهري من حساب املتربع إىل حسابات اللجنة يف البنوك.

3/ التربع بأي مبلغ لدعم نشاط اللجنة .

•نشاط اللجنة للعامين 2017 -2018 م:

•كيف نساهم في كافل اليتيم ؟

لجنة كافل اليتيم

الهيكل اإلداري للجنة :

فتحي نصر الفرج ) رئيس اللجنة (

السيد عباس علوي الشاخوري ) نائب رئيس اللجنة (
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•صور لجنة كافل اليتيم :

لجنة كافل اليتيم
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تفصيل المساعدات للعامين الماليين 2017 - 2018 م
وكافل  االجتماعية  اللجنتين  مساعدات  مصروفات  بلغت  وقد 
ريال   3.616.086 وقدره  إجمالي  مبلغ   2018 و   2017 للعامين  اليتيم 

على التفصيل اآلتي: 

نـــــــوع املســـــاعـــــــــــدة
العـــــــام

20172018
621,200603,520مساعدات دائمة  
218,750339,908مساعدت طارئة 

8,00051,400مساعدات صحية 
27,41089,559مساعدات أجهزة 
209,144240,981مساعدات طالب

-34,850مساعدات معونة شتاء
637,450446,800مساعدات حتسني وإجيار مساكن

-1,650,600مساعدات سداد ديون 
98,450204,900مساعدات مواد غذائية 

-50,000مصروفات إفطار صائم 
38,2327,760مساعدات صدقات

23,000173,750مساعدات هدايا وعيدية

2,158,578 ريال3,616,086 ريالاجملمـــــــــــــــــــوع 

لجنة كافل اليتيم
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اللجنة التعليمية

لجنة كافل اليتيم

اللجنة التعليمية
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اللجنة التعليمية
املراحل  مجيع  يف  ومعنويًا  ماديًا  احملتاجني  والطالبات  الطالب  لدعم  تهدف 
الدراسية ، بهدف استمرار وجناح حتصيلهم العلمي ليكون ذلك سببا بعد توفيق 
اهلل يف نقلهم من دائرة احلاجة إىل دائرة االكتفاء واليسر ، باإلضافة لتحقيق 

تطلعاتهم وطموحاتهم يف املشاركة ببناء هذا الوطن الغالي.

أنواع المساعدات التي تقدم للطالب والطالبات :
1-أدوات قرطاسية ملراحل التعليم العام.

2-رسوم الدراسة واملواصالت وإجيار السكن ملراحل التعليم اجلامعي.

الهيكل اإلداري للجنة :

جعفر حممد اخلباز )رئيس اللجنة(

شفيق حممد املغاسلة )عضوا(

جعفر حممد النمر)عضوا(

د. مجال آل إمساعيل )عضوا(
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لجنة تحسين المساكنلجنة تحسين المساكن

لجنة تحسين المساكن
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1/ ترميم وبناء منازل احملتاجني .
2/ إبدال املنازل اآليلة للسقوط  مبنازل إمسنتية بالكامل لتوفري بيئة 

سكنية كرمية لألسر. 

1-صيانة 45  منزل متضرر نتيجة األحداث السابقة.

خدمات اللجنة :

نشاط اللجنة للعامين 2017 /2018م :

مــســــاعدات اللـجـــنة :

املصروفاتالعام
161,963 ريال2017
214,320 ريال2018

لجنة تحسين المساكن

السيد عباس علوي الشـــــــاخـــوري )رئيس اللجنة (

طاهر عيسى آل درويش ) نائب رئيس اللجنة (

حسني أمحد السعيد ) عضوًا(

الهيكل اإلداري للجنة  :
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لجنة تحسين المساكنلجنة تحسين المساكن
• صور  لجنة  تحسين المساكن :
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لجنة تحسين المساكن

37
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لجنة تيسير الزواجلجنة تحسين المساكن

لجنة تيسير الزواج
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توفري  يف  املساهمة  عرب   ، الزواج  على  املقبلني  أمور  تيسري  يف  تساهم  جلنة 
مستلزمات البيت الزوجي .

1/ املساهمة يف تزويج الشباب و محايتهم من مساوئ التأخر يف الزواج .
املنزل  مستلزمات  تدبري  يف  مبساعدتهم  الزواج  على  املقبلني  على  التيسري   /2

الزوجي األساسية.
3/ توعية الشباب املقبلني على الزواج للحد من أسباب الطالق يف اجملتمع.

و  املكيفات  مثل  الزواج  على  للمقبلني  األساسية  و  الضرورية  األجهزة  شراء   /1
الثالجات و الغساالت و األفران .

2/ تكملة الصداق املؤجل .
3/ شراء غرف نوم .

4/ عقد احملاضرات و الندوات و الدورات التثقيفية للمقبلني على الزواج بهدف 
خلق حالة من الوعي حتول دون حدوث مشاكل, أو عالجها مبجرد حدوثها .

من  هلم  حصانة  للزواج  الشباب  فتأهيل   ، أعزب  زوج  ملن  الكبري  الثواب  خيفى  ال 
مجيعا  املؤمنة  أخيت  املؤمن  أخي  ندعوكم  لذا   ، االحنراف  مساوئ  يف  االنزالق 

للمساهمة معنا يف دعم هذا املشروع عن طريق :
1/ تقديم تربعات مالية عن طريق مكتب اللجنة, أو مكتب االستقبال باجلمعية.

2/ اإليداع يف حسابات اللجنة يف البنوك املوضحة يف » حسابات البنوك «يف مقدمة 
التقرير .

التعـــريف :

أهداف اللجنة :

خدمات اللجنة :

كيف تساهم معنا في تزويج الشباب :

لجنة تيسير الزواج
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مساعدات اللجنة :

املســـــاعداتالعــــــــام
25,500 ريال2017م
-2018م

 عباس علوي الشاخوري ) رئيس اللجنة(
 يوسف طه الفرج) نائب رئيس اللجنة(

الهيكل اإلداري للجنة :

لجنة تيسير الزواجلجنة تحسين المساكن
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لجنة المرافق العامة

لجنة المرافق العامة
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1 /تسيري إسعافات اجلمعية على مدار الساعة يف خدمة املواطنني بنقل املرضى 
من و إىل املستشفيات ، ونقل املوتى إىل البلدة من مجيع مستشفيات املنطقة 

الشرقية.
2/ صيانة املغتسل واملقربة وتوفري كافة مستلزماتهما ، ومنها مستلزمات التكفني 

والدفن .
3/ مجع الورق الزائد واملالبس املستعملة يف حاويات وبيعها واالستفادة من ريع 

ذلك يف دعم إيرادات اجلمعية ونظافة البيئة .
برامج  يف  بهم  املتربع  املستعمل  األثاث  و  الكهربائية  األجهزة  من  االستفادة   /4

املساعدات إذا كانت حبالة جيدة ، أو الستخدامات اجلمعية األخرى .
5/ صرف مساعدات لبناء أو ترميم املساجد.

املبادرة بتنظيم املقربة وذلك بوضع إطار مصنوع من الفايرب على القبور حسب  	-1
رغبة أهاليهم.

خدمات اللجنة المقدمة :

نشاطات اللجنة للعامين 2017 / 2018م :

لجنة المرافق العامة

الهيكل اإلداري للجنة :

جعفر حممد اخلباز )رئيس اللجنة(
2 / طاهر عيسى آل درويش )عضواً (

املصروفاتاإليرادات " تربعات "العام
95,496 ريال20170

163,895 ريال-2018

اإليرادات والمصروفات للجنة :

لجنة المرافق العامة
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لجنة المرافق العامة
•صور لجنة المرافق العامة:
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لجنة دار الطفولة

لجنة دار الطفولة
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و  االبتدائية  املرحلة  قبل  ما  أطفال  تأهيل  و  تربية  و  بتعليم  ُتعنى  جلنة  هي 
إكسابهم املهارات األساسية عرب التحاقهم بدار الطفولة .

بدار  امللتحقني  لألطفال  الرتفيهية  و  الرتبوية  و  التعليمية  اخلدمات  1/تقديم 
   الطفولة .

2/ إدارة الدار مع اإلشراف على خدماتها و أنشطتها بشكل عام .
3/ القيام بنشاطات مساندة يف دار الطفولة مثل املهرجانات و احلفالت .

4/ إعفاء بعض األسر من دفع رسوم الدار لعدم القدرة .

و إكسابهم مهارات  تعليمهم  و  االبتدائية  للمرحلة  األطفال  تأهيل  و  إعداد   /1
بالتعبري احلر  اللغوي  التواصل  ,وتدريبهم على  الكتابة  و  القراءة  أساسية يف 

عما جيول خباطرهم من أفكار ومشاعر.
2/ تنمية مواهب و إبداعات الطفل عرب نشاطات خاصة بذلك .

 3/ إكساب الطفل القيم األخالقية و الدينية والرتبوية و احرتام القانون واآلداب
      العامة .

على  تشجيعه  و  أقرانه  مع  السليم  االجتماعي  التفاعل  على  الطفل  تشجيع   /4  
العادات االجتماعية الصحيحة .

 5/ تدريب الطفل على املهارات احلركية وتعويده على العادات الصحية وتنمية 
حواسه و مترينه على حسن استخدامها.

6/  الوفاء حباجات الطفولة وإسعاد الطفل وتهذيبه.

التعريف :

خدمات اللجنة:

أهداف اللجنة :

لجنة دار الطفولة
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لجنة دار الطفولة
أنشطة دار الطفولة للعامين 2017 - 2018 م:

اسم 
الربنامج

الفئة 
آليـــــة التنفــــــــيــــذاملستهدفة

يوم العاملي 
للمعلم

األطفال 
واملعلمات

مبناسبة اليوم العاملي للمعلم مت عمل نشاط لألطفال بهذه 
يف  ودوره  املعلم   على  أكرب  بشكل  تعرفوا  حيث  املناسبة  
خدمة الوطن  وذلك من خالل قيام املعلمات مبشهد متثيلي  
يبني ذلك وقيام أحد األطفال بدور املعلم الذي يبين أجيال 
املستقبل وأهميته يف بناء اجملتمع   كما استمتعوا باملسابقات 
النشاط   نهاية  ،ويف  هلم  البسيطة  اهلدايا  وتقديم  املقدمة 
الشكر  وتقديم  الدار  معلمات  بتكريم  الدار  قائدة  قامت 
يف  املبذولة  جهودهن  على  وأثنت  عطائهن  على  اجلزيل 
خدمة الدار وأطفاهلا شباب املستقبل  ،  كما قامت بتوزيع 

اهلدايا البسيطة هلن .

جمس 
األمهات

امهات أطفال 
الدار

التعليمي  املستوى  على  للوقوف  لألمهات  جملس  عقد  مت 
حضور  مت  حيث  بنجاح  تفعيله  مت  وقد  لألطفال  والرتبوي 

معظم األمهات  .

مهرجان 
يدي تعمل 

لألطفال

مت عمـــل مهرجـــان لألطفـــال حيتـــوي علـــى انشـــطة وأركان 
ـــة وعمـــل  ـــع اإلكسســـوارات واألعمـــال الفني متنوعـــة ) تصني
العجائـــن والشـــطائر واألغذيـــة اخلفيفـــة  وبنـــاء األبـــراج 

ــبية ــات اخلشـ ــارات بالرتكيبـ والعمـ

فطور مجاعي
األمهات 

واألطفال 
واملعلمات

مبناسبة وحدة الغذاء قامت أسرة دار الطفولة بعمل فطور 
املعلمات  ملشاركة  األمهات  دعوة  مت  حيث  الدار  يف  مجاعي 
واألطفال يف تناول الفطور الذي اشتمل على الغذاء الصحي 

املتنوع اليت مت إعداده من قبل املعلمات واألمهات .

استضافة
  أم تقوم 

بعمل خبز 
التاوه 

كشراكه 
جمتمعية

األطفال 
وبعض 
األمهات

جتيد  األمهات  إحدى  استضافة  مت  األيدي  وحدة  مبناسبة 
عمل التاوة وقد قامت بعرض مكونات عمله وطريقة خبزه 
ويف نهاية النشاط قام األطفال بتذوق اخلبز وابداء إعجابهم 

مبذاقه
مهنة  جتيد  واليت  األمهات  أحدى  استضافة  مت  كما 
اخلياطة  عن  شاملة  فكرة  األطفال   واعطت   اخلياطة 
حنتاجها  اليت  األدوات  بعرض  قامت  و  النشاط  بداية  يف 
 ، اخلياطة  وإبر   , ماكنة   ( اخلياطة  آلة  مثل  للخياطة 
واخليوط ، والقماش( وشرح كل أداء على حدة كما قامت 

خبياطة القماش عمليًا أمام األطفال.
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لجنة دار الطفولة

استضافة 
اخصائية 

تغذية

األطفال 
واملعلمات

مبناسبة وحدة صحيت وسالميت مت استضافة أخصائية 
تغذية وقامت بعرض املأكوالت الصحية والغري صحية 

ووضحت لألطفال تأثريها السليب واإلجيابي على الصحة 
وألسنان مستعينة يف ذلك بعرض شرائح و مشاهد متثيلية 

توضح ذلك.

رحالت 
وزيارات 
لألطفال

األطفال 
واملعلمات

مت عمـــل برنامـــج ترفيهـــي وتعليمـــي لألطفـــال وذلـــك بالقيـــام 
برحـــالت متنوعـــة لألماكـــن التاليـــة ) رحلـــة اىل قلعـــة 
القطيـــف ، رحلـــة اىل حديقـــة احليـــوان، رحلـــة اىل تـــوي تـــاون ، 
زيـــارة إىل معـــرض ســـايتك ، زيـــارة إىل روائـــع املكتبـــات ، زيـــارة 
إىل الردســـي مبجمـــع ســـييت مـــول القطيـــف ، قريـــة الدولفني ، 

مطعـــم التنـــور بالقطيـــف(.

األطفال خطة إخالء
واملعلمات

ــال  ــى لألطفـ ــالء املبنـ ــة إخـ ــذ خطـ ــدار بتنفيـ ــرة الـ ــت أسـ قامـ
وذلـــك بالقيـــام بإطالق صافرة اإلنذار وجتميع األطفال على 

دفعتـــني يف ســـاحة خـــارج املبنـــى.

يوم الطفل 
العاملي

واألطفال 
واملعلمات

مبناســـبة اليـــوم العاملـــي للطفـــل مت إعـــداد برنامـــج متنـــوع 
لألطفـــال بعنـــوان " حقوقـــي وواجباتـــي  ".

مهرجان 
أصحاب املهن

واألطفال 
واملعلمات

أصحـــاب  شـــخصيات  بتقمـــص  الـــدار  يف  املعلمـــات  قامـــت 
املهـــن و متثيـــل األدوار ) اخليـــاط ، الطبيـــب ، الطاهـــي ، الرســـام ،
الفـــالح ( وتعليـــم األطفـــال باملهنـــة األدوات اخلاصـــة بهـــا.

استضافة 
اخصائية 
صحة فم 

وأسنان

األطفال 
واملعلمات

أخصائية  استضافة  مت  وسالميت  صحيت  وحدة  مبناسبة 
األسنان  تنظيف  طريقة  بعرض  لتقوم  وأسنان  فم  صحة 
وعرض األدوات الالزمة لذلك وقد عرضت أيضًا املأكوالت 
متثيلية  مشاهد  وعرض  لألسنان  صحية  والغري  الصحية 

توضح ذلك.

يوم مفتوح 
خاص بوحدة 

العائلة

األطفال 
واملعلمات

يوم  الطفولة بعمل  دار  أسرة  قامت  العائلة  مبناسبة وحدة 
يوضح  متثيلي  مبشهد  بالقيام  وذلك  اجلدة  عن  مفتوح 
كانت  وماذا  اجملتمع  يف  ودورها  اجلدة  شخصية  لألطفال 
تعمل يف املاضي  وأشاروا اىل ضرورة االهتمام بها وزيارتها 

من قبل اوالدها وأحفادها والعناية بها عند احلاجة.
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إيرادات ومصروفات دار الطفولة :

املصروفاتاإليراداتالعــــام
1,010,341 ريال686,426 ريال2017
789,778 ريال755,171 ريال2018

الهيكل اإلداري للجنة  :

السيد أمان مصطفى العوامي رئيس اللجنة
أمحد صاحل الفرج    نائب رئيس اللجنة

لجنة دار الطفولة
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* صور  لجنة دار الطفولة :

لجنة دار الطفولة
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لجنة دار الطفولة
* صور  لجنة دار الطفولة :
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اللجنة النسائية

اللجنة النسائية
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و  اجلمعية  بني  املتينة  الوشائج  إقامة  و  النسائي  اجملتمع  خبدمة  ُتعنى  جلنة 
التواصل و  و يشجع على  أهداف اجلمعية  النسائي وخدمته مبا حيقق  اجملتمع 

دعم برامج و أنشطة اجلمعية عمومًا . 

• توعية املرأة بأهمية دورها يف العمل االجتماعي التطوعي .
• استثمار طاقات املرأة و إمكانياتها يف النهوض اجملتمعي . 

• رفع مستوى املرأة يف كافة اجلوانب .
• توثيق روابط التعاون بني النساء داخل املنطقة وخارجها .

التعريف :

أهداف اللجنة :

الهيكل اإلداري للجنة :

الهيكل اإلداري لدار اآلالء :

ريم عبداهلل الشيخ جعفر
مسؤولة تعليم 

+ مسؤولة 
األنشطة

اللجنة النسائية

رئيسة اللجنةخلود علي آل سعيد 

نائبة الرئيسةسوزان عبد العظيم آل خليف

سكرترية بثينة جعفر أبو املكارم 

عضوةصديقة عبد احملسن الرباهيم

عضوةهنية عبد احملسن الرباهيم

عضوةرباب عبد الرسول الزاهر

عضوةزكية أمحد الزاهر

مديرةفاطمة علي الفرج

مسئولة تعليمشوقية مهدي السعيد

عضوةإميان علي الزاهر

عضوةجنة علي الربح

عضوةهدى أمحد الزاهر

عضوةمليكة عبد اهلل الشيخ

عضوةفاطمة علي آل ربيع

عضوةمنال عبد اهلل الرباهيم

عضوةمنيات مكي املناسف

إداريةفاطمة منصور عبداجلبار

إداريةنزيهة علي صوميل
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الهيكل التنظيمي للجنة النسائية عام 2018م :

اللجنة النسائية

مقررة اللجنة  خلود آل سعيد 

نائبة املقررةسوزان آل خليف 

السكرتريةبثينة ابو املكارم 

اللجنة االجتماعيةزكية الزاهر
رباب الزاهر 

اللجنة الصحيةصديقة الرباهيم 

جلنة الدورات و األنشطة خلود آل سعيد   
جنة الربح 

دار اآلالء القرآنيةفاطمة الفرج 

جلنة العالقات العامةهنية الرباهيم 
منيات املناسف

جلنة التنمية سوزان آل خليف 

أهم اللجان التابعة  اللجنة  النسائية :

وتعمل على حتسني وضع املرأة واألسرة ، وذلك من خالل:
دراسة حاالت  األسر املتعففة وتقديم تقارير عنها جمللس القسم. 	.1

تقديم املساعدات النقدية والعينية لألسر املتعففة، وذلك بالتنسيق مع القسم  	.2
الرجالي باجلمعية.

املرأة  مستوى  من  الرفع  إىل  تهدف  اجتماعية  برامج  وتنفيذ  ودراسة  اقرتاح  	.3
االجتماعي.

األيتام  رعاية  يف   ) املساكن  حتسني   / اليتيم  )كافل  مشروع  مع  املشاركة  	.4
واالعتناء بهم.

اللجنة االجتماعية :
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وتهدف إىل رفع مستوى املرأة الثقايف واملعريف، وإشغال وقتها مبا هو مفيد، وإبراز 
مواهبها وتنمية ملكاتها الثقافية واألدبية والفنية وذلك من خالل:

1.تنظيم ندوات وحماضرات ثقافية وأمسيات أدبية ومعارض تشكيلية.
2.إقامة مسابقات ثقافية وأدبية.
3.اإلشراف على املكتبة النسائية.

4.إبراز وتشجيع إبداعات املرأة والطفل.

 ، البيئة   بقضايا  والعناية  الصحي  واألسرة  املرأة  وعي  مستوى  رفع  إىل  تهدف 
وذلك من خالل:

1.تنظيم الدورات واحملاضرات والربامج الصحية.
2.االهتمام واملشاركة يف الربامج التى تنمي الوعي البيئي.

3.إعداد النشرات واإلصدارات الصحية املختلفة. 
4.االهتمام مبجاالت الصحة النفسية للمرأة والطفل.

5.التعاون مع املراكز املتخصصة يف محالت التوعية الصحية.

اللجنة الثقافية :

اللجنة الصحية :

وتعمل على تنمية العالقات االجتماعية بني سيدات اجملتمع واجلمعية من خالل :
واللقاءات،  الزيارات،  تنظيم  خالل  من  واجلمعية  القسم  بأهداف  التعريف   .1

وحفالت التعارف.
2. إصدار نشرة إعالمية دورية للتعريف بأنشطة وإجنازات القسم.

3. تنظيم وتنسيق زيارات بني القسم النسائي وبقية األقسام واللجان واجلمعيات 
النسائية باملنطقة للتعارف ولبحث سبل التعاون وتبادل اخلربات والتجارب، 

ولتفعيل العمل اخلريي بوجه عام.
4. املشاركة مع جلنة تنمية املوارد يف اجلهود الرامية الستقطاب الكوادر النسائية .

لجنة العالقات العامة :

اللجنة النسائية
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إشرافها  خالل  من  الشخصية  وقدراتها  العملية،  املرأة  كفاءة  رفع  إىل  وتهدف 
على تنفيذ العديد من الدورات مثل :

فن   ، اإلجنليزية  واللغة   ، اآللي  احلاسب  جماالت:  يف  تدريبية  دورات  تنظيم   .1
اخلياطة، فن الطهي، تصفيف الشعر، التجميل،السرياميك.....أخل.

اإلبداعي،  التفكري  دورات  مثل  الشخصية  والقدرات  املهارات  تنمية  دورات   .2
السكرتارية، فن اإللقاء.....

3. دورات التقوية للمواد الدراسية.
4. برنامج رعاية املوهوبات.
5. برنامج النادي الصيفي.

وتهدف إىل تنمية موارد القسم النسائي املالية والبشرية وذلك من خالل :
1. العمل على زيادة عدد االشرتاكات والتربعات.

2. حث النساء على العمل التطوعي ضمن جلان القسم.
3. القيام ببعض األنشطة واملشاريع ذات املردود املادي مثل: الطبق اخلريي، السوق 

اخلريي، بيع التذكارات واهلدايا وغريها.

تقيم اللجنة طوال العام حماضرات و ندوات ثقافية و اجتماعية متنوعة.  

1-حفل تكريم األستاذة صباح القاسم مبناسبة إنتهاء عضويتها األخرية يف  اللجنة 
النسائية بعد خدمة ألكثر من  20 عامًا، قضتها بني رئيسة اللجنة وعضوة فيها.

مسابقة  يف  األوىل  املراكز  على  حتصل  اآلالء  دار  ومدرسات  دارسات  2-حصول 
الفرقان املبني.

لجنة األنشطة والبرامج والدورات : 

لجنة تنمية الموارد :

ندوات ومحاضرات :

أبرز أنشطة وإنجازات اللجنة :

اللجنة النسائية
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حصـــول األســـتاذة فاطمـــة حســـن آل إمساعيـــل وابنتهـــا املتميـــزة منـــار زكـــي  	-3
ـــاز جـــًدا  ـــى تقديـــر ممت ـــوم القرآنيـــة  عل ـــات  دار اآلالء للعل آل بطـــي إحـــدى قارئ
جـــًدا يف مســـابقة جلنـــة اإلمـــام احلســـن اجملتبـــى  بســـيهات شـــهر رمضـــان املبـــارك 
ــة  ــوت للمرحلـ ــورة العنكبـ ــري سـ ــرع  حفـــظ وتفسـ ــت فـ 1438 هــــ ، والـــيت تضمنـ
الثانويـــة فمـــا فـــوق ، و فـــرع حفـــظ وتفســـري ســـورة الدخـــان للمرحلـــة املتوســـطة .
املسابقات  يف  األوىل  املراكز  القرآنية  للعلوم  اآلالء  دار  منسوبات  حتقيق  	-4
القرآنية واليت أقيمت يف مناطق القطيف منها : املسابقة  الرمضانية للحفظ 
والتفسري جبمعية الصفا ، و مسابقة احلفظ الرمضانية الثانية لدار بقية اهلل 

بالقديح.
فوز الناشئة أالء حسن الفرج طالبة باملركز الثالث حلفظ اجلزء الثالثني ، 	-5
النسائية  الفجر  تراتيل  جلمعية  التابعة  الرابعة  الفجر  مزمار  مسابقة  يف     

بصفوى.

أبرز أنشطة وإنجازات اللجنة :

املنسقاملكانالتاريخاالستاذ/ةالنشاط

دروس تقوية 
اإلجنليزي

العضو/
صديقة الرباهيم

العضو /
هدى الزاهر

دار الزهراءطوال العام
دار أم البنني

العضو/
صديقة الرباهيم  

هدى الزاهر

ورشة  تنمية املهارات 
اإلمالئية )املستوى 

الثاني(
أ.حسني الفرج

18/ 1439/5هـ 
دار الزهراء- مقر 22/ 1439/5هـ

مجعية العوامية

العضو/
خلود آل سعيد

قاعة احلوراء1439/5/11هـأ.أسعد النمرالسلوك والصحة
العضو/

خلود آل سعيد
أ/ غالية مجال

العضوقاعة احلوراء5/27 /1439هـأ.غسان الشيوخلعبة اإلنصات والتخيل
/خلود آل سعيد

قاعة احلوراء1439/6/2هـأ.ناصر الراشدحان الوقت لزواج أفضل
العضو/

خلود آل سعيد
أ/ غالية مجال

اللجنة النسائية
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املنسقاملكانالتاريخاالستاذ/ةالنشاط

قاعة احلوراء6/5 /1439هـأ.حسني الناصراملراهقة
العضو/

خلود آل سعيد
أ/ غالية مجال

قاعة احلوراء6/24/ 1439هـأ.بشرى احملروساإلبداع عند األطفال
العضو/

خلود آل سعيد
أ/ غالية مجال

أدارة سلوكيات 
العضو/قاعة احلوراء1439/7/17هـأ.حسني آل عباساألطفال

منيات املناسف

العضو /قاعة احلوراء18/ 1439/7أ.مآب احلايكمثلث احلب
منيات املناسف

منيات املناسفقاعة احلوراء1439/7/17أ.سعيد الشبيبإدارة املشكالت الزوجية

أحالمنا وأدمغتنا
قراءة سيكولوجية 

فسيولوجية
قاعة احلوراء1439/7/8هـأ.أسعد النمر

العضو /
خلود آل سعيد
أ/ غالية مجال

دروس تقوية
املهارات اإلمالئية 

للصغار
قاعة احلوراء1-5 /1439/12هـأ.حسني الفرج

العضو/
خلود آل سعيد
أ/ غالية مجال

اخلطط العالجية 
لتقوية يف مادة القراءة 

واإلمالء
قاعة احلوراء23- 1439/12/24هـأ.حسني الفرج

العضو /
خلود آل سعيد

مسفونية السعادة 
الزوجية

ناصر علي  
قاعة احلوراء1439/12/29هـالراشد

العضو/
خلود آل سعيد
أ/ غالية مجال

فيصل إبراهيم آل  األفكار الالعقالنية
قاعة احلوراء22/ 1440/1هـعجيان

العضو/
خلود آل سعيد
أ/ غالية مجال

خمتلفني ولكن )فن 
التعامل مع املشكالت 

األسرية
قاعة احلوراء1440/2/5هـناصر علي الراشد

العضو/
خلود آل سعيد
أ/ غالية مجال

كيف تؤلف كتابك 
األول

أ-حممد معتوق 
العضوقاعة احلوراء2/8 /1440هـإبراهيم احلسني

/خلود آل سعيد

اللجنة النسائية
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املنسقاملكانالتاريخاالستاذ/ةالنشاط

قاعة احلوراء1440/2/19هـمصدق اخلميساجلن والسحر
العضو/

خلود آل سعيد
أ/ غالية مجال

خالد منصور فنون االسرتخاء
قاعة احلوراء1440/3/5هـمريط

العضو/
خلود آل سعيد
أ/ غالية مجال

مسرح الطفل ) قصة 
ومفاجأة (

الكاتبة /
قاعة احلوراء3/16/ 1440هـرباب آل مساعيل

العضو/
خلود آل سعيد
أ/ غالية مجال

تأخر الكالم عند 
األطفال متى يصبح 

مشكلة

فتحي حمسن 
قاعة احلوراء1440/3/19هـالعوامي

العضو/
خلود آل سعيد
أ/ غالية مجال

اللجنة النسائية

المشاركة المجتمعية التي شاركت فيها اللجنة  النسائية 
لعام 1439هـ :

التاريخ املنسقة املشاركة 

املشاركة يف حفل تكريم اليتيمات املتفوقات
اليت تقيمه مجعية القطيف اخلريية 

مسؤولة جلنة كافل اليتيم 
نسرين املرهون 

سكينة محاد 
مقررة اللجنة /
خلود آل سعيد 

1438/9/17هـ

جمموعة أصدقاء تعزيز الصحة النفسية 
العضو /خلود آل سعيد 

أ.غالية مجال 
طوال العام 

1438- 1439هـ 

املشاركة حضوريا يف احلفل التعريفي ملشروع رداء 
املودة التابع جلمعية العطاء اخلريية

 مقررة اللجنة  / 
حمرم /1439هـخلود آل سعيد 

لقاء تعريفي حول اجلمعية مقدم  ملدارس العوامية  
الثانوية واملتوسطة األوىل بالعوامية 

واملدرسة االبتدائية االوىل والثانية بالعوامية

العضوات / 
صديقة الرباهيم 

هنية الرباهيم 
زكية الزاهر 

جنة الربح 

5/18  /1439هـ
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اللجنة النسائية
التاريخ املنسقة املشاركة 

املشاركة يف النشاط الطالب 
) فعالية التطوع (

مع املدرسة الثانوية واملتوسطة األوىل بالعوامية

العضوات  / 
صديقة الرباهيم 

جنة الربح 
1439/5/23هـ

اجتماع مع املدرسة الثانوية األوىل بالعوامية 
العضوات  / 

صديقة الرباهيم 
 زكية الزاهر 

25/ 6/ 1439هـ

زيارة مجعية إطعام فرع القطيف
رئيس جملس االدارة  / 

جعفر اخلباز 
مقررة اللجنة النسائية / 

خلود آل سعيد 
 7/2 /1439هـ

املشاركة يف حفل تكريم اليتيمات املتفوقات 
اليت تقيمه مجعية القطيف اخلريية

مسؤولة جلنة كافل 
اليتيم 

نسرين املرهون
1439/9/4هـ

اللقاء األول للجمعيات األهلية والتعاونية وجلان 
التنمية االجتماعية األهلية 

)مسرح مركز التنمية االجتماعية بالقطيف (

املشرفة سناء آل زيد 
احلضور االعضاء :

رئيس جملس االدارة 
جعفر اخلباز 
أمحد الفرج 

 خلود آل سعيد 
هنية الرباهيم 

 جنة الربح 

20/ 10/ 1439هـ 

زيارة مجعية العطاء النسائية 
النائبة / سوزان آل خليف 
العضوات : هنية الرباهيم 

جنة الربح 
16/ 11/ 1439هـ

حفل تألق الثاني لتكريم املتفوقات بالقديح
)قاعة امللك عبد اهلل( 

العضوات : املقررة /
 خلود آل سعيد 

جنة الربح - رباب الزاهر 
11/18/ 1439هـ
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اللجنة النسائية
* صور اللجنة النسائية :
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اللجنة النسائية
* صور اللجنة النسائية :
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لجنة الدورات و التوظيف

لجنة الدورات والتوظيف
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جلنة ختتص باملساهمة يف توظيف و تأهيل الشباب للحد من البطالة ، ولتعزيز 
ثقافة العمل و االعتماد على مقومات الشخص و مؤهالته .

1-املساهمة بشكل فعال يف احلد من البطالة يف اجملتمع و لتاليف آثارها .
2- تعزيز ثقافة العمل و االعتماد على مقومات الفرد ومؤهالته العلمية .

3- إقامـــة الـــدورات الـــيت ختـــدم اجملتمـــع ، و تســـاهم يف تأهيـــل األفـــراد للعمـــل أو 
     لاللتحاق باجلامعات , والستغالل أوقات الفراغ اجيابيًا.

4- دعم ميزانية اجلمعية بإيرادات الدورات خدمة ألهداف اجلمعية.
5-رفع املستوى الثقايف واملعريف لدى أفراد اجملتمع.

التدريب  اجلامعي  التأهيل  دورات  أهمها  من  الدورات  من  عددا  اللجنة  تقيم  	-1
القبول  اختبار  على  التدريب  كذلك   1» رام   « العامة  القدرات  اختبارات  على 
خدمة  اجلمعية  يف  تقام  الدورات  من  وكثري   2» »رام  العلمية  للتخصصات 
ألهدافها و ألبناء اجملتمع حيث أن الرسوم و العائد املالي هلذه الدورات ليس 

هدفًا, بقدر ما يكون اهلدف هو خدمة امللتحقني بها و تأهيلهم ملا هو أفضل .
املساهمة يف احلد من البطالة عرب االتصال بالشركات واملؤسسات الراغبة يف  	-2
توظيف الشباب و عرض الفرص الوظيفية على الشباب و من ثم التقدم هلذه 

الشركات و املؤسسات و احلصول على وظائف ثابتة فيها .
بالدمام  والعمال  العمل  ومكتب  البشرية  املوارد  تنمية  صندوق  مع  التنسيق  	-3

خبصوص الوظائف الشاغرة لطالب العمل .
إقامة حماضرات و ندوات التوعية واليت تساهم يف تأهيل طالب العمل . 	-4

من  ممكن  عدد  ألكرب  الفرصة  إلتاحة  ذلك  و  الوظيفية  امللتقيات  إقامة   	-5
األفراد لاللتحاق بالشركات و املؤسسات الراغبة يف التوظيف .

التعريف :

أهداف اللجنة :

خدمات اللجنة :

لجنة الدورات و التوظيف
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1-إصدار كتاب برنامج األوائل الجتياز القدرات.
الثانوية  املرحلة  لطالبات  العامة  القدرات  اختبار  على  التدريب  دورة  2-إقامة 

جمانية برعاية ) أحفاد الشيخ عبداهلل عز الدين (.
و75  74 طالبا  منها  استفاد  العامة  القدرات  اختبار  التدريب على  دورات  3-إقامة 
طالبة من املرحلة الثانوية قدمها كل من الدكتور مجال آل إمساعيل واألستاذ 

شفيق املغاسلة وعضو جملس اإلدارة يوسف طه الفرج.

نشاط اللجنة :

تأسيس  لغرض  الشرقية  باملنطقة  الوطين  اخلريي  الصندوق  مع  التنسيق   	-6
مشاريع تنموية تستفيد منها األسر ذات احلاجة .

واللجنة تهيب باألخوة الشباب التعاون معها يف األنشطة اليت تقوم بها,
كما تدعوهم إىل االلتحاق باللجنة ليتسنى تفعيل أكثر لألنشطة واخلدمات 

املقدمة وحنو حتقيق املزيد من األهداف والطموحات.

الهيكل اإلداري للجنة  :

يوسف طه الفرج )رئيس اللجنة(

جعفر حممد النمر) نائب رئيس اللجنة(

 شفيق حممد املغاسلة )عضوًا(

 مجال حممد آل إمساعيل )عضوًا(

خلود علي آل سعيد )عضوة(

 صديقة عبد احملسن الرباهيم )عضوة(

لجنة الدورات و التوظيف
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إيرادات ومصروفات اللجنة : 

صور لجنة الدورات والتوظيف : 

لجنة الدورات و التوظيف

املصروفاتاإليراداتالعــــام
2017 14,570 8,575

2018--
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لجنة ُسبل السالم لعلوم القرآن

لجنة سبل السالم لعلوم القرآن
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جلنة تهتم بتعليم القرآن من حيث احلفظ و التالوة و التجويد و نشر الثقافة 
القرآنية و االهتمام بكتاب اهلل بشكل عام .

تأسست اللجنة يف شهر ربيع األول 1429 هـ .

وتشمل الرجال والنساء :
1/ إقامة دورات جتويد القرآن الكريم .

2/ إقامة دورات احلفظ للقرآن الكريم .
3/ إقامة دورات ضبط التالوة و التالوة اجملودة .

4/ إقامة دورات تدبر قرآنية .
5/ أقامة دورات يف املقامات القرآنية.

6/ إقامة دورات يف اللغة العربية للمساعدة على قراءة القرآن الكريم جمودا  مع 
ضبط تالوته.

7/ إقامة دورات األذان .
من  بها  يلتحق  و  معني  وقت  أو  برسوم  مقيدة  غري  مفتوحة  دورات  إقامة   /8
. التالوة  التجويد و ضبط  أداءهم يف  و ذلك لقياس  األعمار  يشاء من مجيع 
احملاضرات و  الندوات  عمل  مع  القرآنية  اللقاءات  و  املهرجانات  يف  املشاركة   /9

       اليت تساهم يف نشر الثقافة القرآنية .

التعريف:

التأسيس:

الخدمات المقدمة:

لجنة ُسبل السالم لعلوم القرآن

إنجازات لجنة ُسبل السالم للعامين 2018/2017م :

حصول األشبال على املراكز األوىل يف مسابقة احلفظ والتالوة اليت أقامتها  	-1
دار اإلمام باب احلوائج عليه السالم لعلوم القران الكريم بالقديح.

التالوة  مسابقة  يف  النهائية  للتصفيات  حتيفة  عبداهلل  علي  الشبل  تأهل  	-2
الكريم  القرآن  مركز  نظمها  واليت  )ورتل(  اخلامسة  اخلليجية  اجملودة 

جبمعية الصفا وحصوله على املركز الثاني.
مشاركة اللجنة يف املسابقة اخلليجية حلفظ وتالوة القرآن الكريم واليت  	-3

تنظمها مجعية اقرأ لتالوة القرآن الكريم مبملكة البحرين.
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الهيكل اإلداري للجنة :

1- ناصر علي حسني آل أبو عبداهلل ) رئيس اللجنة (
2- حممد فوزي عبدالعظيم الفرج ) نائب الرئيس (

3- إبراهيم مهدي السعيد )عضوًا(
4- مصطفى علي الفرج     )عضوًا(

5- عبدالصمد عبد احملسن عمران الرشيد   )عضوًا(
6- حجر علي حسن الزاهر  )عضوًا(

7- السيد مصطفى السيد حمسن آل حسني  )عضوًا(
8- مريزا عبد اهلادي البناوي  )عضوًا(
9- مؤيد حسن آل ياسني         )عضوًا(

10- عبداهلل تيسري نصر املشيخص  )عضوًا(
11- جعفر صادق حممد النمر        )عضوًا(
12- صادق حممد النمر                   )عضوًا(
13- بشري حممد آل إبراهيم            )عضوًا(

مشاركة جمموعة من قراء  اللجنة يف مسابقة اقرأ لتالوة وحفظ القرآن  	-4
الكريم مبملكة البحرين

واليت  واحملاكاة  التالوة  مسابقة  يف  اللجنة  قراء  من  جمموعة  مشاركة  	-5
نظمتها مجعية القطيف اخلريية.

املشرتك  القرآني  التالوة للمجلس  املراكز األوىل يف مسابقة  احلصول على  	-6
بالقطيف والدمام يف فرع التالوة فئة األشبال والشباب.

حصوهلا على املراكز األوىل يف مسابقة التالوة اخلليجية اجملودة اليت نظمها  	-7
املركز القرآني جبمعية الصفا اخلريية  يف فرع التالوة فئة األشبال والشباب.

لجنة ُسبل السالم لعلوم القرآن
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* صور لجنة سبل السالم لعلوم القرآن :

لجنة ُسبل السالم لعلوم القرآن
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لجنة المشاريع

لجنة المشاريع
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لجنة المشاريع

لدعم  البحث عن سبل جديدة  و  للجمعية  املالية  املوارد  بتنمية  هي جلنة تعين 
اإليرادات كما تتبنى اللجنة املشاريع اجلديدة لدى اجلمعية من حيث التخطيط 

و التنفيذ و املتابعة. 

1/   تنمية موارد اجلمعية املالية و البحث باستمرار عن حتسني هذه املوارد و زيادة 
فعاليتها و تطوير طرق جديدة و مستمدة يف هذا اجملال .

على  اإلشراف  و  إقامتها  اجلمعية  تنوي  اليت  اجلديدة  للمشاريع  التخطيط   /2
تنفيذها و متابعتها بعد التنفيذ .

مؤقتا مقراً  ليكون  للجمعية  التابع  الضيـــــافة  دار  مبنى  صيــــانة  على  1-العمل 
    للجمعية وفصول دورات ومكاتب للجنة النسائية وجتهيزه بالكامل.

تعريف اللجنة :

أهداف اللجنة :

نشاط اللجنة :

إيرادات ومصروفات دار الضيافة :

الهيكل اإلداري للجنة :

املصروفاتاإليراداتالعــــام
3000 ريال-2017

2018--

 يوسف طه الفرج )رئيس للجنة(
 أمان مصطفى العوامي )عضو(
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لجنة المشاريع
* صور لجنة المشاريع :
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لجنة المشاريع
* صور لجنة المشاريع :
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اللجنة اإلدارية 

اللجنة اإلدارية
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1/ اإلشراف العام على املوظفني و املوظفات و العمالة يف اجلمعية .
2/ اإلشراف على مكتب اجلمعية و سري العمل به .

جلسة تشاورية مع رئيس جملس اإلدارة وأربعة من رؤساء اجملالس السابقة. 	-1
العاملي  اليوم  مبناسبة  األول  امللتقى  لعقد  باألحساء  تالقي  مركز  استضافة  	-2

للتوحد.
إقامة اجلمعية العمومية للعام املالي 2017م. 	-3

أن يكون  ، و حترص اجلمعية على  ) موظفًا و موظفة   42  ) لدى اجلمعية عدد 
املوظفني لديها مواطنني ما أمكن. 

أهداف اللجنة و طبيعة نشاطها:

موظفي الجمعية:

نشاط اللجنة :

العدد اإلمجاليعدد العمالة غري الوطنيةعدد املوظفات الوطنياتعدد املوظفني الوطنيني
1226341

اللجنة اإلدارية 

الهيكل اإلداري للجنة :

 جعفر حممد اخلباز  ) رئيس اللجنة (

 أمحد صاحل الفرج  ) نائب رئيس اللجنة (

 عبداهلل نصر الفرج   ) موظف(
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* صور اللجنة  اإلدارية :

اللجنة اإلدارية 
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اللجنة المالية

اللجنة المالية
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1/ ضبط اإليرادات واملصروفات للجمعية ، و مجيع أمور احملاسبة .
2/ استقبال التربعات املالية و العينية و ضبطها يف السجالت .

3/ اإلشراف على كل ما يتعلق باجلمعية من أمور مالية وعينية و ممتلكات.
4 / إدارة شبكة اجلمعية, ويرتبط بها عدداً من أجهزة احلاسب اآللي  ، ومهمتها 

ربط أجهزة احلاسب اآللي باجلمعية ببعض.

 استمرار خدمات اللجنة املالية.. 1
اإلشراف املالي على أعمال اجلمعية .. 2
تزويد جملس اإلدارة يف جلساته االعتيادية بتقارير مالية عن وضع. 3
اجلمعية املالي.. 4
5 . ، املالية  احملاسبة  برنامج  وهي  اآللي  احلاسب  على  اجلمعية  برامج  إدارة 

وبرنامج استقبال اإليرادات, وبرنامج املوظفني, وبرنامج الدورات.
صيانة أجهزة احلاسب اآللي والشبكة .. 6
 شكر املشرتكني واملتربعني عرب رسائل اجلوال.. 7
 إدارة الربامج املالية للجمعية يف احلاسب اآللي .. 8
 التواصل مع املشرتكني واملتربعني عرب إرسال رسائل اجلوال هلم إلشعارهم . 9

بوصول املبالغ إىل اجلمعية وشكرهم على ذلك.

أهداف اللجنة و طبيعة نشاطها :

نشاط اللجنة :

الهيكل اإلداري للجنة :

حسني أمحد السعيد )رئيس اللجنة(

 جعفر حممد اخلباز ) نائب رئيس اللجنة(

اللجنة المالية
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لجنة العالقات العامة

لجنة العالقات العامة
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1/ربط أواصر العالقات اإلجيابية بني اجلمعية و اجملتمع .
2/ التعريف بدور اجلمعية و خدماتها .

3/ زيادة إيرادات اجلمعية باحلث على االشرتاك و التربع .

1/ القيام بالزيارات التعريفية عن اجلمعية للشخصيات و اجملالس وغريها .
2/ التنسيق مع الدوائر احلكومية و املؤسسات ذات اإلشراف احلكومي ، واملؤسسات 

والشركات التجارية لتحقيق أهداف اجلمعية .
العادي بإرسال  التواصل معهم عرب الربيد  أداء خدمات خاصة باملشرتكني و   /3

النشرات و احلث على االشرتاك و التربع .
خبدمات  املشرتكني  إىل  وغريها  كاألعياد  العامة  باملناسبات  التهاني  إرسال   /4

واتساب اجلمعية وإىل كافة األهالي. 
5/إرسال التعازي إىل ذوي املرحومني .  

1- زيارة مجعية أم احلمام اخلريية.
االجتماعية  والتنمية  العمل  وزارة  فرع  عام  مدير  مساعد  تكريم  يف  املشاركة   -2
باملنطقة الشرقية األستاذ حممد رجب الزهراني يف قاعة امللك عبداهلل بالقطيف.

األهداف:

الخدمات :

نشاط اللجنة  :

لجنة العالقات العامة

الهيكل اإلداري للجنة  :

سعيد صاحل آل الشيخ)رئيس اللجنة(.
أمحد صاحل الفرج ) نائب رئيس اللجنة(.
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* صور لجنة العالقات العامة :

لجنة العالقات العامة
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اللجنة اإلعالمية

اللجنة اإلعالمية
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هي جلنة تعنى بالتعريف باجلمعية وتغطية نشاطاتها و إبراز خدماتها إعالميا 
وذلك بهدف التشجيع على دعمها ومساندتها.

1/ التعريف بنشاطات اجلمعية و خدماتها ألفراد اجملتمع .
2/ تغطية نشاطات وبرامج اجلمعية.

3/ التشجيع على دعم اجلمعية و مساندتها ماديًا و معنويًا .

1/ إصدار النشرات التعريفية للجان اجلمعية و براجمها .
2/ إصدار التقرير السنوي للجمعية .

  awamiach.org : ) 3/ إدارة موقع اجلمعية على شبكة اإلنرتنت ) خريية العوامية
4/ التواصل مع املشرتكني باجلمعية من خالل رسائل الواتساب.

إدارة موقع اجلمعية على االنرتنت. 	-1
إصدار التقرير السنوي للجمعية للعام 2016/2015. 	-2

نشـــر املســـاعدات املقدمـــة مـــن جلـــان اجلمعيـــة للمشـــرتكني يف خدمـــة واتســـاب  	-3
اجلمعيـــة كتقريـــر مالـــي شـــهري.

إطالق  محلة إعالمية للتشجيع على االشرتاك السنوي 	-4
تزويـــد اجملتمـــع بأخبـــار اجلمعيـــة وأخبـــار البلـــدة مـــن وفيـــات ومناســـبات الـــزواج  	-5
وبعـــض األخبـــار واملناســـبات االجتماعيـــة اهلامـــة األخـــرى برســـائل الواتســـاب عرب 

جمموعـــات واتســـابية.
إنشـــاء صفحـــات إلكرتونيـــة علـــى مواقـــع التواصـــل االجتماعـــي: الفيـــس بـــوك  	-6

وتويـــرت واالنســـتغرام.

تعريف اللجنة:

أهداف اللجنة:

الخدمات المقدمة من اللجنة:

نشاط اللجنة  :

الهيكل اإلداري للجنة :

حممد علي آل ربح)رئيس للجنة(
حسني أمحد السعيد

عباس علوي الشاخوري
ماجد علي املزين

اللجنة اإلعالمية
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اللجنة اإلعالمية
* صور اللجنة اإلعالمية  :
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لجنة إصالح ذات البين

لجنة إصالح ذات البين
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التوعية  يف  املساهمة  و  االجتماعية  و  األسرية  املشاكل  حبل  تعنى  جلنة  هي 
األسرية والدينية .

1/ احلد من املشاكل األسرية و مشاكل الزواج ، واملشاكل االجتماعية عموما .
2/ نشر الثقافة السليمة يف األوساط العائلية و اليت حتول دون حدوث أو تفاقم 

املشاكل األسرية .
و  الزوجية  الواجبات  االجتماعية خبصوص  و  الدينية  التوعية  املساهمة يف   /3

توزيع اإلرث و غريها من األمور اهلامة .
4/ رأب الصدع و كتمان أسرار شؤون األسر قبل أن يؤول أمر املشاكل اليت حتدث 

إىل تناوهلا بيد األجهزة الرمسية و بالتالي ظهور آثار و توابع سلبية هلا .

1/ العمـــل علـــى حـــل املشـــاكل األســـرية و االجتماعية اليت يراجـــع أصحابها اللجنة 
طالبني املساعدة يف ظل حل هذه املشاكل .

2/ إصـــالح القضايـــا األســـرية و االجتماعيـــة احملالـــة مـــن دائـــرة األوقـــاف واملواريـــث 
بالقطيف.

3/ مراجعـــة ذوي الشـــأن و تســـديد املبالـــغ املاليـــة إذا كانـــت القضايـــا الـــيت بثـــت فيهـــا 
اللجنة تســـتدعي ذلك .

4/ البـــت يف القضايـــا احملالـــة رمسيـــًا من احملافظة أو الشـــرطة أو مـــن دائرة األوقاف 
واملواريث بالقطيف مع الرد على هذه الدوائر وأفادتهم بالالزم.

5 / حضـــور اجتماعـــات ولقـــاءات جلـــان إصـــالح ذات البـــني يف مجعيـــات حمافظـــة 
القطيـــف.

تعريف اللجنة :

أهداف اللجنة :

خدمات  ونشاط اللجنة :

لجنة إصالح ذات البين

الهيكل اإلداري للجنة :

أمحد صاحل الفرج ) رئيس اللجنة (
طاهر عيسى آل درويش ) عضوراً (
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لجنة التبرع بالدم
بجمعية العوامية الخيرية

قطرة دم .. تساوي حياة

لجنة التبرع بالدم
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لجنة التبرع بالدم

لجنة التبرع بالدم
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1/ إنقاذ أرواح ممن حيتاجون إىل عمليات نقل دم عاجلة و املساهمة يف متاثلهم 
للشفاء

2/ نشر روح التعاون و التآزر بني أبناء اجملتمع .

1/ التربع العاجل للمرضى املنومني أو اللذين تستدعي حالتهم تزويدهم بالدم أو 
اللذين يراجع ذويهم اللجنة لطلب التربع هلم بالدم .

القطيف  مستشفى  مع  وبالتعاون  بالعوامية  بالدم  التربع  محالت  إقامة   /2
املركزي.

تتكون اللجنة من ثالثة أعضاء يديرون اللجنة مع بضعة عشرات من املتربعني 
طلب  ما  متى  للتربع  استعداد  على  وهم  اللجنة  لدى  أمساءهم  املسجلة  و  بالدم 

منهم ذلك .

أهداف اللجنة :

خدمات اللجنة :

أعضاء اللجنة :

الهيكل اإلداري  للجنة :

8/أمحد عبداهلل آل صفر        )عضوًا(1/  سلمان حسني حتيفة  )رئيسا للجنةً(      

9/ياسر سلمان حتيفة            )عضوًا(2 / حجر علي الفرج                )نائبا للرئيس(

10/علي سلمان حتيفة             )عضوًا(3/ سعود علي آل سعيد               )عضوًا(

11/عبداهلل علي العبداجلبار     )عضوًا(4/ جاسم حممد أسكايف              )عضوًا(

12/أمحد نصر الزاهر               )عضوًا(5/ عبد اهلادي علي البناوي        )عضوًا(

13/خالد أمحد الفرج                )عضوًا(6/ حسني عبداهلل احلماد            )عضوًا(

14/عادل حممد الفرج               )عضوًا(7/ وجدي جاسم التحيفة          )عضوًا(  

16/عباس حممد العبداجلبار   )عضوًا(15/قاسم حسن الزاهر                 )عضوًا(

17/صالح حممد ربيع   )عضوًا(

لجنة التبرع بالدم



92

لجنة الخدمات العامة

لجنة الخدمات العامة
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تأسست اللجنة عام 1436هـ وكانت بدايتها من اللجنة الصحية )أصدقاء املرضى( 
البلدة والتواصل مع اجلهات  العمل إىل جلنة خدمات عامة الحتياجات  وتطور 
 ، ، الكهرباء  البلدية   ، املياه   ، : الصحة  الرمسية فيما يتعلق بهذه اخلدمات وهي 

التعليم.

* يف اجملال التعليمي:
مؤسسة  مع  بالتعاون  بنات  األوىل  االبتدائية  العوامية  مدرسة  مبنى  طالء   -1

مالك املرهون التجارية.
2-  املتابعة مع إدارة املباني بإدارة التعليم إلدراج مبنى كل من املدرسة االبتدائية 
التأهيل  أعمال  خطة  ضمن  بالعوامية  الثانية  املتوسطة  واملدرسة  الثانية 

والصيانة للعام الدراسي 1439/1438وقد متت الصيانة يف الوقت احملدد.
الذي  األسقف  أحد  بناء  إعادة  أعمال  تنفيذ  ألجل  املباني  إدارة  مع  التنسيق   -3
تعرض لالنهيار يف مدرسة البخاري االبتدائية والذي مت طرحه  للمناقصة 

ومت التنفيذ من قبل املؤسسة اليت رست عليها املناقصة.
املنفذ  املقاول  مع  بنات  الثانوية  العوامية  مدرسة  يف  الصيانة  أعمال  متابعة   -4
وإدارة التعليم و العمل على تقوية التيار الكهربائي يف املدرسة من خالل لقاء 

املسؤولني يف كل من إدارة التعليم وشركة الكهرباء
املؤسسة  االبتدائية مع  والصيانة يف مدرسة قرطبة  التأهيل  أعمال  5- متابعة 

املنفذة و املسؤولني يف إدارة التشغيل والصيانة بإدارة التعليم.
6- لقاء مدير إدارة التجهيزات املدرسية بهدف توفري عدد من التجهيزات ملدارس 

العوامية.
ملدارس  والصيانة  التأهيل  بأعمال  للقيام  بالقطيف  التعليم  مكتب  مراجعة   -7

العوامية وجتهيزها للعام الدراسي القادم.

تأسيس لجنة الخدمات :

أعمال وأنشطة اللجنة للعامين 2018/2017م:

لجنة الخدمات العامة
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لجنة الخدمات العامة
8- املتابعة و التنسيق مع إدارة اإلشراف والتنفيذ بإدارة التعليم ومناقشة السبل 
الثاني  التعليمي  اجملمع  مبنى  من  كل  مشروعي  تنفيذ  مبتابعة  الكفيلة 

للبنات و مبنى مدرسة الثانوية و االبتدائية  للبنات املتعثرين.
العوامية  ملدارس  والصيانة  التأهيل  إعادة  عملية  تنفيذ  تسريع  على  العمل   -9

وعددها مثان مدارس. 
10-  التنسيق واملتابعة مع إدارة التشغيل والصيانة يف إدارة التعليم ملعاجلة مشكلة 
سقوط أجزاء من سقف مبنى املدرسة االبتدائية الثانية واملتوسطة الثانية يف 

اجملمع التعليمي للبنات.
التعليم باملنطقة الشرقية وتقديم مجيع االحتياجات  11- لقاء سعادة مدير عام 
التعليمية ملدارس العوامية وقد كان يف مقدمتها إعادة افتتاح مبنى مدرسة 
العوامية الثانوية بنني بعد إجراء أعمال الصيانة فيها وتزويدها بالتجهيزات 
وقد  القادم  الدراسي  العام  بداية  مع  اليها  الطالب  لعودة  استعدادا  الالزمة 
جتاوب سعادته بشكل جدي وسريع مما أتاح فعال عودة الطالب ملدرستهم مع 

بداية العام الدراسي اجلديد
بالعوامية  للبنات  األوىل  الثانوية  املدرسة  طالبات  خترج  حفل  يف  املساهمة   -12

بتوفري 113 درعا على نفقة أعضاء اللجنة.
13- لقاء سعادة حمافظ القطيف املكلف ألجل إعادة مجيع اخلدمات املتوقفة يف 

العوامية.

*اجملال البلدي:
1-  توفري حاويات النفايات الكبرية بعد الطلب بذلك من البلدية.

2-  املتابعة مع املسؤولني يف البلدية لعودة عمال النظافة للعوامية.
3- التنسيق مع البلدية لصيانة اإلنارة يف شوارع العوامية.

4- التنسيق مع البلدية لتنظيف شوارع العوامية ورفع األنقاض.
5- أعضـــاء جلنـــة اخلدمـــات يرافقـــون مهنـــدس املؤسســـة املتعاقـــدة مـــع البلديـــة 
خبصـــوص صيانـــة املقـــربة وقـــد ســـلمه األعضـــاء قائمـــة مكونـــة مـــن 22 بنـــدا 

الحتياجـــات املقـــربة مـــن مشـــاريع وأعمـــال صيانـــة وجتهـــريات.
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6- إعداد تقرير عن أوضاع شوارع العوامية الرئيسية و الفرعية وحاجتها للسفلتة 
يتضمن قائمة مبسميات الشوارع حسب أولويتها للسفلتة وأخرى مبسميات 
استعدادا  على طلبها  بناء  للبلدية  التقرير  تقديم  ومت  العوامية  أحياء  مجيع 

لسفلتتها.
مع  بالتنسيق  اخلارجية  بالشبكة  املقربة  يف  الصحي  الصرف  شبكة  ربط   -7

البلدية ومكتب خدمات املياه بالقطيف.
وذلك  فيها  العمل  توقف  بعد  املقربة  ملصلى  التابعة  املظلة  بناء  استكمال    -8

بتسقيفها. 
9-  إجراء صيانة كاملة مشلت أعمال السرياميك وشبكات املياه وأعمال سباكة 
يف  والنساء  الرجال  مياه  ومغاسل  الرئيسية  املياه  لدورة  كاملة  وكهرباء 

املقربة.
10- صيانة اإلنارة يف املقربة.

11-  إنشاء دورة مياه يف املقربة وتزويدها جبميع املستلزمات.
12- تنفيذ محلة شاملة إلزالة األنقاض واملخلفات والنفايات وهياكل السيارات 

يف كافة أحياء البلدة بالتنسيق مع مكتب خدمات البلدية بالعوامية.
اجملمعة  النفايات  ومنها  البلدة  يف  البصرية  امللوثات  بعض  من  التخلص   -13

وأنقاض بناء وسيارات تالفة وذلك بالتعاون مع اجمللس البلدي والبلدية.
الشؤون  إدارة  مع  بالتنسيق  الثانوية  العوامية  مدرسة  أمام  الشارع  سفلتة    -14

الفنية ببلدية القطيف.
وحتى  السالم  نادي  مبنى  غرب  مشال  من  واملمتدة  التالفة  الوصلة  سفلتة   -15
املكلف  واملقاول  البلدية  والتنسيق مع  املتابعة  بعد  الصاحلية  نهاية خمطط 

من قبل شركة الكهرباء السعودية.
16- املطالبة املتكررة بصيانة شوارع العوامية وقد متت وهلل احلمد ترسية مشروع 

إعادة سفلتة عدد من الشوارع الرئيسية على أحد املقاولني.
17- تشجري إحدى حدائق البلدة و حدائق مدرستني بعد املطالبة بذلك وكذلك 
تقديم خطاب لرئيس البلدية بطلب املوافقة على تنفيذ محلة تشجري تشمل 
أغلب شوارع العوامية وحدائقها، وأيضا متت املطالبة بزيادة عدد احلدائق يف 

العوامية وقد مت إقرار إنشاء ثالث حدائق جديدة.
18- التنسيق مع البلدية ألجل شفط مياه األمطار

لجنة الخدمات العامة
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لجنة الخدمات العامة
*اجملال الصحي :

1-  املساهمة يف إعادة افتتاح املراكز الصحية يف العوامية بعد أن مت اغالقها.
قائمة  ضمن  العوامية  إلدارج  القطيف  فرع  السرطان  مجعية  مع  التواصل    -2
البلدات اليت ستتواجد فيها سيارة املاموجرام وذلك بعد أن اتضح خلو العوامية 

من اجلدول املعلن.
اللجنة  مع  افتتاحها  إلعادة  الصحية  املراكز  تهيئة  أعمال  يف  املشاركة    -3

املكلفة من إدارة املراكز.
4- لقاء مدير الشؤون الصحية باملنطقة الشرقية وتقديم االحتياجات الصحية 

للمراكز يف العوامية.
5- إرسال برقية ملعالي وزير الصحة تتضمن عدة طلبات تتعلق باجملال الصحي 
م2  فئة  إىل  ب  فئة  من  )اجلميمة(  العوامية  صحي  مركز  حتويل  منها 
ملراكز  املخصص  البناء  بنموذج  بناءه  وإعادة  مبناه  هدم  بعد  قطاع(  )مركز 
بناء  مشروع  استكمال  سرعة  طلب  على  الربقية  احتوت  وكذلك  القطاع 
املتعثر منذ عدة سنوات وقد متت على ضوء ذلك ترسية  مركز حي الريف 

املشروع على أحد املقاولني.
الصحية  الشؤون  مديرية  يف  واألجور  اخلدمات  إدارة  مدير  مع  التنسيق   -6
خبصوص استئجار مبنى بديل ملبنى مركز صحي الريف املقرر نزع ملكيته 
وتطلب ذلك مراجعة وزارة النقل مما سهل وهلل احلمد عملية استئجار مبنى 

آخر.
7-  توفري ملفات بنوعية خاصة ملراجعي مركز صحي العوامية )اجلميمة( بعدد 

أكثر من 900 ملف ومت جلبها من الصني.
8- زيادة عدد األطباء وعدد املمرضات يف مركز صحي العوامية )اجلميمة( بعد 

مطالبة إدارة املراكز الصحية بالقطيف.
الريف بعد جهود كبرية بذلت مع إدارة  9- فتح عيادة أسنان يف مركز صحي 

املراكز الصحية.
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*جمال املياه والزراعة :
اللجنة على طاولة مكتبه  املياه بالقطيف ووضعت  1- لقاء مدير مكتب خدمات 

عدد من املشكالت املتعلقة باملياه والصرف الصحي بالعوامية.
استبدال  مشروع  بتنفيذ  للمطالبة  الشرقية  باملنطقة  املياه  عام  مدير  لقاء   -2
املخدومة  غري  األحياء  يف  الصحي  الصرف  شبكة  وتنفيذ  املياه  شبكة  أنابيب 

وحل مشكلة حمطة معاجلة مياه الصرف الصحي يف غرب العوامية.
3- املطالبة بتحويل أرض حمطة التصريف املتوقفة عن العمل والواقعة يف حي 
العوينة مقابل حي اململحة إىل مواقف سيارات وقد هيأها مكتب خدمات املياه 

بالقطيف ويف انتظار دور البلدية لسفلتتها وختطيطها.
4- التواصل مع خمتلف اجلهات اخلدمية احلكومية املعنية على أثر حادثة انهيار 
خزان الصرف الصحي يف احملطة غرب البلدة واملتابعة امليدانية مع خمتلف 

اجلهات العاملة.
5-  ارسال برقية ملعالي وزير البيئة واملياه والزراعة تضمنت ثالثة مطالب رئيسية 
وقد متت املوافقة عليها ومتت ترسية مشروع استبدال أنابيب شبكة املياه يف 
شبكة  أنابيب  متديد  مشروع  ترسية  وكذلك  املقاولني  أحد  على  العوامية 
املقاولني وجاري حاليا  الصرف الصحي يف األحياء الغري خمدومة على أحد 
يتم  حيث  ضخ  حمطة  إىل  الصحي  الصرف  معاجلة  حمطة  حتويل  تنفيذ 
حاليا ضخ 50%  من مياه الصرف الصحي ويف انتظار استكمال النسبة حتى %100.

6-  لقاء سعادة حمافظ القطيف ألجل تكثيف العمل من قبل اجلهات احلكومية 
الصرف  خزان  جدار  انهيار  عن  الناجتة  اآلثار  جتاه  بواجبها  للقيام  املعنية 

الصحي مبحطة معاجلة الصرف الصحي بالعوامية.
7-  التواصل مع املسؤولني يف مكتب التحسني الزراعي بعنك بطلب تغطية فتحات 
ومت  املسؤولون  وجتاوب  الكبري  لعمقها  واخلطرية  املكشوفة  الزراعي  الصرف 

تنفيذ الطلب.

لجنة الخدمات العامة
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أعضاء اللجنة :

حسن عبداهلل علي الفرج )رئيس  اللجنة(.

 سلمان حسني أمحد حتيفة )عضوًا(

 منصور أمحد عبداحملسن الفرج)عضوًا(

 عبداهلل علي حممد الزاهر)عضوًا(

 علي أمحد السويداني)عضوًا(

لجنة الخدمات العامة
*جمال الكهرباء :

قرطبة  مدرسة  يف  الكهربائي  التيار  لتقوية  الكهرباء  شركة  مع  التواصل    -1
االبتدائية وقد مت ذلك بفضل اهلل تعاىل.

للمنازل  الكهربائي  التيار  إلعادة  للكهرباء  الشرقي  القطاع  مدير  سعادة  لقاء   -2
ملبنى  الكهربائي  التيار  إعادة  و  منها  فصلت  اليت  امللكيات  نزع  نطاق  خارج 
مدرسة  مبنى  يف  الكهربائي  احلمل  وزيادة  بنني  الثانوية  العوامية  مدرسة 

العوامية الثانوية بنات وكذلك اصالح األعطال الكهربائية املتكررة.
التيار  تقوية  حمطة  إنشاء  ملشروع  املنفذة  الشركة  مع  واملتابعة  التنسيق   -3
الكهربائي يف العوامية والتمديدات اخلاصة بذلك يف شوارع العوامية والوقوف 
ميدانيا أثناء التنفيذ وتعيني فريق من أبناء العوامية كموظفي أمن للمشروع 

يف الشركة.
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لجنة الخدمات العامة
صورلجنة الخدمات العامة :
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لجــنـــة بيـئــــــــــة 

لجنة بيئـــــــــــــة
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لجــنـــة بيـئــــــــــة 

تأسست اللجنة عام 1436هـ وكانت بدايتها من اللجنة الصحية )أصدقاء املرضى( 
البلدة والتواصل مع اجلهات  العمل إىل جلنة خدمات عامة الحتياجات  وتطور 
 ، ، الكهرباء  البلدية   ، املياه   ، : الصحة  الرمسية فيما يتعلق بهذه اخلدمات وهي 

التعليم.

اليت  الظروف  يف  خارجها  إىل  بالعوامية  السكنية  األحياء  من  القمامة  رفع  	-1
مرت بالبلدة.

العناية بالنظافة يف العوامية بشكل عام بالتعاون مع بلدية حمافظة القطيف. 	-2
القيام حبملة تنظيف مقربة العوامية. 	-3

االهتمام بالتشجري ومجال بلدة العوامية. 	-4
املساهمة يف تنظيف بعض املنازل اليت تضررت جراء مياه الصرف الصحي. 	-5

القيام حبملة تنظيف بعض مدارس العوامية. 	-6

حسني أمحد السعيد )رئيس اللجنة(
طاهر عيسى آل درويش ) نائب الرئيس(

علي أمحد السوايدني )عضو(
طاهر حسني العوامي)عضو(

هود الصفواني )عضو(
علي عبداهلل الفرج  )عضو(

حسن علي العبداجلبار  )عضو(
جميد عبداهلل الصاحل  )عضو(

رياض حسن العبادي)عضو(
علي هاشم آل شرب )عضو(

عصام علي آل نهاب )عضو(
عبداهلل أمحد آل الشيخ )عضو(

حسني أمحد آل الشيخ    )عضو(
عباس أمحد آل الشيخ    )عضو(
حسني حممد آل هزيم   )عضو(

حسن علي لباد )عضو(
مصطفى حممد آل الشيخ    )عضو(
مسلم حممد آل صمخان    )عضو(

عبدالسالم علي املزين       )عضو(
مرجتى حسن  الشاخوري )عضو(

التعريف باللجنة :

أبرز أنشطة اللجنة :

الهيكل اإلداري للجنة :
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لجــنـــة بيـئــــــــــة 
صورلجنة بيئة :
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التقـــريـــر المــــالي
حيتوي على :

1  املشرتكني 2017- 2018م
2- املشرتكني بكافل اليتيم 2017-2018م 

3- كفالة فقري 2018 م
4- اشرتاكات الزواج 2017 - 2018م
5- تربعات اجلمعية 2017 - 2018م

6- تربعات كافل اليتيم 2017 - 2018م
7- أبرز املتربعني 2017 - 2018مص

7-  امليزانية العامة للجمعية 2017 - 2018م
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المشتركين
عام 2017 - 2018م
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املبلغاسم العضوية
200اباء صاحل حممد آل ابراهيم

150ابتهاج حممد جسن الزاهر

150ابتهال امحد مكي اخلميس

300ابرار مهدي حممد الربح

150ابراهيم صاحل ابراهيم احلايك

500ابراهيم علي ابراهيم ال سعيد

200ابراهيم حممد جعفر خزعل

150ابراهيم حممد جواد اخلباز

300ابراهيم هشام ابراهيم اخلضراوي

400اثري نصر امحد الزاهر

512امحد جعفر عبداهلل ال الشيخ

150امحد حسن امحد الزنادي

300امحد حسن حسني ابوعبداهلل

300امحد حسن علي ال.عبداجلبار

150امحد حسني امحد آل سعيد

300امحد حسني كاظم البناوي

200امحد حسني حممد الدبيسي

500امحد حسني حممد الزاهر

150امحد زكي امحد الزاهر

150امحد زكي علي الصاحل

150امحد سعود عبداهلل الفرج

300امحد سعود حممد الفرج

150امحد سعيد امحد  الفرج

150امحد سعيد علي البدن

150امحد سعيد منصور ال.ليف

750امحد صاحل عبداهلل الفرج

450امحد صالح امحد الزاهر

املبلغاسم العضوية
300امحد عبداحلسني عبدالكريم ال.الشيخ

300امحد عبداهلل آل الشيخ

150امحد عبداهلل آل مرار

150امحد عبداهلل عبداجمليد الفرج

150امحد عبداهلل علي البناوي

150امحد عبداهلل حممد البدن

200امحد عبداهلل حممد النمر

150امحد عبداحملسن حبيب البدن

150امحد علي ابراهيم ربح

250امحد علي امحد ال.زاهر

150امحد علي امحد التاجر

150امحد علي امحد الدبيسي

150امحد علي امحد الشبيين

300امحد علي عبداهلل الزاهر

100امحد علي عبداهلل الصويلح

150امحد علي عبداهلل آل عيسى

150امحد علي عبداهلل صوميل

300امحد علي عيسى املختار

150امحد علي حممد آل صفري

150امحد حممد امحد ال.بطي

150امحد حممد امحد الربح

450امحد حممد امحد الزاهر

500امحد حممد حسن ال.ابراهيم

150امحد حممد حسن الفرج

150امحد حممد سعيد آل ربح

150امحد حممد سلمان الزويري

400امحد حممد صاحل السبييت
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املبلغاسم العضوية
150امحد حممد صاحل احملسن

150امحد حممد عبداهلل .ابراهيم

300امحد حممد عبداهلل العبداجلبار

150امحد حممد علي الشيوخ

150امحد مكي عبداهلل الفرج

200امحد مكي علي املزين

800امحد منصور امحد ال.ربح

150امحد مهدي علي الصليلي

300امحد مهدي حممد الربح

150اديب سعود حممد الزاهر

450اروى حممد سلمان سامل

300اسامة عبدالرحيم حسني الفرج

1050استقالل امحد عبداحملسن ال.الشيخ

150اسديه حممد امحد ال.بطي

150اسديه حممد حسني الفرج

300اسراء عبداهلل عيسى الربح

150افراح حسن علي الفرج

150افراح عبدالعزيز القدحيي

300االستاذ عبدالواحد حممد حسني الفرج

150احلاج امحد حممد سعيد اجلشي

150احلاج عبدالقادر بن الشيخ علي بن الشيخ جعفر ابي املكارم

150احلاجه فاطمه حممد عبدالرحيم النمر

150احلسن علي حممد آل ربح
1700الدكتور عبدالواحد نصر حممد املشيخص

400الدكتورة / فاطمه عبداهلل علي الدبيسي

150الدكتورة زينب فوزي عبدالعظيم الفرج
150السيد حسني السيد هاشم السيد حسني العوامي

املبلغاسم العضوية
350السيد طاهر السيد جعفر الشميمي

املبلغاسم العضوية
250السيد عدنان حممد العوامي

150السيد علي اسعد حسني العوامي

65السيد علي السيد سعيد سيد علي
500السيد حممد السيد حسني السيد سلمان العوامي

150السيد حممد السيد كاظم السيد جعفر الشاخوري

350السيد هادي طاهر جعفر الشميمي

400السيد هاشم السيدحسني سلمان العوامي

2400السيد هاشم شرب السيد حسني السيد علي

2400السيد.طاهر حسني سلمان العوامي
250السيد امحد السيدابراهيم السيدهاشم العوامي

150السيدة اميمه طاهر حسني العوامي

150السيدة صفاء طاهر حسني العوامي

150السيدة فاطمه طاهر حسني العوامي

150الشيخ عبداهلادي سلمان آل أمساعيل

200العبده عبداهلل احملسن

150امان مصطفى هاشم العوامي

150اماني منصور مهدي مجيع

250امتياز وهب عبداهلل الفرج

150اجمد حممد حسن آل حتيفه

375امنه حممد سعيد النمر

150امري زكي علي الصاحل

850امرية عبداهلل الزاهر

150امريه عبداهلل عيسى آل ربح

150امني باقر امني النمر

375امني حممد سعيد النمر
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املبلغاسم العضوية
500انيسه امحد جعفر الزاهر

200ايالف صاحل حممد ال.ابراهيم

300اميان علي امحد ال زاهر

150امين مكي رضي الصفار

150امين منصور مهدي مجيع

150إسراء سعيد امحد الفرج

150أ. أمل عبداهلل علي الضامن

150أ. أوصاف أمحد حممد احلسني

200أ. زهرة أمحد حممد آل إبراهيم

150أ. سعاد علي عبداهلل آل محاد

250أ. مساهر علي حسني الربح

150أ. سناء عبدالكريم مهدي احلمادي

150أ. فرحه عبدالواحد سعود آل حاجي

150أ.سندس حممد كاظم العلويات

1000أ.ليلى عبداهلل علي الزاهر

150أمحد جعفر عبداهلل العقيلي

150أمحد حسني حممد آل هزيم

300أمحد زكي تقي الفرج

150أمحد عبدرب الرسول سلمان الزاهر

150أمحد علي حممد الربح

550أمحد حممد أمحد الفرج

150أمحد حممد علي العريض

150أمحد مهدي عبداهلل الفرج

150أزهار علي أمحد آل زاهر

200أسدية علي مهدي آل صخا

150أفراح مهدي مدن الغاوي

150ألفت علي سعيد الربح

املبلغاسم العضوية
200أم حممد جعفر خزعل

150أمل علي سلمان الغريايف

150أمل علي حممد الربح

300أمرية عبداهلل علي الفرج

300أمرية عبداهلل عيسى الربح

300أنشراح عبداهلل أمحد الشيخ

500أنيسة عبداهلل الزاهر

150باسل حممد عبداحملسن الرباهيم

200باسم حبيب علي سعيد

300بامسة عبد رب النيب عبداهلل املختار

150باقر امحد عبداحملسن الفرج

300باقر علي حسن الدبيسي

450بتول حممد سلمان ال.سامل

150بدر حممد حسن ال.حريز

300بدرية امحد حممد نومان

150بدرية سعيد حسن الدبيسي

300بدرية علي حممد البدن

150بدريه امحد عبداحملسن النمر

300بدريه علي عبداهلل بدراني

150بشري حممد عبداهلل الصفواني

1000تقي مكي علي املزين

300تقية امحد حسن الزاهر

450تقية امحد علي الفرج

150تقيه امحد عبدالعال ال.ربح

200تقيه امحد منصور الرباهيم

150تقيه عبداهلل حممد آل زايد

250تقيه علي امحد الفرج
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150توفيق علي حسني آل سعيد

150تيسري حسن علي عواني

300تيسري علي حسن اللباد

150تيسري علي حسن املبيوق

450ثريا عبد رب النيب عبداهلل املختار

350جاسم حسن عبداهلل احملسن

400جعفر امحد امحد الغواص

450جعفر امحد حبيب االسود

500جعفر امحد رضي صليلي

1000جعفر امحد عبداحملسن الفرج

150جعفر امحد علي الزنادي

600جعفر حسن الشبيين

600جعفر حسن أمحد الشبيين

300جعفر حسن عبداهلل البدراني

300جعفر حسن ناصر ال.امساعيل

250جعفر سعود الزاهر

150جعفر صاحل علي العبداجلبار

512جعفر عبداهلل حممد ال.الشيخ

200جعفر عبداهلل حممد عبدالعال

150جعفر علي ابراهيم اهلنيدي

150جعفر علي حمفوظ العوامي

150جعفر حممد جعفر احملسن

150جعفر حممد جواد اخلباز

1200جعفر حممد دخيل الشيخ.امحد

300جعفر حممد صاحل السبييت

350جعفر حممد عبدالرحيم ال منر

200جعفر حممد علي ال.ابراهيم

املبلغاسم العضوية
1000جعفر حممد مكي اخلباز

300جعفر حممد مهدي السبييت

300جعفر منصور عبداهلل العصافره

350جعفر مهدي حممد آل حيان

500جعفر وهب علي الثومير

300جالل حممد عبداهلل مجال

150مجال توفيق حممد آل ابراهيم

500مجال حممد عبداهلل ال.مجال

150جهاد علي حسني الزاهر

150جهاد علي مدن الغاوي

200جواد حسن جواد انصيف

150جواد علي صاحل الصاحل

150جواد مفيد حسن الفرج

200حبيب علي حسني ال.سعيد

150حبيب علي علي اسياقات

150حبيب عيسى عبداهلل املرهون

150حبيب حممد علي غزوي

150حرم امحد حممد بطي

300حرم الشيخ علي حسن آل زايد

150حرم سعيد عيد السيهاتي

300حرم عبداهلل علي حسن علوي

300حرم عبداهلل حممد عبداهلل آل ربح

150حرم عبداهلل مهدي عبداهلل الزوري

600حسن ابراهيم حسن ربح

500حسن امحد حسن حتيفه

150حسن امحد عبداهلل.الفرج

200حسن امحد علي الزنادي
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150حسن امحد علي آل علوي

150حسن امحد حممد الزاهر

150حسن امحد حممد بطي

150حسن امحد مكي آل ربح

512حسن جعفر عبداهلل آل الشيخ

150حسن جعفر حممد آل الشيخ جعفر

150حسن حسني علي .الزاهر

150حسن سلمان حممد الزويري

350حسن طاهر جعفر الشميمي

500حسن عبداهلل امحد السعيد

150حسن عبداهلل صاحل لباد

150حسن عبداهلل عبداهلل الزاهر

200حسن عبداهلل علي الفرج

2000حسن عبداهلل حممد احملسن

150حسن علي ابراهيم آل ليث

150حسن علي امحد ال.مطر

180حسن علي امحد الفرج

500حسن علي حسن ال.ربح

150حسن علي دخيل آل عريف

150حسن علي صاحل السبييت

300حسن علي عبداهلل ال ربح

150حسن علي عواني

150حسن علي حممد آل ربح

150حسن فتحي امحد احملسن

150حسن كاظم امحد مطر

150حسن حممد عبداهلل القصري

300حسن حممد علي الربح

املبلغاسم العضوية
300حسن منصور امحد ال.ربح

500حسن منصور حسن ال.ربيع

600حسن مهدي حممد ال.حيان

300حسن يوسف عبداهلل طريف

150حسني امحد حسن حتيفه

300حسني امحد حسني السعيد

300حسني امحد حسني آل اسعيد

150حسني امحد علي الزنادي

150حسني امحد حممد املياد

300حسني امحد ناصر امساعيل

150حسني تقي مكي املزين

200حسني حبيب علي ال سعيد

150حسني حسن أمحد آل ربح

150حسني حسن علي آل مطر

150حسني زكي علي الصاحل

150حسني سعود حممد الفرج

150حسني سعيد امحد الفرج

150حسني سعيد حسني آل ربح

150حسني سعيد عبدالعلي آل منر

350حسني طاهر جعفر الشميمي

150حسني عبدالعظيم عبداهلل الزاهر

300حسني عبداهلل امحد البحارنه

150حسني عبداهلل حسن الالجامي

150حسني عبداهلل حسني العريض

300حسني عبداهلل علي الزاهر

300حسني عبداهلل علي الصدقي

150حسني عبداهلل علي آل فهيده
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200حسني عبداهلل عون العصافره

150حسني عبداهلل حممد ال عبدرب النيب

1000حسني عبداهلل حممد النمر

150حسني عبداملنعم عبداحملسن آل منر

150حسني علي امحد العلويات

150حسني علي أمحد الفرج

150حسني علي حسن ال.ابوعبداهلل

250حسني علي حسن الدبيسي

150حسني علي سلمان الفرج

300حسني علي صاحل ابو ارشيد

150حسني علي صاحل السبييت

300حسني علي ضيف ياسني

150حسني علي عبداهلل البناوي

150حسني علي عبداهلل العقيلي

150حسني علي عبداهلل الغاوي

150حسني علي عبداهلل آل عيسى

150حسني علي عبداهلل حممد آل الشيخ

150حسني علي حممد النمر

300حسني علي حممد آل ربح

150حسني عيد علي آل جضر

200حسني حممد جعفر خزعل

150حسني حممد حسن الزاهر

300حسني حممد حسني القصري

150حسني حممد حسني هنيدي

150حسني حممد صاحل ال.هزيم

150حسني حممد عبداهلل الشيخ

150حسني حممد عبداهلل الصرييف

املبلغاسم العضوية
150حسني حممد عبداحملسن الرباهيم

300حسني حممد علي ال.سهوي

150حسني حممد علي آل ابراهيم

150حسني حممد علي آل قريريص

300حسني حممد مكي العبادي

200حسني منصور عبداحملسن ال.الشيخ

450حكيمه عبدالرحيم حممد املزين

150حليمة هاشم شرب سيد علي

450محزه حممد سلمان .ال.سامل

150محيده عبداهلل حممد الغواص

150محيده عون عبداهلل.العصافره

150محيده منصور مهدي علي آل مجيع

300حنان حممد حسن الفرج

500حور عبداالله علي الزاهر

400حور عبدالغين مهدي ال.سعيد

300حوراء حسني امحد آل سعيد

150حوراء سعيد امحد الفرج

150حورية عبدالرزاق عبداهلل آل آدم

150حيدر علي حمفوظ العوامي

200حيدر علي موسى آل ربح

1300خاتون الشيخ علي الشيخ.جعفر

300خاتون علي عبداهلل آل الشيخ حممد

150خاتون منصور عبداحملسن ال.الشيخ

150خالد ابراهيم امحد اجلوهر

150خالد حبيب عباس البهبه

150خالد سعيد مدن احلماد

150خالد علي معتوق العواد
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250خالد لؤي عبدالكريم عبدرب الرسول ال زاهر

400خدجيه عبدالغين مهدي ال.سعيد

450خدجيه حممد سلمان ال.سامل

350خضرة أمحد حسن آل امحد

350خلود علي حسني السعيد

650د. ايتاء حممد امحد الزاهر

1000د. شفاء أمحد حممد الزاهر

1000د. فاطمة مهدي عبدرب الرسول الزاهر

150دانه حممد عبداحملسن الرباهيم

150دالل حسن حممد الزاهر

500رافت عبداهلل صاحل الفرج

150رامي حممد علي الزاهر

150رائد عبدالعزيز أمحد العبداجلبار

150رباب سعيد الربح

150رباب سعيد عبداهلل الربح

200رباب سلمان حممد احلساوي

500رباب عبدالرسول الزاهر أم أمحد

150رباب عبدالعزيز عبداهلل القدحيي

400رباب عبداهلل علي آل أمحد

150رباب عبدالواحد نصر مشيخص

300رباب علي امحد ال.ربح

150رباب حممد عبداحملسن الرباهيم

400رمحه عبدالغين مهدي ال.سعيد

150رمحه حممد علي الفرج

450رشيد علي عبداهلل ال الشيخ حممد

150رضا حسن علي العطل

150رضا حسني حممد آل هزيم

املبلغاسم العضوية
350رضا سعود عبداهلل العوامي

350رضا طاهر جعفر الشميمي

150رضا عبدالقادر الشيخ علي آل ابي املكارم

1200رضا عبداهلل حسني ابو.فور

150رضا عبداهلل حممد البناوي

150رضا يوسف حمسن عباس

350رضي حممد ال. حيان

150رقية علي أمحد آل زاهر

300رقية علي صاحل الصاحل

150رقيه تقي مكي املزين

150رقيه حسن علي الفرج

400رقيه عبدالغين مهدي ال.سعيد

150	"رقيه عبداهلادي علي اهلميلي

150رقيه حممد علي الفرج

150رهام امحد صاحل الفرج

200رياض حسن رضي العبادي

150رحيانة سلمان حسني األمحد

150ريم علي عبداهلل ال ربح

500زاهر امحد حسني الزاهر

300زكريا سعيد صاحل ال هزيم

150زكريا سلمان حسني آل عمار

150زكريا علي حممد ال حريز

200زكريا علي حممد املزين

150زكريا حممد مكي الفرج

150زكريا مكي جعفر ال زاهر

150زكريا مهدي حسني ال.عمار

150زكي امحد حسن العنربي
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400زكي امحد حممد الزاهر

200زكي امحد حممد سامل

150زكي امحد مكي ال.ربح

200زكي امحد مكي املزين

150زكي سلمان علي حتيفه

400زكي عبداهلل امحد ال.الشيخ

150زكي عبداهلل امحد آل مطر

300زكي عبداهلل حسني عمار

150زكي عبداهلل عبداحملسن ال.بطي

150زكي عبداهلل علي هنيدي

200زكي عبداهلل حممد الرباهيم

300زكي علي اسعد العوامي

150زكي علي صاحل الصاحل

300زكي حممد حسن حريز

150زكي حممد عبداهلل ال داوؤد

300زكي حممد علي ابو.عبداهلل

300زكي حممد علي العبادي

150زكي منصور ابراهيم ابو جوهر

150زكي منصور مهدي مجيع

300زكية امحد الفرج

150زكية أمحد علي الربح

300زكيه امحد حممد الزاهر

500زكيه حممد عبداهلل املبيوق

350زكيه حممد علي الزين

200زكيه منصور عبداهلل العصافره

300زكيه منصور عبداحملسن آل الشيخ

500زهراء امحد حممد املزين

املبلغاسم العضوية
150زهراء امحد مكي ال.ربح

300زهراء باقر امني النمر

150زهراء جابر حيدر ال محاد

150زهراء جعفر حممد اخلباز

150زهراء حسني أمحد آل سعيد

150زهراء سعود عبدرب رسول اهلنيدي

150زهراء سلمان عبداهلل الشلب

350زهراء طاهر جعفر الشميمي

200زهراء عباس حسني البدن

150زهراء عبدالعزيز عبداهلل القدحيي

200زهراء عبداحملسن منصور الرباهيم

150زهراء علي دخيل آل عريف

300زهراء علي عبداهلل ال ربح

150زهراء علي عبداهلل آل الشيخ حممد

150زهراء حممد سعيد النمر

450زهراء حممد سلمان ال.سامل

500زهراء حممد صاحل الصفار

150زهراء حممد عبداهلل العماني

300زهراء منصور عبداحملسن ال الشيخ

150زهراء نصر حممد مشيخص

150زهرة حسن السيهاتي

150زهرة عبداهلل عيسى الربح

150زهره عبداهلل عيسى الربح

300زهري عبداهلل امحد ابو.شاهني

150زهري عبداهلل علي ال.سهو

500زهري علي عبداهلل آل محاد

150زهري حممد عبداهلل العقيلي
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150زينب امحد حممد الزاهر

150زينب حسن علي آل ربح

200زينب رضي آل خليف

150زينب زكي علي الصاحل

300زينب سعود حممد ال.لباد

350زينب طاهر جعفر الشميمي

200زينب طاهر عيسى ال درويش

300زينب عبداهلل عيسى الربح

300زينب عبداحملسن امحد العبداجلبار

350زينب علي مدن العصافره

300زينب مهدي حممد الربح

1400سارة حسن باقر الفرج

150ساره حسن علي آل مطر

250ساره شوقي أمحد الشماسي

200ساره عبداهلل علي ال.ربح

150ساره حممد سعيد حسن  النمر

150ساعان عبداهلل الشيخ

150سامل عبداهلل سلمان آل سامل

300سامي امحد رضي الدحبوس

150سامي عبداهلل عبداهلل العراجنه

300سامي حممد حسن العوامي

150سامي حممد عبداهلل الفرج

200سجاد عبداهلل عون العصافره

150سدين حممد جعفر آل منر

150سعاد أمحد مهدي الفرج

5000سعاد علي عاشور السبع

150سعاد علي عيسى املختار

املبلغاسم العضوية
150سعاد حممد امحد الربح

150سعد امحد علي املصالب

150سعد عبداهلل مهدي الفله

150سعود امحد حسن اللباد

150سعود امحد مكي ال.ربح

150سعود باقر امني ال.منر

150سعود حسني علي ارحيمان

300سعود عبدالكريم علي الفرج

150سعود علي عبداهلل آل عبدالعزيز

150سعود حمسن عبداهلل الشيخ

150سعود حممد امحد حتيفه

500سعود حممد امني ال.منر

150سعود مهدي حسني احملسن

500سعيد امحد حسني آل سعيد

300سعيد امحد عبداحملسن الفرج

1350سعيد امحد علي البندري

300سعيد امحد علي الزنادي

200سعيد حبيب علي سعيد

150سعيد حسن مهدي الدبيسي

150سعيد حسن ناصر ال.امساعيل

150سعيد سلمان مكي ال.ربح

150سعيد صاحل حسني ال.الشيخ

150سعيد عبداهلل حممد البدن

150سعيد عيد السيهاتي

150سعيد حممد امحد آل ربح

150سكينة أمحد حسن العبداجلبار

300سكينة سعود عبدرب رسول اهلنيدي
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150سكينة عبداحملسن أمحد العبداجلبار

150سلمان حسني امحد ال.حتيفه

200سلمان حممد جعفر خزعل

450سلمان حممد سلمان ال.سامل

300سلمى عبداهلل صاحل الفرج
700مساحة الشيخ / سعود حممد صاحل ال.لباد
150مساحة الشيخ حسن عون عبداهلل العصافره

12500مساحة الشيخ حسن موسى الصفار
650مساحة الشيخ سعيد امحد عبداهلل آل مجال

300مساحة الشيخ علي حسن عبداهلل ال زايد
150مساحة الشيخ كرم حممد علي الصاحل

150مساحة الشيخ حممد علي حممد آل بطي
150مساحة الشيخ نظري عبداهلل كاظم الزاهر

1150مسرية عبداهلل الزاهر

150سهام أمحد هنيدي

150سهام وهب القطان

350سوزان عبدالعظيم حسني ال.خليف

150سوسن علي اجلوهر

150شاكر حسني علي ال.خليف

500شاكر علي الفرج

150شاكر مهدي ابراهيم ال.سعيد

300شفيق عبدالقادر آل ابي املكار

300شفيق حممد حممد املغاسله

150شفيقه عبداحملسن منصور الرباهيم

150مشعون علي عبداهلل آل الشيخ حممد

500شوقي منصور عبداحملسن ال.الشيخ

300شوقيه الشيخ.سعيد الشيخ.علي ابواملكارم

املبلغاسم العضوية
300شوقيه مهدي ابراهيم ال.سعيد

150شيخة عبداهلل حسن الفرج

150شيخه امحد صاحل سعيد

200شيخه حسن عبداهلل النمر

900شيخه عبداهلل حممد الشيخ

300شيخه حممد علي آل أمحد

350صادق طاهر جعفر الشميمي

150صاحل حسن دخيل آل عريف

150صاحل ضيف علي عوكار

150صاحل عبدالكريم علي اسياقات

150صاحل علي صاحل الصاحل

1000صاحل علي صاحل الصفار

150صاحل حممد امحد الفرج

150صاحل حممد صاحل الفرج

400صاحل حممد علي ال.ابراهيم

800صاحل حممد مهدي الفرج

150صباح عبدالكريم حسني ال ربح

150صباح علي امحد الفرج

400صباح علي عبداهلل ال.عبدالعال

1500صباح علي عبدرب احلسني ال قاسم

150صباح علي حممد آل حتيفة

150صباح منصور امحد ال.ربح

350صربي عبداهلل علي الفرج

900صديقة عبداحملسن الرباهيم

300صديقه حسن علي عواني

150صديقه حسن ناصر آل امساعيل

150صديقه علي جعفر ال خزعل
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املبلغاسم العضوية
350صديقه حممد علي ال.الشيخ.امحد

150صالح أمحد حممد آل الشيخ

150صالح عيسى أمحد آل آدم

150صالح حممد منصور الربيع

250ضحى صاحل حممد الفرج

150ضياء زكي عبداهلل آل الشيخ حممد

300طاهر علي امحد ال سعيد

300طاهر عيسى علي درويش

150طاهر يونس مهدي ال.مرهون

300ظهري حممد ابراهيم ال.ربح

150ظهري حممد أمحد الفرج

400عاتقه عبدالغين مهدي آل سعيد

300عادل جعفر حممد آل ثومير

300عادل حسن علي ال.ابراهيم

150عادل علي صاحل السبييت

150عادل مكي حسن املناسف

300عباس امحد حسن الشيخ

512عباس جعفر عبداهلل الشيخ

200عباس حسن جواد انصيف

700عباس حسن عبداهلل العبدالعال

150عباس زكي آل الشيخ

150عباس عبداهلل علي الصدقي

300عباس عبداهلل حممد آل صوميل

150عباس علوي جعفر الشاخوري

300عباس علي حسني آل عباد

150عباس علي حسني آل هاشم

150عباس منصور مهدي آل مال اهلل

املبلغاسم العضوية
300عبداالله علي حممد الزاهر

150عبداحلكيم صاحل حممد حتيفه

150عبدالرحيم عبدالكريم علي الفرج

450عبدالرحيم حممد سلمان ال.سامل

2000عبدالرحيم حممد عبدالرحيم ال.منر

300عبدالرزاق باقر امحد الزاهر

150عبدالرزاق علي صاحل الصفار

600عبدالستار امحد حسني ال.الشيخ

980عبدالعزيز امحد الفرج

300عبدالعزيز سعود حممد آل حتيفه

150عبدالعزيز سعيد امحد الفرج

300عبدالعزيز عبداهلل عبدالعزيز القدحيي

200عبدالعزيز عبداهلل حممد القدحيي

150عبدالعزيز حممد حسني القصري

150عبدالعزيز حممد علي زاهري

150عبدالعزيز يوسف حسني احلماد

150عبدالعظيم امحد حسني ال.الشيخ

500عبدالعظيم عبداهلل حممد ال عبدالعال

150عبدالغين جعفر حممد آل شيخ جعفر

150عبدالغين حممد عبدالعال ال ربح

4300عبدالغين مهدي ابراهيم ال.سعيد

150عبدالكريم جعفر حممد ال.ربح

670عبدالكريم سعيد حسن النمر

300عبدالكريم حممد علي املزين

465عبداهلل امحد جعفر الزاهر

150عبداهلل امحد حسن الشيخ

550عبداهلل امحد حسني آل سعيد
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املبلغاسم العضوية
1000عبداهلل امحد عبداهلل مجال

550عبداهلل امحد علي الفرج

150عبداهلل جاسم عبداهلل ال.ضيف

350عبداهلل جعفر حسن ال.شيخ.امحد

312عبداهلل جعفر عبداهلل آل الشيخ

150عبداهلل حسن عبداهلل البدراني

300عبداهلل حسن عبداهلل الزاهر

400عبداهلل حسن عبداهلل احملسن

150عبداهلل حسن علي ال.زاهر

1500عبداهلل حسن حممد العوامي

1800عبداهلل حسني جواد الربح

150عبداهلل حسني عبداهلل الفرج

600عبداهلل حسني حممد الدبيسي

150عبداهلل سعيد العسيف

300عبداهلل علي امحد الشبيين

1000عبداهلل علي حسن الدبيسي

300عبداهلل علي حسن العوامي

300عبداهلل علي حسن علوي

200عبداهلل علي سلمان ال.ثومير

150عبداهلل علي صاحل القيصم

300عبداهلل علي عبداهلل ال ربح

1200عبداهلل علي عبداهلل ال.محاد

1200عبداهلل علي عبداهلل الزاهر

150عبداهلل علي عبداهلل الغاوي

150عبداهلل علي هميلي

200عبداهلل عون عبداهلل العصافره

600عبداهلل عيسى الربح

املبلغاسم العضوية
200عبداهلل حممد امحد املناسف

150عبداهلل حممد حسن الربح

1000عبداهلل حممد حسني ابوفور

150عبداهلل حممد سعيد النمر

1200عبداهلل حممد ضياء الشيخ

300عبداهلل حممد عبداهلل ال.ربح

300عبداهلل حممد علي ابو عبداهلل

150عبداهلل حممد علي امحد علي الفر ج

150عبداهلل حممد علي ال.حمسن

1000عبداهلل حممد علي السامل

150عبداهلل مكي عبداهلل ال ربيع

150عبداهلل مكي عبداهلل الدبيسي

150عبداهلل مهدي حسن الدبيس

150عبداهلل مهدي حسني احملسن

150عبداهلل مهدي عبداهلل الزوري

150عبداهلل مهدي علي ال.مرار

150عبداهلل مهدي حممد طرموخ

150عبداهلل ناصر علي ال.لباد

150عبداهلل حيي نصر الفرج

450عبداجمليد علي صاحل العبداجلبار

350عبداحملسن امحد حسن عبداجلبار

300عبداحملسن امحد عبداحملسن الفرج

300عبداحملسن عبداهلل امحد الفرج

150عبداحملسن منصور عبداحملسن ال.الشيخ

150عبداحملسن منصور حممد آل منر

450عبداملعني علي عبداحملسن الفرج

400عبدالواحد صاحل حسني الشيخ
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املبلغاسم العضوية
350عبدالواحد عون عبداهلل العصافره

150عبدالواحد حممد امحد الفرج

200عبدالواحد حممد حسني آل امساعيل

300عبدالواحد حممد رضي ال.مطر

150عبدالواحد حممد عبدالكريم الفرج

150عبدالواحد مكي علي املزين

150عدنان حسني عبداهلل الزاهر

150عدنان عبدالقادر علي ابواملكارم

150عدنان علي اسعد العوامي

300عصام سعيد امحد الفرج

300عصام صاحل حسن الصفار

1000عقيل حسني عبداهلل اسعيد

300عقيل عبداهلل حممد آل ابو عبداهلل

150عقيله حسن علي الفرج

350عقيله طاهر جعفر الشميمي

150عقيله حممد سعيد النمر

150عال حسن عبداهلل الفرج

550عالء حممد علي الزاهر

150علي ابراهيم آل رضوان

150علي امحد آل سالم

150علي امحد حسني آل ربح

150علي امحد عبداهلل آل مطر

1200علي امحد عبداحملسن ال.الشيخ

200علي امحد حممد الفرج

150علي امحد حممد آل امساعيل

150علي امحد حممدعلي ال.زايد

250علي امحد مهدي الفرج

املبلغاسم العضوية
300علي السيد.هاشم السيد.شرب

300علي باقر عبداهلل الفرج

150علي تقي مكي املزين

300علي جاسم سلمان احتيفه

150علي جعفر حسني املناسف

512علي جعفر عبداهلل ال الشيخ

1000علي جعفر حممد ال.ثومير

200علي حبيب علي سعيد

150علي حسن امحد الزنادي

400علي حسن جواد إنصيف

150علي حسن سلمان آل سامل

500علي حسن صاحل الصفار

400علي حسن عبداهلل ال.عبدالعال

300علي حسن عبداهلل الدبيسي

400علي حسن عبداهلل الزاهر

265علي حسن علي ال ليث

500علي حسن علي ال.ربح

150علي حسن علي آل مطر

400علي حسن حممد الزاهر

1200علي حسن حممد السماعيل

300علي حسن حممد الفرج

150علي حسن حممد آل ربح

150علي حسن مكي العبادي

300علي حسن منصور آل ربيع

150علي حسني امحد اجلشي

300علي حسني امحد آل سعيد

150علي حسني دخيل الغزوي
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150علي حسني علي العوامي

350علي حسني حممد  العبداجلبار

400علي سعيد عبدالعلي ال.منر

700علي سلمان علي املناسف

200علي صاحل عبداهلل الفرج

200علي صاحل علي العبداجلبار

350علي طاهر جعفر الشميمي

150علي عبدالرحيم عبدالكريم الفرج

150علي عبدالقادر علي ابواملكارم

150علي عبدالكريم عبداهلل احمليسن

300علي عبداهلل أمحد الفرج

150علي عبداهلل حسن الزاهر

150علي عبداهلل عبدالنيب الشقيقي

300علي عبداهلل علي الصدقي

150علي عبداهلل علي الفرج

150علي عبداهلل عيسى الربح

210علي عبداهلل حممد الشيخ

150علي عبداهلل حممد العوامي

200علي عبداهلل حممد الغزوي

150علي عبداهلل حممد املرهون

150علي عبداهلل حممد آل حمسن

450علي عبداهلل مهدي الربح

300علي عبداحملسن باقر الزاهر

150علي عبداحملسن حسن اخلنيزي

300علي عبدالواحدعلي الفرج

750علي عبدرب احلسني القاسم

150علي علي امحد ال.سعيد

املبلغاسم العضوية
150علي علي مكي ابو فور

150علي عون عبداهلل العصافره

150علي فاضل عبداهلل ال.عبدالعال

200علي حممد ابراهيم الربح

300علي حممد امحد ال.بطي

150علي حممد امحد الربح

150علي حممد امحد الفرج

200علي حممد جعفر خزعل

150علي حممد حبيب الزاهر

2000علي حممد حسن الربح

300علي حممد حسن الفرج

300علي حممد حسن آل معيوف

150علي حممد حسني ابوفور

150علي حممد حسني عويشري

150علي حممد سعيد النمر

200علي حممد صاحل هنيدي

200علي حممد عبداهلل ال.ربح

150علي حممد عبداهلل الرباهيم

150علي حممد عبداحملسن الرباهيم

300علي حممد علي ال.سامل

150علي حممد علي الربح

300علي حممد مهدي السبييت

150علي معتوق امحد الصلبوخ

150علي مكي حسن املرهون

1200علي مكي مهدي ال.ربح

300علي مهدي حسن حتيفه

300علي مهدي عبداهلل النمر
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املبلغاسم العضوية
150علي مهدي علي آل فردان

300علي مهدي حممد الربح

150علي مهدي حممد طرموخ

150علي نصر امحد املناسف

150علياء علي عبداهلل حممد الشيخ

150عماد حسن عبداهلل ال.ربيع

300عمار سليمان حسن ال.منر

200عمار عبداجمليد حسن الفرج

150عمار حممد عبداهلل املبيوق

150عمران علي امحد آل داؤود

150عون عبداهلل مدن العصافره

150عيسى صاحل علي آل لباد

300عيسى عبداهلل عيسى الربح

150عيسى عبداهلل حممد املرهون

150عيسى علي مدن البدن

150غادة عبداهلل عيسى الربح

150غاده عبدالباقي حسن النمر

150غدير جعفر عبداملنعم آل منر

150غدير حسني عبداهلل الزاهر

500غدير عبداهلل حممد السامل

300غدير مهدي حممد الربح

375غسان حممد سعيد النمر

500غفران عبداهلل حممد السامل

650فاضل جعفر حسني املناسف

150فاضل حسني حممد سبييت

300فاضل خضر هاشم العوامي

150فاضل علي حممد النمر

املبلغاسم العضوية
150فاضل علي مهدي حتيفه

560فاضل منصور امحد آل ربح

300فاطمة امحد الزميور

300فاطمة أمحد مهدي الفرج

150فاطمة جابر حيدر ال محاد

750فاطمة حسني آل السعيد

300فاطمة سعود حممد الزاهر

300فاطمة سعيد عبداهلل الربح

300فاطمة عبداهلل حسني أبوفور

150فاطمة عبداهلل حممد النمر

150فاطمة عبداهلل منصور الرباهيم

200فاطمة عبدالواحد نصر مشيخص

250فاطمة علي الزاهر

150فاطمة علي أمحد آل زاهر

150فاطمة علي عبداهلل ال ربح

300فاطمة علي عبداهلل حممد آل الشيخ

150فاطمة حممد ياسني

300فاطمه امحد عبداحملسن الفرج
150فاطمه امحد عبدرب الرسول سلمان الزاهر

150فاطمه تقي مكي املزين

400فاطمه حسن عبداهلل احملسن

150فاطمه حسن ناصر الفرج 0

150فاطمه زكي علي الصاحل

150فاطمه زكي مكي ال.حسني

300فاطمه سعود حممد ال.لباد

350فاطمه طاهر جعفر الشميمي

400فاطمه عبدالغين مهدي ال.سعيد
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150فاطمه عبداهلل عبداهلل الصاحل

650فاطمه عبداهلل عيسى الربح

500فاطمه علي الزاهر

150فاطمه علي عبداهلل آل ربح

150فاطمه علي عبداحملسن الفرج

200فاطمه علي حممد املزين

300فاطمه عيسى حممد الناصر

2500فاطمه حممد امحد ال زاهر

525فاطمه حممد سعيد النمر

450فاطمه حممد سلمان ال.سامل

150فاطمه منصور أمحد العبداجلبار

300فائز حممد امحد الفرج

150فائزة أمحد عبدالعال آل ربح

2400فتحي امحد عبداحملسن آل الشيخ

150فتحي امحد حممد الفرج

150فتحي امحد حممد احملسن

200فتحي سعيد عبدالعلي ال.منر

150فتحي علي عبداهلل الشيخ امحد

300فتحي علي عبدرب احلسن آل قاسم

300فتحي حمسن رضي العوامي

150فتحي نصر تركي الفرج

150فتحية أمحد حسن الزاهر

400فتحيه عبداهلل صاحل الصفار

150فداء امحدعبدرب الرسول الزاهر

150فراس حممد عبدالرحيم الفرج

300فرج علي أمحد الفرج

300فرج حممد عبداهلل الفرج

املبلغاسم العضوية
200فضيلة حسن علي آل أبراهيم

150فلك حممد حسني بوحليقه

150فهيمة عبداهلل الزاهر ام منري

150فهيمة عبداهلل حسن الفرج

150فهيمه حسني الصفواني

150فهيمه عبداهلل امحد الصوميل

500فهيمه نصر تركي الفرج

150فوزيه حسن عبداهلل الزاهر

150فيصل حسني حممد آل رضوان

1000فيصل سعيد حممد سبييت

150قاسم علي حسني هنيدي

150كميل علي حسن الربح

150كوثر فتحي امحد احملسن

150الرا امحد صاحل الفرج

150الرين حممد جعفر آل منر

150جلني حسن عبداهلل الفرج
250ملار لؤي عبدالكريم عبدرب الرسول ال زاهر

650ملعة عبدالوهاب الغامن

450ملياء علي عبداهلل حممد الشيخ

2550لؤي عبدالكريم عبدالرسول الزاهر

375ليالي علي علي الفرج

300ليلى عبداهلل عيسى الربح

350ليلى عبداهلل معتوق العواد

150لينا جعفر ابراهيم ربح

150ماجد حبيب عبداهلل عويشري

300ماجد عبداهلل امحد الزنادي

150ماجد عبداهلل رضي ال هزيم
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املبلغاسم العضوية
150ماجد علي أمحد آل عريف

165ماجد علي حممد املزين

300ماجد حممد عبداهلل البناوي

150ماجده ابراهيم البدن

150مالك حسني علي الشيخ أمحد

150ماهر علي عبدالكريم الفرج

150مبارك صاحل علي حسن اخلالدي

150جمتبى مفيد حسن الفرج

200جمد تقي مكي املزين

300جميد جعفر حسني املناسف

150جميد عبداهلل صاحل

300حممد ابراهيم علي ال.مطر

200حممد امحد جعفر ال.زاهر

150حممد امحد حسني ال.سعيد

150حممد امحد سلمان حتيفة

300حممد امحد عبداهلل الربح

300حممد امحد علي الشيخ.امحد

300حممد امحد علي آل علوي

150حممد امحد حممد الفرج

150حممد امحد حممد بطي

150حممد أمحد حممد الزاهر

150حممد أمني الشيخ سعيد أبو املكارم

300حممد باقر عبداهلل الفرج

150حممد تقي مكي املزين

150حممد جاسم حممد زاهري

512حممد جعفر عبداهلل آل الشيخ

40حممد جعفر حممد ال ثومير

املبلغاسم العضوية
150حممد جعفر حممد ال.ربح

150حممد جعفر حممد ال.منر

1500حممد جعفر حممد خزعل

150حممد حبيب حسني آل سعيد

200حممد حبيب علي ال سعيد

300حممد حسن دخيل  عريف

150حممد حسن صاحل املرهون

300حممد حسن عبداهلل اسعيد

300حممد حسن عبداهلل الزاهر

150حممد حسن عبداهلل احملسن

150حممد حسن علي آل مطر

300حممد حسن علي زاهري

150حممد حسني عبداهلل ابو فور

600حممد حسني عبداهلل الشيخ.امحد

500حممد حسني علي هنيدي

150حممد سعود عبدرب رسول اهلنيدي

300حممد سعود حممد ال.لباد

2000حممد سعيد حسن النمر

375حممد سعيد عبدالعلي النمر

150حممد سعيد علي البدن

240حممد سلمان تركي الفرج

450حممد سلمان علي ال.سامل

150حممد صاحل حسن مجال

150حممد صاحل حسني ال.الشيخ

150حممد صاحل حممد الزاير

150حممد صاحل حممد الفرج

150حممد ضياء عبدالكريم املناسف
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املبلغاسم العضوية
350حممد ضياء عبداهلل الشيخ

350حممد طاهر جعفر الشميمي

150حممد عباس علي العبكري

150حممد عبدالرحيم حسني الفرج

200حممد عبدالعظيم عبداهلل العبدالعال

300حممد عبدالغين حسني املناسف

200حممد عبدالقادر آل أبي املكارم

150حممد عبدالكريم عبدالرسول الزاهر

150حممد عبداهلل امحد ال مطر

150حممد عبداهلل امحد ال.امساعيل

200حممد عبداهلل الزاير

150حممد عبداهلل حسن ال.معيوف

150حممد عبداهلل حسن العوامي

300حممد عبداهلل حسني ابوفور

150حممد عبداهلل عبداهلل العراجنه

500حممد عبداهلل علي الشيخ

150حممد عبداهلل علي العباد

300حممد عبداهلل علي مصالب

200حممد عبداهلل عون العصافره

500حممد عبداهلل حممد السامل

150حممد عبداهلل حممد الشيخ.جعفر

200حممد عبداهلل منصور الرباهيم

300حممد عبداهلل مهدي ال.ربح

150حممد عبداهلل مهدي الفله

150حممد عبداحملسن حممد الشيوخ

150حممد عبداحملسن منصور الرباهيم

150حممد علي امحد الفرج

املبلغاسم العضوية
1000حممد علي امساعيل

150حممد علي حبيب االسود

300حممد علي حسن ال.ربح

150حممد علي حسني ال.سعيد

300حممد علي سلمان الفرج

150حممد علي عبداهلل ال.عبدالعزيز

1800حممد علي عبداهلل قريريص

150حممد علي حممد ال صفر

150حممد علي حممد ال.ربح

1000حممد علي حممد ال.مساعيل

150حممد علي حممد ال.منر

200حممد علي حممد العبدالعال

150حممد علي حممد الفرج

150حممد علي حممد آل ربح

150حممد علي حممد آل مطر

150حممد علي حممد حتيفه

150حممد علي مهدي ال.صخى

150حممد علي هاشم العوامي

150حممد عيسى امحد القالف

150حممد فتحي امحد احملسن

500حممد حمسن حسني العلي

900حممد حممد جواد اخلباز

150حممد منصور  امحد ال ربح

300حممد منصور حممد العبدرب النيب

150حممد مهدي حسني احملسن

150حممد مهدي عبدالعلي بن.الشيخ

200حممد مهدي علي الفردان
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املبلغاسم العضوية
300حممد مهدي حممد الربح

150مدينة مهدي عبدالعلي الشيخ

150مراد علي امحد الفرج

300مرام عبداحملسن أمحد العبداجلبار

150مرجتى حسن عبداهلل املهدي

150مرتضى عبداهلل عبداهلل الصاحل

150مرسي عبدالكريم الزاهر

300مرفت صادق تقي الفرج

150مروى تقي مكي املزين

300مريم امحد حممد احملسن

150مريم أمني علي النمر

150مريم عبداهلل الغريايف

200مريم عبدالواحد نصر املشيخص

450مريم حممد سلمان ال.سامل

150مصطفى امحد مكي ال.ربح

150مصطفى أمحد حسني الزميور

150مصطفى حسني علي السيهاتي

200مصطفى عبدالعظيم عبداهلل ال.عبدالعال

150مصطفى عبداهلل عيسى الربح

150مصطفى حممد عباس العبكري

1300معصومة أمحد جعفر الزاهر

150معصومة عباس عبداهلل البدن

150معصومة عبداهلل علي آل الشيخ

300معصومة عبداهلل حممد الفرج

900معصومة علي الزاهر

150معصومة حممد حسن الربح

350معصومه امحد مكي ال.ربح

املبلغاسم العضوية
300معصومه أمحد عبدرب احلسني أبو خليل

1000معصومه سلمان علي آل سامل

150معصومه عبداهلل حسني الزاهر

512معصومه عبداهلل حممد الشيخ

1000معصومه علي امحد الشبيين

150معصومه علي ال انصيف

150معن علي صاحل الفرج

200مفيد حسن جواد انصيف

200مفيد حسن علي الفرج

150مقاصد حسن عبداهلل الفرج

150مكي حسن دخيل املرهون

150مكي حسني حممد طرموخ

1000مكي علي مكي ابوفور

150مكي مهدي ناصر الربح

150مليكه عبداهلل علي الشيخ

150منال عبداحملسن منصور الرباهيم

300منتظر أمحد ناصر العوكار

2135منتظر ناصر علي ال.الشيخ.عبداهلل

150منصور امحد عبداحملسن الفرج

300منصور حسن مكي املزين

150منصور حسني علي آل عباد

300منصور عبداهلل مدن العصافره

300منه علي سعيد الربح

500منى حسن مكي املزين

150منى عباس البدن

250منى عبداهلل حمسن آل ابراهيم

300منى مهدي عبدالعلي الشيخ
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املبلغاسم العضوية
150منري سعود عبدرب الرسول الزاهر

300منري صاحل حسني ال الشيخ

200مهدي ابراهيم مهدي ال سعيد

150مهدي حسن دخيل املرهون

150مهدي حسن عبداهلل عويشري

150مهدي سعيد امحد الفرج

250مهدي صاحل حممد الرباهيم

350مهدي طاهر جعفر الشميمي

450مهدي عبداهلل مهدي الزوري

150مهدي علي مهدي الفرج

150مهدي علي مهدي حتيفه

200مهدي حممد آل حيان

450مهدي حممد سلمان.ال.سامل

300مهدي حممد عبداهلل الربح

150مهيب علي عبداهلل الفرج

150موسى جعفر حسن آل شيخ امحد

512موسى جعفر عبداهلل آل الشيخ

175موسى جعفر حممد ال ثومير

250موسى عبداهلل علي ال.الشيخ.امحد

300موسى علي موسى ال.ربح

150مؤيد عبداحملسن الشيخ حسن اخلنيزي

150مؤيد منصور مهدي آل مال اهلل

150ميثم حسن علي الفرج

150ميثم علي حسني الزاهر

150ميثم حممد مجعه حيدر

150ميثم حممد عبداهلل املبيوق

150ناجي حسني حسن الزاهر

املبلغاسم العضوية
150ناجي علي صاحل الصاحل

360ناصر حسني علي املناسف

600ناصر عبداهلل مهدي الربح

150ناصر عون عبداهلل العصافره

400نبيل حسن عبداهلل احملسن

150جناح أمحد مكي مشاسي

1000جناح علي الزاهر

150جنوى علي امحد الفرج

300نداء امحد صاحل الفرج

150نداء منصور مهدي مجيع

300ندى عبداهلل علي الدبيسي

150نذير منصور مهدي مجيع

150نرجس امحد حممد احملسن

150نرجس عبداهلل حممد آل حمسن

300نزيهه امحد حسن العبداجلبار

150نزيهه علي حممد املزين

200نسرين حممد مكي العبادي

150نضال عبداهلل امحد ال.مرهون

100نعيم علي امحد الشبيين

150نعيمة حممد الفرج

300نعيمه ناصر علي الزنادي

450منر عيسى عبداحلي آل منر

250نهلة عبداهلل سلمان العوامي

400نوار عبدالغين مهدي ال.سعيد

300نوال علي أمحد الشيوخ

300نور عبداهلل حممد املسجن

700نورة عبداهلل الزاهر
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املبلغاسم العضوية
150نوره نصر عبداهلل الفرج

150هادي حسن علي آل مطر

150هادي حممد علي قريريص

150هادي مكي حسن املرهون

150هاشم علي حمفوظ العوامي

250هاشم حممد حسني العوامي

150هاله امحد صاحل الفرج

150هاني عيسى علي التوبي

300هدى امحد حممد الزاهر

150هدى إبراهيم حسني آل زاهر

300هدى جعفر حممد اخلباز

150هدى حسن دخيل ال عريف

150هدى حسن رضي الالجامي

150هشام عبداحملسن عبداهلل آل صوميل

150هشام علي مهدي حتيفه

200هالل امحد عبداهلل العوامي

650هنية أمحد حسن العبداجلبار

150هنية سلمان النمر

150هنية عبداهلل حسن النمر

300هنيه عبداحملسن منصور الرباهيم

300هنيه علي حسن الربح

300هيثم عبدالكريم آل زاهر

150وائل امحد الزاهر

150وائل عبداهلل علي الربح

150وجيه علي حسن اللباد

150وديع امحد حسني آل ربح

600وديع حممد علي الزاهر

املبلغاسم العضوية
300وديعه سعود حممد ال لباد

150وديعه علي حممد املزين

450وسام صاحل حممد آل ابراهيم

150ياسر باقر امحد الفرج

150ياسر علي صاحل الصفار

375يامن حممد سعيد النمر

150يزن حممد عبداهلل الشيخ

150يقني امحد حممد الزاهر

150يقني باقر الفرج

300يقني عبداهلل عيسى الربح

150يقني فريد عبداهلل النمر

150يوسف امحد حسني الدبيسي

1200يوسف جعفر حممد الثومير

300يوسف حسن علي ال ربح

400يوسف طه حسن الفرج

300يوسف عبداهلل علي ال سهو

150يوسف حممد صاحل العبداجلبار

150يوسف حممد عبداهلل ال عبدالعزيز
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المشتركين
في كافل اليتيم
عام 2017 - 2018م
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املبلغاسم العضوية
4800اباء علي عبداهلل ال ابداح

5200ابتسام علي عبداهلل ال مصالب

1600ابرار عبدالكريم امحد
2400ابناء املرحوم زكي عبداهلل حممد الفرج

3400ابناء شوقي منصور ال الشيخ

7200ابو فريد الفرج

3600اثري نصر امحد الزاهر

4600امحد جعفر ابرهيم ال.ربح

2400امحد حسني امحد حتيفه

2400امحد عبداهلل حممد النمر

2400امحد علي ابراهيم ال.هنيدي

2400امحد علي امحد ال ربح

2400امحد علي امحد ال زاهر

2400امحد علي امحد الشبيين

6500امحد علي حسني العطل

2400امحد علي صاحل ال.عواني

3600امحد حممد امحد الفرج

4800امحد حممد صاحل السبييت

4800امحد مهدي عبداهلل ال.الشيخ.امحد
اخوات املرحوم / عادل منصور عبداحملسن الشيخ 

4800نيابة عن عادل

2400ادريس عبداهلل حممد هيكل

1600اريج عبدالرحيم عبدالكريم الفرج

400اشرف جعفر حممد الشيخ

4800اشرف مهدي عبدالعلي الشيخ

2200افراح جعفر امحد الصليلي

4600افراح عبدالعزيز القدحيي

2400افراح حممد آل عبدرب النيب

املبلغاسم العضوية
4800افراح مهدي حسني ال.ربح

2400االء عبداهلل حممد الشيخ.جعفر

4800االستاذه زهراء نصر تركي الفرج
4800االستاذه ملعه نصراهلل عبدالعظيم الفرج

اإلمام احلسن العسكري)ع( 
4800بواسطة الدكتورة نهاد حممد حسن آل محيد

2400البتول.واحلوراء سيد حنيف العوامي
4800احلاج  عبداهلل حممد جعفر الشيخ جعفر

1800احلاج / سعيد امحد موسى البحارنه
احلاج أمحد حممد سعيد اجلشي 

4800عن والدته املرحومة احلاجة ام رياض اجلشي
4800احلاج حممد الشيخ.جعفر الشيخ.حممد

احلاجة.حرم.احلاج حممد الشيخ جعفر.الشيخ.حممد
4800

4800احلاجة.زهراء علي.جواد احملسن ام.حممد

2400احلاجه ام اخلري عبداحلسني ال منر

3800احلاجه رباب حممد جواد احملسن
4800الدكتورة اميان امحد عبداحملسن ال الشيخ
4800الدكتورة دنيا نصراهلل عبدالعظيم الفرج
4800الدكتورة عهد نصراهلل عبدالعظيم الفرج

4800الدكتورة فاطمه نصراهلل عبدالعظيم الفرج

200السيد حسن السيد ساري ال شيبان

7200السيد.شرب مصطفى هاشم العوامي
200السيدة فاطمه طاهر حسني العوامي

400العبده علي مهدي الزاهر
9600املرحوم احلاج امحد حممد حسني ال امساعيل
5400املرحوم احلاج عبداملهدي عبدالعلي بن الشيخ

4800املرحوم الشيخ حممد بن منر
3400املرحوم حسن دخيل علي آل عريف وعائلته
4800املرحوم حسن علي ال.ابراهيم بواسطة ابنه علي
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املبلغاسم العضوية
املرحوم سعيد عبدالعلي النمر ابوباقر

2400 نيابة عنه بيد ابنه حممد
املرحوم عبدالكريم الشيخ علي الشيخ جعفر

4800 عن ابنته ام حممد باقر
املرحوم عبدالكريم الشيخ علي الشيخ جعفر 

4800بواسطة ابنته ام حممود
املرحوم عبداهلل حسن ال عباد وزوجته 

4800بواسطة علي عبداهلل ال عباد

2400املرحوم عبداهلل علي حسني الزاهر

2400املرحوم عل أمحد الشبيين أبو حسن
املرحوم حممد علي ال عباد 

4800واملرحوم حممد القمريات
املرحوم نصر حممد مشيخص 

4800بواسطة الدكتور عبدالواحد نصر حممد مشيخص
7200املرحومة / محيدة سعيد علي الزاهر

4800املرحومة / زهراء دخيل عريف )ام حسن شبيين(

2400املرحومة / نعيمة امحد الفرج
املرحومة شكرية حسن أمحد آل ربح  

200بواسطة سكينه حممد ال ربح
املرحومة فاطمة حسني الربح
2400 بواسطة أبنتها فتحية احملسن

املرحومة فاطمة عبداهلل كاظم الفرج
4800 بواسطة ابنها الدكتور عبدالواحد نصر حممد مشيخص

4800املرحومة مريم عبداهلل ال منر
املرحومة معصومه امحد الصوميل

2400 و املرحومة رغد ال ابراهيم

2400املرحومة نعيمة امحد علي الفرج
املرحومه الشابه/فاطمه عبداحملسن حسن اخلنيزي

2400
4800املرحومه زهراء عبداهلل اليوسف ال طريف

املرحومه فاطمه حممد باقر ال الشيخ 
4800بواسطة عبدالستار امحد الشيخ

املرحومني حسن عبداهلل العبدالعال وزهراء علي العبدالعال 
4800بواسطة ولده حممد

املرحومني عبداهلل حممد مهدي آل الشيخ  وفاطمة أمحد اجلشي 
4800بواسطة ابنتهما حرم عبدالرزاق مهدي الشيخ

4800املعلمه هدى جعفر حممد الشيخ جعفر
5000املعلمه اهلام خليل ابراهيم ال.اسعيد

ام حممد سعود النمر
6800 بواسطة سعود عبداهلل حممد ال منر

400امري زكي حسن الفرج

4800انيسه امحد جعفر الزاهر

املبلغاسم العضوية
3000اميان علي عبداهلل ال ابداح

9200أمحد عبدرب الرسول سلمان الزاهر

27000أماني عبداهلل حسني املغاسلة

2400بامسة حممد أمحد الفرج

2400بامسه حممد امحد الفرج

4600بدرية سعيد حسن الدبيسي

4800بدريه امحد عبداهلل الصوميل

8000بدريه علي عبداهلل ال مصالب

1800بسمه صاحل حسن الصفار

1600بشرى أمحد علي الشيخ

8000بشرى صاحل امحد ال سعيد
بنات املرحوم احلاج منصورعبداحملسن ال الشيخ

4800 نيابة عن ابوهم

1200بنني امحد علي املرهون

2400تغريد حسني عبدالكريم الفرج

2400تقي مكي علي املزين

4800تهاني حسن علي ال ابراهيم

400تيسري حسني عبدالعزيز آل ربح

4800تيسري عبداهلل سلمان الناصري

4800ثامر امحد مهدي ال شيخ امحد

5000جاسم عبداهلل جاسم ال.ضيف

7200جعفر امحد عبداهلل الربح

400جعفر حسن أمحد الشبيين

6200جعفر علي ابراهيم اهلنيدي

2400جعفر حممد ال ابراهيم

7200جعفر حممد عبدالرحيم ال منر

2400جعفر و فاطمه حنيف العوامي

7200مجال حممد عبداهلل ال مجال
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4800جنه علي سعيد ال.ربح

1200جواد علي حممد املزين
حبيب حسني العلي 

6000 عن روح املرحومة احلاجة آمنه حسن العنكي

6000حبيب حسني علي العلي
4800حرم عبداهلل حممد جعفر الشيخ جعفر

2200حرم فتحي امحد احملسن

4400حرم نافع مهدي حتيفاء

2200حسن حسني علي ال.ابراهيم

4800حسن عبداهلل صاحل احلسن
1600حسن عبدرب الرسول مهدي اهلنيدي

5200حسن علي حسن ال.ربح.وابنائه

1400حسن منصور امحد ال.ربح

4800حسن مهدي حممد ال.حيان

2600حسني عبداهلل حسن الصفر

12000حسني عبداهلل علي الزاهر

2400حسني عبداهلل حممد ال.منر

200حسني علي  حسن ال ابراهيم

150حسني علي حسن الدبيسي
حسني علي حسني العلي 

6000 عن روح املرحوم حسني علي العلي

5200حسني علي حسني اهلنيدي

4800حسني علي دخيل عريف
4800حسني علي حممد ال منر وعائلته

1000حسني حممد جواد املزين

600حسني حممد عبداهلل الصرييف

400حسني حممد علي ال موسى

4600حسني نافع مهدي حتيفه

2400حليمة هاشم شرب سيد علي

املبلغاسم العضوية
1200محله سعيد حممد القصري

2400محيدة حممد حسن آل عبداجلبار

5000حيدر طالل جاسم ال.ضيف

6000حيدر.علي حمفوظ العوامي وحرمه

4800خاتون منصور عبداحملسن ال.الشيخ

2400خدجيه حسني حممد ال حريز

7200خدجيه عبداهلل حسن ال.عباد

400خلود علي حسني السعيد

4800دعاء عبدالرزاق مهدي الشيخ
7000ديوانية املرحوم باسم نصر آل ياسني
24000ديوانية حممد حسن عبداهلل الشيخ

24000ديوانيه ابو مكي دخيل

7200ديوانيه ال.حيدر

1200ديوانيه الساده

4800ديوانيه السيد عباس العوامي

3200ديوانيه أبو سامي

5800ديوانيه مال حسن جنران

9600رباب امحد علي الفرج

2400رباب سعيد الربح

2000رباب عبدالعزيز عبداهلل القدحيي

1400رباب علي امحد ال.ربح

2400رضا عبداهلل حسني ابو.فور

2400رقية عبدرب الرسول اهلنيدي

2400رقيه امحد حممد احملسن

5200رقيه حسن علي الفرج

2400رقيه عبداهلل امحد ال.صفر
رواد جملس دعاء الندبة حبسينية األمام الرضا - ع

2400
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3600رواد.مسجد االمام.الرضا.ع بالعواميه

2400رياض عبداهلل امحد ال.ابراهيم

2400رحيانه عبداهلل حممد املناسف

2200ريم سعود علي آل سعيد

2400ريم عبداهلل الشيخ.جعفر

2400ريم عبداهلل حممد الشيخ جعفر

14400زكي عبدرب النيب عبداهلل  املختار
زكيه منصور عبداحملسن ال الشيخ عن روح 
4800والدها املرحوم منصور عبداحملسن ال الشيخ

4800زكيه منصور عبداحملسن آل الشيخ

4800زهراء امحد حممد ال.امساعيل

4600زهراء حسني علي حتيفه

1200زهراء سلمان حسني حتيفه

2400زهراء سلمان حممد العجاج

4600زهراء عبدالعزيز عبداهلل القدحيي

2400زهراء عبداحملسن منصور الرباهيم

1000زهراء علي عبد اهلل السيهاتي

8000زهراء علي عبداهلل ال.مصالب
زهراء علي عبداهلل ال منر

6800 بواسطة سعود عبداهلل حممد ال منر

2400زهراء حممد عبداهلل العبداجلبار

3600زهراء حممد علي مساعيل

2000زهره صاحل حسن الصفار

200زهره علي امحد ال سويداني

4000زياد حكيم سلمان اليوسف

2400زينب امحد علي ال.عواني

200زينب عبداهلل سلمان العجاج

4800سحر جعفر علي ال هنيدي

6800سحر سعود عبداهلل الفرج

املبلغاسم العضوية
7200سعاد علي عاشور السبع

4600سعود امحد عبداهلل الربح

9200سعود حسن دخيل ال عريف

2400سعود سعيد حممد ال.سليمان

4800سعود عبدالعزيز امحد الفرج

2400سعيد امحد علي الزنادي

5800سعيد حسن علي ال.ربح

3600سعيد حسن نعمه العوامي

600سعيد علي حسن لباد

1800سعيد علي حسني لباد

1600سكينه حسني علي اللباد

4800سكينه علي حممد آل منر

200سكينه حممد اسعد آل حسني

1600سالف رضي حممد ال.مطر

5000سلمان حسني امحد ال.حتيفه

4800سلمان عبداهلل هنيدي

4800سلمى سلمان حسني االمحد

200مساهر سعود علي الفرج

6200مساهر حممد امساعيل

4800سها علي يوسف السادة

6000سهاد حسن اهلنيدي

4000سيد علي اسعد حسني العوامي

2200شكرية عبداهلل كاظم الزاهر

2400شواخ أمني علي النمر

3400شوقي منصور عبداحملسن ال الشيخ

4200شوقيه مهدي ابراهيم ال.سعيد

11000شيخه حممد علي آل أمحد
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4800صاحل حممد صاحل العبداجلبار

3600صاحل حممد علي ال.ابراهيم

4600صاحل حممد مهدي الفرج

9600صاحل مهدي علي ابوكبوس

4800صباح علي امحد الفرج
صباح علي عبدرب احلسني ال قاسم 
7200عن روح املرحوم حسني علي ال قاسم

7200صباح علي عبدرب.احلسن ال.قاسم

3800صديقه حممد رضي ال مطر

4800صديقه حممد صاحل السبييت

3250طاهر علي عبداهلل آل عبدالعزيز

5000طالل جاسم عبداهلل ال ضيف

2400طيبه حسن الطويل

5200طيبه عبداهلل عباس ال.عباس

4800ظهري حممد أمحد الفرج

2400عاصفه حسن الفرج
2800عائلة احلاج سعيد امحد موسى البحارنه
4800عائلة املرحوم زكي حممد حسن الفرج

400عائلة حسن  علي عبداهلل ال ربيع ووالديه

2400عائلة حممد أمحد حممد الفرج

1000عبدالرزاق باقر امحد الزاهر

4800عبدالرزاق مهدي عبدالعلي الشيخ

1800عبدالعزيز حسن علي املرزوق

4800عبدالغين مهدي ابراهيم السعيد

350عبداهلل امحد جعفر الزاهر

2400عبداهلل امحد زين الدين ال ربح

24000عبداهلل أمحد أمحد اسعيد

3000عبداهلل جعفر احملسن

املبلغاسم العضوية
2400عبداهلل حسن عبداهلل الزاهر

3000عبداهلل حسن عبداهلل القطان

4800عبداهلل علي عبداهلل ال ابداح

5200عبداهلل حممد امحد املناسف

1000عبداهلل حممد حسني ابوفور

4800عبداهلل حممد هيكل
2400عبداهلل مهدي عبداهلل ال الشيخ امحد

4800عبداهلل مهدي عبداهلل الزاهر

4800عبداهلل يونس مهدي آل مرهون

9600عبداحملسن عبداهلل باقر الزاهر

4800عبدالواحد امحد قاسم بزرون

3600عدنان مكي شرب علي

4800عرفات صاحل حممد الفرج

2400عفت مهدي حسن الفحام

1600عقيل حسني علي ياسني

4400عقيل وهب حسن القطان

9600عقيله جعفر هاشم العوامي

2400عقيله حسن علي الفرج

2000عقيله حسني عبداهلل آل الشيخ

2400عال حسن عبداهلل الفرج

11600علي ابراهيم سلمان اجلوهر

2400علي امحد مهدي السويداني

6000علي اسعد حسني العوامي
علي بن حممد اهلادي النقي

4800 بواسطة نهاد حممد حسن ال محيد

1600علي جاسب حتيفه

2400علي جعفر حممد ال.ثومير

4800علي حسن صاحل الصفار
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8400علي حسن عبداهلل الشيخ.امحد

4800علي حسن علي ال.ابراهيم

24000علي حسن علي ال.ربح

2200علي حسن حممد السماعيل

2400علي حسن مكي ال.ربح

1200علي حسني امحد ال.ادم

2400علي حسني علي ال.ابراهيم

13200علي حسني علي مهدي الفرج

2400علي سعيد عبدالعلي ال.منر

4800علي صاحل عبداهلل الفرج

4600علي عبداهلل املسعود

9600علي عبداهلل حسن آل عباد

1600علي عبداهلل عبداهلل ابوشاهني

4800علي عبداهلل علي ال.بداح

8000علي عبداهلل علي ال.مصالب

17400علي عبداهلل علي املسعود

4800علي عبداهلل حممد ال صوميل

7200علي عبداهلل حممد الشيخ.جعفر

800علي عبداهلادي مكي املزين

5000علي عيسى علي ال ربح

4600علي حممد حسن ال.منر

2400علي حممد علي احملسن

4600علي.رضا نافع مهدي حتيفاء

20400عمار عبداحلميد باقر الزاهر

4800عمار عبداهلل علي الزاهر
2400عن روح املرحوم نصر تركي الفرج رمحه اهلل

عن روح الشيخ عز الدين عبداهلل رمحة اهلل تعاىل عليه
7200

املبلغاسم العضوية
عن روح املرحوم علي حسن املرهون

4800 بواسطة عادل جابر شالتي

2600عن روح املرحوم علي صاحل الصاحل
عن روح املرحومة احلاجة زهراء حسني حممد السعيد 

4600بواسطة حممد حسن العبداجلبار
عن روح املرحومة زهراء امحد ال ابراهيم 

4800بواسطة حسني علي ال منر
عن روح املرحومة زوان عبداهلل حسن الفرج بواسطة 

2400حممود السيد سعيد ال نصيف
عن روح املرحومه بدريه سعيد حسن الدبيسي رمحه اهلل

2400

2400عواطف عبداهلل حممد امحد

5000غدير جعفر صاحل ال.مجال

2400غنيمة علي عبداهلل الزاهر

2400فارس علي عبدالرحيم الفرج

9600فاضل خضر هاشم العوامي

1200فاطمة أمحد هاشم أبو الرحي

4000فاطمة حسن علي الفرج

4800فاطمة حسني عبداهلل ابوعبداهلل

2600فاطمة سعود منصور ال عبداحلي

4200فاطمة علوي سعود احلسني
200فاطمه امحد عبدرب الرسول سلمان الزاهر

4800فاطمه امحد مهدي ال شيخ امحد

450فاطمه حسن الفرج

200فاطمه حسن عبداحملسن البطي

3000فاطمه عبداحلميد سعيد العلوان

2400فاطمه عبداهلل جعفر احملسن

8000فاطمه علي عبداهلل ال.مصالب

2400فاطمه حممد امحد ال.زاهر

2400فاطمه حممد امحد ال.صوميل

2800فاطمه حممد حسن ال.عبداجلبار

800فاطمه حممد عبداهلل ابو فور
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800فاطمه حممد عبداهلل الزاهر

5000فاطمه حممد علي ال.عريض

2400فاطمه مهدي عبدالرسول زاهر

فاعل خري / بواسطة الشيخ علي 
4800بن حسن آل زايد

فاعل خري بواسطة جعفر حممد 
4800ال منر

فاعل خري بواسطة حممد 
4800كاظم امحد ال مطر

فاعل خريبواسطه زكي عبدرب 
4800النيب املختار

فاعالت خريبواسطه السيد 
7200حيدرالسيد حسني العوامي

فاعلة خري
4800 بواسطة نصر عبداهلل املختار

فاعلة خري
4600 بواسطه افراح عبدالعزيز القدحيي

فاعله خري بواسطة السيد سلمان 
2000علوي الفلفل

فاعله خري ام خالد بواسطة سوزان 
7000عبدالعظيم حسني ال خليف

فاعله خري بواسطه .علي.ابراهيم.
4600اجلوهر

فاعلي خري بواسطه مصطفى 
4600امحد علي آل عواني

فتحي امحد ال الشيخ و رائقه 
4800عبداهلل الفرج

4600فداء امحدعبدرب الرسول الزاهر

2400فلك حممد حسني بوحليقه

4200فهيمة علي حممد ال قريش

2400فهيمه نصر تركي الفرج

800فوزية علي حسني السعيد

املبلغاسم العضوية
900فوزيه علي حممد العباد

9600فؤاد عبدالكريم سليمان اخلنيزي

400كوثر فتحي امحد احملسن

2400ليلى طاهر علوي الفلفل

4600ليلى.منى حممد مهدي الفرج

4800ماجده سعيد حسن الدبيسي

2400جمد تقي مكي املزين
11400جملس.علي عبداهلل.حممد باقر الشيخ

3600حمسن شرب هاشم الصناع

6000حمفوظ علي حمفوظ العوامي

200حممد امحد جعفر ال.زاهر

14400حممد امحد عبداهلل ال.صوميل

5800حممد امحد عبداهلل الربح

4800حممد امحد علي ال.ربح

4800حممد امحد علي الشيخ.امحد

2400حممد امحد علي الفرج

4800حممد امني سيد علي

4800حممد أمحد حممد الفرج
3400حممد حسن دخيل  علي آل عريف وارحامه

1800حممد حسن رضي ال.مخيس

حممد حسن عبداهلل العبدالعال 
وليلى سلمان حممد العبدالعال

4800

4800حممد حسن عبداهلل صوميل

1800حممد حسن عبداجمليد الفرج

15600حممد حسني علي هنيدي

2400حممد سعيد امحد الزنادي

2400حممد سعيد عبدالعلي النمر



134

املبلغاسم العضوية
5400حممد سعيد علي الزاهر

7200حممد سلمان علي ال.سامل

5200حممد صاحل حممد ال.زايد

4800حممد صاحل حممد الفرج

4800حممد عبدالرحيم ال منر

4800حممد عبدالرحيم حممد الفرج

5800حممد عبدالقادر علي ال ابي املكارم

6000حممد عبداهلل علي الدبيسي

9600حممد عبداهلل حممد الرباهيم

4800حممد عبداهلل حممد الشيخ جعفر

2500حممد عبداهلل مهدي الزاهر

4800حممد عبداحملسن حسن الفرج

2400حممد علي حسن ال.ابراهيم

4800حممد علي عبداهلل آل ابداح

200حممد علي حممد  املوسى

22100حممد علي حممد الفرج

200حممد مهدي علي الفردان

4800مدرسات الثانويه االوىل بالعواميه

1600مدرسات متوسطة االوىل بالعوامية

1400مروة & بيان حممد مهدي الفرج

2400مروى عبداهلل  امحد الفرج
2400مريم أمحد حممد صاحل الشيخ أمحد

200مريم جاسم حممد الزاهري

400مصطفى عبداهلل حممد الزاهر

19200معتز نصر اهلل عبدالعظيم الفرج

1600معصومه رضي حممد اعبيدان
معصومه عبداهلل الشيخ - مدرسة البنات 

2400املتوسطة االوىل بالعوامية

املبلغاسم العضوية
4800معصومه علي مهدي الداوود

4000مفيد حسن علي الفرج

4600مليكه عبداهلل الشيخ علي ال -الشيخ

2400منصور حسن مكي املزين

6200منصور عبداهلل مدن العصافره

2400منري حسن علي الفرج

2200منري صاحل حسني ال الشيخ

4800مها علي يوسف السادة

7200مهجه حممد امني سعيد ابو املكارم

2400مهدي حسن عبداهلل عويشري

4800مهدي حممد عبداهلل الربح

200موسى جعفر حممد السبييت

7200ميثم حسن علي الفرج

2400ميثم علي حسني الزاهر

2400نارميان حممد امحد الصوميل

4600نافع.مهدي حسن علي حتيفاء

19200نبيل عبدالرحيم حممد آل منر

2200جناة سعيد حسن الدبيسي

6800جناح عبداهلل حممد ال.عبدالعال

8600جنمه حسن حممد ال.الشيخ

4800جنوى علي عبداهلل ال صوميل

25600جنيه زاهر علي  الزاهر

4800ندى علي يوسف الساده

1200نزار حسن علي ال.عبداجلبار

4800نزيهه امحد حسن العبداجلبار

11200نزيهه جعفر حسني اهلاشم

3800نسرين عبداهلل حبيب آل مرهون
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املبلغاسم العضوية

2400نعيم علي امحد الشبيين

4800نعيمه حسني حممد ال.عبدالعلي

1200نغم هاني جاسر بو حليقة

9600منر عبدالرحيم حممد ال.منر

3400نهاد جعفر باقر الفرج

2400نوال علي امحد الشبيين

4800نوال علي يوسف الساده

7200هدى إبراهيم حسني آل زاهر

4800هدى حسن رضي الالجامي

1000هيثم عبدالكريم عبدرب الرسول ال زاهر

4800وداد علي صاحل ال.عواني

3600وديع حسن علي اخلباز

1800وديعة ناجي جاسب ال حتيفة

4200والية علي أمحد صالح

1400ياسر سلمان حسني زويري

4800ياسر علي صاحل الصفار
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كفالة فقير
عام  2018م
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املبلغاسم العضوية
2400امحد عبدالرسول حممد الزاهر

2400صديقه عبداهلل صاحل الفرج

2400علي امحد عبدالرسول الزاهر

2400زكيه امحد حسن الشيخ

2400أمحد علي أمحد الزاهر

2400حسن علي امحد الزاهر

200حممد علي عبداحملسن النمر
2400عائلة املرحوم علي عبداهلل العبداجلبار

2400تغريد مهدي حسني الربح

200حممد جعفر حسن اشبيين

4800حممد أمحد حممد الفرج
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اشتراكات الزواج 
2017-2018م
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املبلغاسم العضوية
3000حممد امحد علي ال.ربح

600عبداهلل علي الشبيين

1200سعيد امحد علي الزنادي

1200نعيمه ناصر علي الزنادي

2000عبداهلل يونس مهدي آل مرهون
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تبرعات الجمعية
 2017-2018 م



141

املبلغاسم املتربع
100ابتسام الرباهيم

300ابتسام حسن عبداهلل الفرج

200ابتسام مكي حسن املرهون

730ابرار عبدالكريم امحد الزاهر

1500ابراهيم امحد ابراهيم آل ربح

157ابراهيم امحد اجلوهر

3000ابراهيم امحد الفرحان

30ابراهيم صاحل علي ال درويش
464ابناء املرحوم زكي عبداهلل حممد الفرج

100ابناء سعد حممد الشبيين

848ابو حسني محاد

777ابو سامي العوامي

722ابوسامي للمكسرات

863اثري نصر امحد الزاهر

3037امحد ابراهيم علي الربح

1490امحد ازهر عبداهلل السعيد
524امحد السري بواسطة يوسف الشيخ امحد

2250امحد السيد امحد

2736امحد جعفر ابرهيم ال.ربح

564امحد جعفر علي ال.زاهر

2000امحد جعفر حممد الشيخ.جعفر

454امحد جعفر حممد حتيفه

710امحد حسن ال ربح وعائلته

35امحد حسن عبداهلل املفتاح

1692امحد حسن علي آل عبداجلبار

1654امحد حسني عبداهلل الزميور

4000امحد حسني علي ال.الشيخ.امحد

املبلغاسم املتربع
510امحد حسني حممد الدبيسي

550امحد محد مخيس الساملي

875امحد سعيد امحد الفرج

3604امحد صاحل عبداهلل الفرج

200امحد عبدالرحيم حممد الفرج

220امحد عبدالقادر علي ابواملكارم

300امحد عبداهلل امحد املختار

1000امحد عبداهلل امحد آل مطر

438امحد عبداهلل علي البناوي

4283امحد عبداهلل حممد الصوميل

400امحد عبداهلل حممد النمر

1820امحد علي ابراهيم آل رضوان

153امحد علي ابو حسون

774امحد علي امحد ال ربح

225امحد علي امحد ال.مطر

290امحد علي امحد التاجر

812امحد علي امحد الشبيين

718امحد علي حسن علوي

1720امحد علي صاحل ال.عواني

2967امحد علي عبداهلل العبدالعال

800امحد علي حممد احملسن

300امحد علي حممد النمر

1562امحد علي مكي احملسن

5485امحد علي مهدي الفرج

5157امحد عيسى علي آل درويش

1736امحد حممد امحد ال.بطي

2500امحد حممد امحد الزاهر
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املبلغاسم املتربع
3500امحد حممد امحد الفرج

122امحد حممد امحد آل ربح

500امحد حممد حبيب الزاهر

1000امحد حممد حسن الربح

50امحد حممد سعيد آل ربح

245امحد حممد صاحل الزاير

6070امحد حممد صاحل السبييت

1955امحد حممد صاحل الصفار

247امحد حممد صاحل احملسن

624امحد حممد عبداهلل العبداجلبار

304امحد حممد عبداهلل محاد

839امحد مكي علي املزين

350امحد منصور امحد ال.ربح

492امحد مهدي امحد السويداني

234امحد مهدي عبداهلل ال.الشيخ امحد

388امحد مهدي عبداهلل ال.شيخ.امحد

1050امحد مهدي علي الصليلي

371امحد ناصر ال.امساعيل

1200امحد هاشم حسن حممد

1000ادريس عبداهلل حممد هيكل

3047ادريس حممد رضي ال حيدر

2000اديب سعود حممد الزاهر

316ارباح الرباهيم

300ازاهار امساعيل

354ازهار علي صاحل الصفار

2860ازهر عبداهلل حسن السعيد
1000اسرة استاذ ابراهيم حممد علي ال ابراهيم

املبلغاسم املتربع
1000اسرة توفيق حممد علي ال ابراهيم

349اشراق حسني حممد الزويري
837اطفال دار الطفولة جمموعة الورود

327اطفال دار الطفوله جمموعة التوت
205اطفال دار الطفوله جمموعة النجوم

85اعتدال الربح

80افراح الشبيين

1200افراح امني عبداهلل النمر

2000افراح حممد آل عبدرب النيب

100افنان حسن يوسف ال.سعيد

94اكرم سلمان الربح

8185االء حممد علي الزاهر

538االستاذ / زكي اخلباز

2270االستاذ سعود مهدي علي ابوكبوس
2350االستاذ عبدالواحد حممد حسني الفرج

2000االستاذه زهراء نصر تركي الفرج

2461البتول حممد عبداهلل الفله
9183احلاج  عبداهلل حممد جعفر الشيخ جعفر

300احلاج / سعيد امحد موسى البحارنه

4280احلاج امحد حممد حسن ال.ابراهيم

5776احلاج باقر عبداهلل علي الفرج
191احلاج جعفر عبدرب الرسول عبداهلل آل ثومير
5359احلاج حسني عبداهلل حممد ال.الشيخ
2200احلاج صاحل حممد صاحل العبداجلبار

550احلاج طه حسن علي الفرج

500احلاج عبداجلليل سلمان علي الفرج

1493احلاج عبداحلميد باقر امحد الزاهر
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املبلغاسم املتربع
1040احلاج عبداحلميد عبداهلل مهنا الزاهر

4334احلاج عبدالرزاق باقر امحد الزاهر
احلاج عبدالقادر بن الشيخ علي

351 بن الشيخ جعفر ابي املكارم

126احلاج عبداملهدي عبدالعلي ال.الشيخ

500احلاج علي حسن الدبيسي
احلاج علي عبداهلادي علي املسعود وحرمه املرحومه

100

1700احلاج حمسن عبداهلل علي الزاهر
331احلاج حممد العبداجلبار ابوجعفر رمحه اهلل
5477احلاج حممد علي عبداهلادي املسعود

2055احلاج منصور حممد عبدالرحيم ل منر
3337احلاج.املرحوم عبداهلل حممد حسني البدن

400احلاجه املرحومه فاطمه جعفر علي الناصر

200احلاجه ام حسن جعفر آل ثومير

525احلاجه ام عبدالعزيز زاهري

1000احلاجه ام علي افضل

108احلاجه ام فايز العايف

1000احلاجه حباب عبدالكريم علي الفرج

1000احلاجه فاطمه حممد الشيخ جعفر
353احلاجه فاطمه حممد عبدالرحيم النمر

500احلاجه فاطمه حممد علي الزاهر
2284الدكتور عبدالواحد نصر حممد املشيخص

1000الدكتور عدي عبداحملسن اخلنيزي

1100الدكتور علي اجلامع
815الدكتورة / فاطمه عبداهلل علي الدبيسي

196الزارة لالكرتونيات
5000السادة /مؤسسة عبدالوحد الفرج لالثاث

1500السادة مؤسسة دانة السيف

املبلغاسم املتربع
2698السادة/ محلة االميان للحج

2000السيد  فوزي اهلاشم
196السيد /فاعل خري بواسطة حسن امحد الصقر
349السيد /فاعل خري بواسطة عبداهلل العبداجلبار

2500السيد /فاعل خري بواسطة مزايا الغذاء

160السيد /فاعل خري مزمال
2000السيد /فاعلة خري بواسطة أنيسة الزاهر
585السيد /فاعلة خري بواسطة خلود ال سعيد
150السيد /فاعلة خري بواسطة زكيه الزاهر

السيد /فاعلة خري من االحساء 
2500بواسطة احلاج سعيد الزاهر 

1106السيد اسعد امحد الشاخوري
1437السيد امان السيد مصطفى السيد هاشم العوامي

100السيد حسن السيد ساري ال شيبان
السيد حسني السيد شرب 

60و السيدة معصومة حممد علي آل الشيخ

839السيد حسني غالب يوسف آل هاشم
104السيد زكي السيد علي السيد حمفوظ العوامي

850السيد سلمان العوامي

1537السيد سلمان علوي علوي الفلفل
300السيد علي السيد عباس السيد جعفر الشاخوري

1000السيد علي هاشم شرب علي

1327السيد فاضل خضر هاشم العوامي

1000السيد حممد السيد جعفر اهلاشم

2100السيد مصطفى الساده
السيد مصطفى السيد اسعد السيد أمحد الشاخوري

652

6850السيد مصطفى العوامي واوالده

500السيد نزار اهلاشم

219السيد هاشم السيد عدنان الفلفل
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املبلغاسم املتربع
500السيد هاشم السيد مصطفى هاشم العوامي
1696السيد هاشم السيد حسني سلمان العوامي

500السيد هاشم حسن علي ال.حممد

1072السيد هاشم شرف العوامي
2219السيد.سعود السيد.مصطفى هاشم العوامي

7850السيد.شرب مصطفى هاشم العوامي

1000السيد.طاهر حسني سلمان العوامي

500السيد.علي السيد اسعد العوامي

1115السيدة ام رضا شرب
896السيدة زهراء السيد مصطفى العوامي

940السيدسلمان علوي علوي الفلفل
85السيده جليله حمسن حممد آل حسني

2094الشيخ عاطف علي سلمان الفرج
465الشيخ عبداهلادي سلمان آل أمساعيل

الشيخ علي آل زايد ووالديه وعن مجيع عائلته وقراباته
600

395الشيخ حمسن املوسى

62العاملني مبركز صحي الشويكه

500الفت علي الربح

554املال علي حممد جواد املزين
3000املهندس زكي حممد صاحل الربيكي

2000ام السيد زكي شرب

500ام جعفر الشيخ سعيد ابو املكارم

388ام حسني الزاهر

1000ام حسني املختار

1409ام علي آل شيف

4636ام علي وهب الفرج
1037ام عمار الصاحل  بواسطة طاهر درويش

املبلغاسم املتربع
296ام حممد صوميل

451ام منتظر ابو عبداهلل

515امل عبدالكريم امحد العوى

670امني حممد النمر

750امني حممد عبداهلل الرباهيم

365انعام حممد امني ال.منر

100انيسه امحد جعفر الزاهر

14150اهل اخلري بواسطة حسني السعيد

100ايات سعيد مهدي العبدرب النيب

500اميان سعيد حممد السبييت

1000امين امحد علي البناوي

400امين حسن علي ال ربح

564امين خضر هاشم العوامي

4321امين منصور الراهيم ابو جوهر

97إميان عبدالعزيز عبداهلل القدحيي

500أ . هيفاء سعيد علي الزاهر

100أ. حياة مكي علي املعلم

278أمحد  السيهاتي

660أمحد املرهون

1250أمحد حممد علي العريض

345أسعد أمحد حسن الشاخوري

12أطفال دار الطفولة فصل األلوان

65أطفال دار الطفولة فصل النجوم

1000أفراح سعيد علي الدبيسي

500أم علي امحد الشيخ

539أم علي الزاهر

2000أماني عبداهلل حسني املغاسلة
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املبلغاسم املتربع
57أمرية جعفر العوى

792أمني حممد آل منر

1258أنور عبداهلل حسن السعيد

100آالء جواد الكاظم

1360آمنه صاحل اسريح

246باسم الربح

602بامسه علي عبداهلل الفرج

100باقر امحد عبداحملسن الفرج

515باقر باقر امحد الفرج

181باقر سعيد عبدالعلي النمر

100بتول حممد عبدالقادر آل ابي املكارم

2482بدر امحد حممد آل سامل

500بدر سعيد النمر

150بدر حممد حسن ال.حريز

200بدريه امحد عبداهلل الصوميل

200بدريه طه حسن الفرج

758بدريه حممد حسن الزاهر
بدور حسن ال شعبان بواسطة حسني امحد السعيد

2000

124بسمه صاحل حسن الصفار

3800بشرى تويريت

500بشرى صاحل امحد ال.سعيد

5530بشري امحد علي الشيخ

100بشري سلمان ال.ربح

2058بقالة ال عبدالعال للمواد الغذائيه

1111بقالة مشعة عوام

2439بقاله ابوالفضل

150بنني عبداهلل السعيد

املبلغاسم املتربع
5000بواسطة فضيلة الشيخ علي ثنيان

2281بوفية بدر

150تغريد حسني عبدالكريم الفرج

100تغريد مهدي حسني الربح

1409تقي ابراهيم حسني آل ربح

1000تقي عبدالعظيم مكي الزاهر

344تقي علي تقي آل ربح

516تقي مكي علي املزين

100تقيه الربح

530تقيه صاحل امحد الصمخان

786تقيه عبداهلل امحد الفرج
935تقيه عبداهلل الزاهر و زينب علي الربح

395تقيه عبدالواحد عبداهلل صوميل

4177متوينات سليت للمواد الغذائيه

857متيم امحد الداوود

100تهاني حسن علي ال.ابراهيم

730توفيق حممد حسن الفرج

1980تيسري حسن علي عواني

2319تيسري علي حسن اللباد

1424ثريا سعيد صاحل آل هزيم

385جاسم أمحد حسن السكايف

483جعفر امحد امحد الغواص

2170جعفر امحد ادغام

50جعفر امحد السعيد

19جعفر امحد املبشر

5000جعفر امحد عبداهلل الربح

116جعفر أمحد حبيب األسود
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1106جعفر أمحد حممد آل صفر

179جعفر أمحد مهدي آل سعيد

2000جعفر حسن امحد الشبيين

500جعفر حسن حسني ال.عمار

3070جعفر حسن عبداهلل البدراني

1977جعفر حسن عبداهلل آل الشيخ امحد

500جعفر حسن حممد العوامي

3000جعفر حسني علي الزاهر

6000جعفر سعود حممد الزاهر

100جعفر سلمان حممد الزويري

500جعفر سليمان حسن النمر

100جعفر صاحل علي العبداجلبار

1306جعفر عبداهلل امحد ال.صوميل

3100جعفر عبداهلل حممد عبدالعال

357جعفر عبداحملسن عمران الرشيد

2867جعفر علي ابراهيم اهلنيدي

500جعفر علي ال منر

1094جعفر علي جعفر ال.خزعل

530جعفر علي رضي السيهاتي

200جعفر حممد امحد الفرج

500جعفر حممد ال.ابراهيم

697جعفر حممد الشيخ جعفر

2783جعفر حممد إدغام

933جعفر حممد جعفر احملسن

200جعفر حممد جواد اخلباز

500جعفر حممد جواد الربح

1577جعفر حممد حسن ال.حتيفه

املبلغاسم املتربع
1548جعفر حممد حسني الدبيسي

200جعفر حممد دخيل الشيخ.امحد

570جعفر حممد صاحل السبييت

2000جعفر حممد عبدالرحيم ال منر

600جعفر حممد عبداهلل املبيوق
185جعفر حممد عبدرب الرسول آل ثومير

3400جعفر حممد علي ال.ابراهيم

780جعفر حممد علي اخلباز

600جعفر حممد مهدي ال.ربح

1660جعفر منصور عبداهلل العصافره

5050جعفر مهدي حممد آل حيان

4037جعفر وهب علي الثومير

1600مجال حسني أمحد إمساعيل

2421مجال حممد عبداهلل ال.مجال

200مجانه اخلضر

1000جنه علي سعيد آل ربح

100جنى مرتضى شاكر هيكل

600جهاد علي امحد الفرج

1402جواد علي صاحل الصاحل

100جود شاكر حبيب هيكل

5000حبيب امحد حبيب االسود

440حبيب حسن غزوي

751حبيب حسني علي الشيخ أمحد

1878حبيب علي حسني ال.سعيد

3318حبيب عيسى عبداهلل املرهون

100حبيب حممد علي هيكل

2289حجاج محلة الشيخ جعفر
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املبلغاسم املتربع
500حرم حسن عبداهلل صوميل

1000حسن امحد عبداهلل ال ربح

1600حسن امحد علي البوري

1655حسن باقر عبداهلل الفرج

818حسن باقر مهدي آل ربح

340حسن جعفر سعيد آل غريب

3315حسن جعفر حممد ال.ثومير

1535حسن جعفر حممد آل الشيخ جعفر

753حسن حسني علي ال.ابراهيم

550حسن حسني علي العوامي

50حسن طه حسن الفرج

200حسن عبد الباقي النمر

784حسن عبداهلل امحد ال.صوميل

6000حسن عبداهلل امحد السعيد

530حسن عبداهلل املناسف

3723حسن عبداهلل صاحل احلسن

2128حسن عبداهلل صاحل لباد

1018حسن عبداهلل علي العبدالعال

4700حسن عبداهلل علي الفرج

2200حسن عبداهلل حممد احملسن

3749حسن علي ابراهيم آل ليث

1144حسن علي امحد الفرج

2036حسن علي أمني النمر

600حسن علي حسن ال.ابراهيم

5000حسن علي حسن ال.ربح

347حسن علي حسن آل ربح وابنائه

550حسن علي حسني ابوعبداهلل

املبلغاسم املتربع
3754حسن علي حسني العريض

767حسن علي صاحل ابورشيد

7139حسن علي صاحل التاروتي
2688حسن علي صاحل التاروتي بواسطة طاهر درويش

942حسن علي صاحل السبييت
1100حسن علي عبدالكريم علي الشيخ جعفر

435حسن علي عبداحملسن الفرج

700حسن علي عبداهلادي املسعود

1112حسن علي عبدهلل القمريات

598حسن علي حمفوظ العوامي

475حسن علي حممد الربح

200حسن علي حممد آل ربح

3382حسن علي مهدي العبد اجلبار

530حسن كاظم امحد مطر

1441حسن منصور امحد ال.ربح

512حسن منصور حسن ال.ربيع

463حسن منصور حسن املزين

100حسن ناجي الزاهر

227حسن ناصر حسني ال.امساعيل

10480حسني امحد حسني السعيد

142حسني امحد حسني آل اسعيد

1200حسني الربح

250حسني العوى

50حسني الغواص

3121حسني حسن حسني العنربي

177حسني سعيد النمر

1848حسني طه حسن الفرج
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500حسني عباس عبداهلل العراجنة

2600حسني عبدالعزيز الزاهر

3828حسني عبدالعزيز حسني حتيفه

214حسني عبدالعلي الشيخ

1959حسني عبداهلل السبييت

58حسني عبداهلل الصفار

822حسني عبداهلل حسن الصفر

700حسني عبداهلل علي الزاهر

4130حسني عبداهلل حممد ال محاد

262حسني عبداهلل ناصر لباد

916حسني عبداجمليد الشيخ.جعفر

100حسني عبداحملسن باقر الزاهر

600حسني علي  حسن ال ابراهيم

530حسني علي العطل

746حسني علي إبراهيم آل ليث

3155حسني علي حسن الصفار

464حسني علي حسن القطان

494حسني علي حسني .الزاهر

2008حسني علي حسني حتيفه

4000حسني علي سلمان الفرج

2397حسني علي صاحل االوف

3850حسني علي صاحل التاروتي

1230حسني علي ضيف ياسني

546حسني علي عبداهلل صليل

1132حسني علي عيسى املختار

100حسني علي حممد ال منر وعائلته

2000حسني علي حممد العبدرب النيب

املبلغاسم املتربع
666حسني علي حممد النمر

500حسني علي حممد عواني

132حسني علي منصور علي العوكار

789حسني حممد امحد الفرج

2246حسني حممد حسني الفرج

10827حسني حممد عبداهلل آل محاد

300حسني حممد علي ال.سهوي

218حسني حممد علي الزاهر

500حسني حممد علي آل ابراهيم

489حسني حممد علي حتيفه

276حسني منصور امحد ال.ربح

1338حسني مهدي حسني ال.محاد

177حسني مهدي حممد طرموخ

1486حسني هاشم حسني اهلاشم

2000حقوق شرعيه بواسطة امحد الفرج
300محلة احلسني بواسطة أم أمحد العبداجلبار

472محلة اليقني بسيهات

100محله سعيد حممد القصري

200محيدة حممد حسن آل عبداجلبار

100حوراء عيسى علي املسعود

238حوراء مسلم حممد ال صمخان

1200حورية طه حسن الفرج

1338حيدر طالل جاسم ال.ضيف

1000خاتون منصور عبداحملسن ال.الشيخ

413خالد امحد عبدالعال الربح

100خالد عبدالعزيز حممد الفرج

139خالد علي حممد آل فرج
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املبلغاسم املتربع
300خالد علي معتوق العواد

770خالد حممد علي احملسن

1000خالد يوسف طريف

200خدجيه عبداهلل حسن ال.عباد

500خزنه عبداهلل الزاهر

100خضر علوي خضر العوامي

475خلود علي حسني السعيد

2330خليل ابراهيم مهدي آل سعيد

600داليا علي حسن ال ابراهيم

100دعاء صاحل حممد الفرج

350دعاء عبداحلميد عبداهلل الزاهر

186دعاء عبدالواحد عبداهلل صوميل

200ديوانية ابو باسم

2538ديوانية حممد حسن عبداهلل الشيخ

1620ديوانيه .االستاذ علي.عبداهلل الشيخ

535ديوانيه الساده

2440ديوانيه السيد عباس العوامي

1286ديوانيه سعود علي

50ذكرى عبداحلميد عبداهلل الزاهر

926ذكريات حسن ثومير

10376رافت عبداهلل صاحل الفرج

370رامي حممد علي الزاهر

832رائقه الشيخ ام عبدالكريم 

67رباب الداوؤد

2808رباب عبدالرسول الزاهر أم أمحد

500رباب عبدالعزيز عبداهلل القدحيي

100رباب علي مكي اخلباز

املبلغاسم املتربع
رحاب علي حسن الزاهر

100 بواسطة أم أمحد عبداجلبار

304رزان عبداحلميد عبداهلل الزاهر

709رزان علي عبداحلسني الربح

500رشا عبداهلل حممد النمر

1951رضا مهدي حسني ال محاد

200رضي حممد علي ال. حيان

100رقية حسن علي معيوف

200رقيه حممد علي الفرج

115رمزي علي صاحل الصفار

1000رمزي حممد علي امساعيل

105زوار محلة مسجد العباس

949رواد عبداهلل حممد ال.ليف

1194مطعم العوامية احلديث

1143رياض علي عبداحملسن ال.قاسم

150رحيانة سلمان األمحد

100رحيانه عبداهلل حممد املناسف

25ريم آل خلف

900ريم عبداهلل الشيخ جعفر
ريم عبداهلل الشيخ جعفر

105 و حسني مضر آل الشيخ جعفر

1000ريم عبداهلل حممد الشيخ جعفر

100ريم عيسى علي املسعود

331ريم فتحي نصر الفرج

241زكريا حسن عبداهلل العبدالعال

100زكريا مهدي حسني ال.عمار

530زكريا ناصر حممد ال امساعيل

350زكي ابراهيم حسني الزاهر

2000زكي امحد حممد الزاهر
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240زكي امحد حممد السعيد

598زكي حسن املبيوق

260زكي حسن مهدي الفرج

100زكي سلمان مكي الربح

300زكي عبدالسجاد الرباهيم

5612زكي عبدالعزيز امحد الفرج

2765زكي عبداهلل امحد ابوشاهني

1021زكي عبداهلل امحد الزاهر

4088زكي عبداهلل حسني عمار

118زكي عبداهلل ضيف ال.زاهر

583زكي عبداهلل علي العباد

1500زكي عبداهلل حممد ال.ربح

500زكي علي الشيخ

874زكي علي عبداهلل العبداجلبار

550زكي منصور حممد شهاب
زكيه امحد آل ليف

289 وزهراء علي حممد آل عبود
1277زكيه منصور عبداحملسن آل الشيخ

250زهراء ابراهيم الفخر

102زهراء امحد املزين

132زهراء امحد علي مكي احملسن

102زهراء امحد حممد آل محاد

200زهراء الزاهر ام حسني

500زهراء جعفر حممد اخلباز

500زهراء حسني عباد

500زهراء سعيد عبدالعلي ال.منر

94زهراء سلمان حسني حتيفه
560زهراء عبدالعظيم عبداحلسني الفرج

املبلغاسم املتربع
2200زهراء عبداهلل الدبيسي

100زهراء عبداهلل علي الزاهر

146زهراء عبداهلل حممد النمر

2400زهراء عبداحملسن منصور الرباهيم

158زهراء علي سعيد الربح

192زهراء علي عبداهلل النمر

461زهراء حممد صاحل السبييت

200زهراء حممد علي مساعيل

1000زهراء منصور عبداحملسن ال الشيخ

360زهره عبداهلل ناصر الدبيسي

1561زهري سلمان حممد الفرج

100زهري حممد علي العباد

100زينب امحد املرهون

1500زينب امحد علي ال.عواني

104زينب زكي العبدرب النيب

400زينب طاهر عيسى ال درويش

500زينب علوي جعفر الشاخوري

100زينب علي امساعيل

545زينب علي صاحل العبداجلبار

72زينب ماجد علي املزين

5000زينب حممد تقي املزين

100ساره عبداهلل علي ال.ربح

912سامل علي  حممد املزرع

500سامية يعيد عبدالكريم الفرج

500سحر سعود عبداهلل الفرج

489سعاد ابراهيم امحد اجلوهر

5000سعاد علي عاشور السبع
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576سعاد مصطفى هاشم العوامي

2147سعود امحد حسن اللباد

3467سعود امحد عبداهلل صوميل

530سعود امحد علي ال هنيدي

1000سعود أمحد اخلميس

389سعود جعفر مكي ال.ربيع

3600سعود حسني علي ارحيمان

1505سعود حسني حممد ال.سعيد

2897سعود عبدالعزيز امحد الفرج

3812سعود عبدالعزيز حممد الفرج

3549سعود عبدالكريم علي الفرج

335سعود عبداهلل العوامي

1063سعود عبداهلل أمحد الفرج

1398سعود عبداهلل حسن الفرج

634سعود عبداهلل حممد النمر
4056سعود عبداهلل حممد آل منر عن الوالد والوالدة

700سعود علي حسني ال.سعيد

500سعود حمسن عبداهلل الشيخ

185سعود حممد امحد الفرج

250سعود حممد امني ال.منر

2013سعود مكي علي املزين

500سعود مهدي علي ابو.كبوس

3915سعيد امحد عبداحملسن الفرج

114سعيد امحد علي الزنادي

840سعيد الفرج

5000سعيد حسن رضي صليل

160سعيد حسن علي ال.ربح

املبلغاسم املتربع
2800سعيد حسن مكي ال.ربح

254سعيد عبداملنعم عبداحملسن آل منر

1800سعيد علي حممد الزاهر

800سعيد عيد السيهاتي

530سعيد قاسم حسني الصقر

600سعيد حممد ابراهيم ال.هنيدي

196سكينة حبيب حممد ال محاد

50سكينة سعود الفرج

30سكينة طه حسن الفرج

600سكينه امحد علي الفرج

240سكينه حسن باقر ال ربح

100سكينه شاكر حبيب هيكل

300سكينه عبداهلل الزوري

300سكينه عبدالواحد سلمان الفرج

413سكينه علي حممد آل منر

1883سلمان السيد هاشم العوامي

400سلمان عبدالواحد سلمان الفرج

1232سلمان علي ابراهيم اجلوهر

862سلمان علي سلمان الفرج
1146مساحة الشيخ تيسري باقر امني ال.منر
633مساحة الشيخ حسن عون عبداهلل العصافره
706مساحة الشيخ نظري عبداهلل كاظم الزاهر

6055مسري حممد مكي درويش

1120سندس حممد كاظم العلويات

200سهيل حممد سهيل

500سوزان عبدالعظيم حسني ال.خليف
سيد زكي امساعيل

6145 بواسطة حممد جعفر ال غريب
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1076سيد حممد مكي الدرويش

1294شابور امحد مهنا الزاهر

1150شاكر حبيب حممد هيكل

1600شاكر حسني علي ال.خليف

286شاكر عبدرب النيب عبداهلل املختار

150شاكر علي الشيخ

400شاكر علي الفرج

76شاكر علي آل محاد

1238شرب هاشم شربعلي

1926شفيق عبدالكريم صاحل ال ثومير

500شفيقة أمحد العبداجلبار

500شفيقه كاظم حممد ال.جربان

133شقه شباب الرياض

100شواخ مهدي عبداهلل الزاهر

600شوقي حممد امني ال.منر

2000شوقي منصور عبداحملسن ال.الشيخ
100شوقيه الشيخ.سعيد الشيخ.علي ابواملكارم

500شيخه حممد علي آل أمحد

1130صادق امحد علي الزنادي

2000صادق السيف و سعيد العوامي
2192صادق عبدرب الرسول امحد آل سعيد

800صاحل عبدالكريم اسياقات

889صاحل عبداهلل علي املبيوق

850صاحل علي صاحل الصاحل

2000صاحل علي صاحل الصفار

4500صاحل حممد علي ال.ابراهيم

4730صاحل حممد مهدي الفرج

املبلغاسم املتربع
3515صاحل مهدي علي ابوكبوس

236صاحل مهدي مدن البدن

14صاحله علي سلمان القرني

350صباح علي امحد الفرج

530صبجي علي سعيد ال ربح

1333صربي عبداهلل علي الفرج

350صديقة عبداحملسن الرباهيم
100صديقه عبداحملسن منصور الرباهيم

150صديقه عيسى علي درويش

1500صديقه منصور ابراهيم ابوجوهر

917صالح امحد حممد الزاهر

250ضياء عبدالكريم علي املناسف

700ضياء حمسن الزاهر

3001ضياء حمسن عبداهلل الزاهر
طالبات الثانوية األوىل بصفوى
1500 بواسطة خلود خليفة املصوف

طالبات جامعة االمام  عبدالرمحن الفيصل املسار 
1000الصحي السنه التحضرييه

6030طاهر عبدالكريم رضي ابوعبداهلل

263طاهر علوي علوي الفلفل

142طاهر علي امحد ال سعيد

4013طاهر عيسى علي درويش
طالب الصف الثالث )أ( مبدرسة البخاري 

152االبتدائيه بالعواميه
طالب الصف الثاني )أ( مبدرسة البخاري 

802االبتدائية بالعواميه
طالب الصف الثاني )ب( مبدرسة البخاري 

445االبتدائية بالعواميه
طالب الصف اخلامس )ب( مبدرسة البخاري 

269االبتدائية بالعواميه
طالب الصف الرابع )أ( مبدرسة البخاري 

438االبتدائية بالعواميه
طالب الصف الرابع )ب( مبدرسة البخاري 

206االبتدائية بالعواميه
طالب الصف الرابع )ج( مبدرسة البخاري 

271االبتدائية بالعوامية
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طالب الصف السادس )أ( مبدرسة 

281البخاري االبتدائية بالعواميه

طالب الصف السادس )ب( مبدرسة 
59البخاري االبتدائيه بالعواميه

طالب الصف اول )ب( مبدرسة 
173البخاري االبتدائية بالعواميه

طالب الصف أول )ج( مبدرسة 
581البخاري االبتدائية بالعواميه

طالب الصف ثالث )ب( مبدرسة 
115البخاري االبتدائية بالعواميه

طالب الصف خامس )أ( مبدرسة 
32البخاري االبتدائية بالعواميه

طالب مدرسة االوجام االبتدائيه 
291بواسطة طاهر درويش

طالب مدرسة البخاري االبتدائية 
5432بالعوامية

1225طالل جاسم عبداهلل ال.ضيف

516طالل علي حسني العريض

102طيبه امحد العبداجلبار

446ظهري علي امحد الشيخ

644ظهري حممد ابراهيم ال.ربح

2578ظهري حممد أمحد الفرج

1700عادل امحد حسن الزاهر

350عادل امحد حسني ال سعيد

5000عادل اخلويلدي

2000عادل عبداهلل عيسى الربح

288عادل علي صاحل السبييت

1338عادل مكي حسن املناسف

1050عاصم عون اليوسف
601عائلة / احلاج حممد عبدالرحيم آل منر

500عائلة ابو عدنان الربح
2068عائلة االستاذ / نادر عبداهلل علي السويكت

املبلغاسم املتربع
380عائلة الثومير

2260عائلة احلاج / جعفر حممد عبدالرحيم آل منر
1330عائلة احلاج السيد مصطفى هاشم العوامي

510عائلة احلاج سعيد امحد موسى البحارنه
425عائلة احلاج حممد امحد عريف ابو جعفر

3339عائلة احلاج مهدي عبداهلل مهدي الفرج

838عائلة الشيخ امحد حسن الربح

36عائلة الصوميل

250عائلة العصافرة
239عائلة املرحوم امحد منصور الرباهيم

1000عائلة املرحوم احلاج أمحد عبداهلل النمر
85عائلة املرحوم احلاج جاسب رضي حتيفه

889عائلة املرحوم احلاج صاحل املال حسني آل الشيخ
1000عائلة املرحوم حسن علي ال ربيع

1464عائلة املرحوم سعيد منصور سلمان آل ليف
688عائلة املرحوم عبداحلسني علي مكي السويكت

983عائلة املرحوم عبداهلل حممد الغواص
787عائلة املرحوم عبداهلل حممد عبداهلل الصفواني

683عائلة املرحوم علي صاحل علي السبييت
696عائلة املرحوم عون عبداهلل مدن العصافره
1730عائلة املرحوم حممد امحد حممد املناسف

196عائلة املرحوم حممد عبداهلل سلمان املرهون
530عائلة املرحوم حممد علي علي اسياقات

513عائلة أم زكي الشيخ

996عائلة أم علي الزاهر

5150عائلة زكي أمحد الزاهر

4070عائلة سعيد حسن مكي الربح
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3633عائلة عبدالرزاق باقر الزاهر

100عائلة علي ابداح

6630عائلة حممد صاحل العبداجلبار

712عائلة حممد صاحل حسني آل الشيخ

69عائلة معتوق السرتاوي

350عائله باقر عبداهلل الفرج

1000عباس امحد حسن الشيخ

216عباس جعفر عبداهلل الشيخ

420عباس حسن عبداهلل العبدالعال

1000عباس حسني علي املرهون

1301عباس سلمان العايف

1400عباس علي حسني آل هاشم

221عباس علي حممد حتيفه

700عباس مصطفى هاشم العوامي

1930عباس مكي حسني اسياقات
1213عبد رب الرسول امحد صاحل آل سعيد

2000عبداالله علي حممد الزاهر

383عبداإلله عيسى عبداهلل القفاص

500عبدالباقي حسن عبداهلل النمر

530عبداحلكيم صاحل حممد حتيفه

378عبداحلليم جعفر حسني املناسف

500عبداحلليم حسني ابراهيم آل ربح

450عبداحلميد رضي مهدي ال.مصالب

2300عبداحلميد عبداهلل مهنا الزاهر

4000عبداحلميد علي امحد ال حجي

2182عبداخلالق السبع

100عبدالرمحن عيسى علي املسعود

املبلغاسم املتربع
850عبدالرحيم عبدالكريم علي الفرج

452عبدالرحيم حممد جواد املزين
4500عبدالرحيم حممد عبدالرحيم ال.منر

835عبدالرزاق أمحد عبداهلل الربح

505عبدالرزاق علي صاحل الصفار

600عبدالرزاق مهدي عبدالعلي الشيخ

700عبدالستار امحد حسني ال.الشيخ

500عبدالسالم عبداهلل علي مصالب

1378عبدالسالم علي حممد املزين

530عبدالصمد عبداحملسن الرشيد

205عبدالعزيز املري

500عبدالعزيز سعود سلمان آل لباد

50عبدالعزيز سعود عبدالعزيز الفرج

1500عبدالعزيز عبداهلل امحد ال.مطر
2831عبدالعزيز عبداهلل عبدالعزيز القدحيي

3000عبدالعزيز علي حسن ابو السعود

567عبدالعزيز علي حممد املزرع

3000عبدالعزيز علي يوسف آل طريف

2000عبدالعظيم حسن عبداهلل الفرج
5525عبدالعظيم عبداهلل حممد ال عبدالعال

400عبدالعظيم حممد علي ال.حمسن

600عبدالغين حسني املناسف

200عبدالغين مهدي ابراهيم السعيد

1500عبدالكريم امحد حسن الزاهر

5486عبدالكريم سعيد حسن النمر
445عبدالكريم عبدالرحيم عبداحلسني الفرج

500عبدالكريم حممد ال.عبدالعزيز
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2180عبدالكريم حممد علي املزين

2026عبداهلل ابراهيم حسني ال.ربح

780عبداهلل امحد حسن الشيخ

3217عبداهلل امحد عبداهلل آل مطر

782عبداهلل امحد عبداهلل مجال

6071عبداهلل امحد عبداهلادي ال.هويدي

629عبداهلل امحد علي الزنادي

149عبداهلل امحد علي الشيخ

1067عبداهلل امحد علي الفرج

1150عبداهلل امحد علي احملسن

200عبداهلل ال الشيخ

500عبداهلل اجلواد

428احلاج عبداهلل الشيخ ابو زكي

1000عبداهلل أمحد جعفر الزاهر

2500عبداهلل جعفر حسن ال شيخ امحد

765عبداهلل حسن رضي اخلميس

1532عبداهلل حسن عبداهلل الزاهر

1530عبداهلل حسن حممد العوامي

2300عبداهلل حسني جواد الربح

2200عبداهلل حسني حممد الدبيسي

1056عبداهلل رضا عبداهلل ابوفور

1000عبداهلل علي امحد  الشبيين

1000عبداهلل علي حسن الدبيسي

575عبداهلل علي حسن علوي

1477عبداهلل علي سلمان ال.ثومير

687عبداهلل علي سلمان زويري

4000عبداهلل علي صاحل ابو.ارشيد

املبلغاسم املتربع
1660عبداهلل علي صاحل ال.عواني

434عبداهلل علي صاحل السبيتى

458عبداهلل علي صاحل القيصم

100عبداهلل علي عبداهلل ال ابداح

500عبداهلل علي عبداهلل ال ربح

1500عبداهلل علي عبداهلل ال.محاد

150عبداهلل علي عبداهلل ال.ربح

871عبداهلل علي عبداهلل اخلميس

668عبداهلل علي عبداهلل الدبيسي

5000عبداهلل علي عبداهلل الزاهر

1700عبداهلل علي عبداهلل العبداجلبار

1002عبداهلل علي عبداهلل آل عبدالعال

373عبداهلل علي قريريص

3500عبداهلل علي حممد الزاهر

344عبداهلل علي حممد حتيفه

500عبداهلل علي مهدي مصالب

3239عبداهلل عون عبداهلل العصافره

2720عبداهلل حممد امحد املناسف

549عبداهلل حممد أمحد البناوي

300عبداهلل حممد حسني ابوفور

750عبداهلل حممد ضياء الشيخ

500عبداهلل حممد عبداهلل ال.ربح

2373عبداهلل حممد عبداهلل الصرييف

5199عبداهلل حممد علي الصباغ

8472عبداهلل حممد علي الفرج

199عبداهلل منصور حسن ال.ربيع

6966عبداهلل مهدي ابراهيم الفله
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1000عبداهلل مهدي عبداهلل ال.الشيخ.امحد

157عبداهلل مهدي عبداهلل الدبيسي

351عبداهلل مهدي عبداهلل الزوري

2187عبداهلل يونس مهدي آل مرهون

530عبداجمليد عبدالكريم آل امساعيل

650عبداجمليد علي صاحل العبداجلبار

1000عبداحملسن امحد امني ال.منر

2014عبداحملسن امحد عبداحملسن الفرج

677عبداحملسن عبداهلل امحد الفرج
254عبداحملسن عبداهلل عبداحملسن ال.بطي

250عبداحملسن منصور عبداحملسن ال.الشيخ

300عبداحملسن ناصر الصباح

1100عبداهلادي مكي علي املزين

2108عبدالواحد امحد قاسم بزرون

786عبدالواحد سلمان صاحل الفرج

883عبدالواحد صاحل حسني الشيخ

349عبدالواحد عبدهلل حممد الصوميل

500عبدالواحد علي امحد الفرج

131عبدالواحد علي حسن ال عبداجلبار

4000عبدالواحد علي سلمان الغامن

1311عبدالواحد عون عبداهلل العصافره

2486عبدالواحد حممد امحد الفرج

843عبدالواحد مكي علي املزين

535عبدرب الشهيد علي حسن ال سالط

902عبدرب.النيب عبداهلل امحد املختار

1000عبده علي مهدي الزاهر

1365عدنان عبدالقادر علي ابواملكارم

املبلغاسم املتربع
178عدي حممد املرهون

500عرفات صاحل حممد الفرج

80عصام امحد حممد الربح

500عصام عبداهلل امحد الزاهر

1722عقيل سعيد منصور آل ليث

297عقيله حسن عل الفرج

1000عقيله حسن علي الفرج

850عقيله علي ابراهيم ال ربيع

3177عالء حممد علي الزاهر
656علوي السيد علي السيد حمفوظ العوامي

460علي ابراهيم ال.ربيع

1534علي امحد حسن حتيفه

11580علي امحد عبداحملسن النمر

600علي امحد علي ال.مرهون

326علي امحد علي التاجر

1408علي امحد علي املرهون

4174علي امحد حممدعلي ال.زايد

200علي امحد مهدي السويداني

250علي امحد مهدي الفرج
2581علي افضل عبدالكريم الشيخ.جعفر

200علي الربح
530علي الشيخ.عبدالكريم .حسني الفرج

2238علي العبندي

331علي إبراهيم حسني ال ربيع

1804علي أمحد علي آل مطر

50علي جعفر ال ثومير
علي جواد حسن ال ربح عن روح املرحوم جواد ال ربح

1161
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1737علي حبيب حسني ال سعيد

1000علي حسن امحد الدبيس

732علي حسن الفرج

153علي حسن آل سباع

225علي حسن آل ليث

3500علي حسن دخيل املرهون

3338علي حسن رضي صليل

2389علي حسن صاحل الصفار

582علي حسن عبداهلل ال.عبدالعال

2000علي حسن عبداهلل الزاهر

1000علي حسن عبداهلل الشيخ.امحد

397علي حسن عبداهلل العبدالعال

700علي حسن عبداهلل املبيوق

477علي حسن علي ال ليث

50علي حسن علي ال.هنيدي

2930علي حسن علي الربح

1831علي حسن حممد الزاهر

1305علي حسن حممد الفرج

500علي حسن مكي ال.ربح

50علي حسني امحد اجلشي

449علي حسني الربح

160علي حسني آل ربح

552علي حسني عبداهلل ال.الشيخ

300علي حسني علي مهدي الفرج

300علي حسني حممد  العبداجلبار

500علي حسني مويل الزاهر

260علي حسني ناصر لباد

املبلغاسم املتربع
392علي سعيد حسن مريبط

1600علي سعيد عبدالعلي ال.منر

190علي سعيد علي العوامي

630علي سلمان حسني زويري

892علي سلمان علي املناسف

100علي صاحل حسني عواني

450علي صاحل عبداهلل الفرج

2614علي صاحل علي العبداجلبار

346علي صاحل علي العوامي

166علي صوميل

545علي عبداحلميد علي آل امساعيل

840علي عبدالعزيز امحد الفرج

187علي عبدالغين حممد السبييت

5887علي عبدالقادر علي ابواملكارم

120علي عبدالكريم امحد العبندي

544علي عبدالكريم امحد العوى

365علي عبدالكريم جعفر ال.الشيخ

1379علي عبدالكريم حسني ال.ربح

530علي عبداهلل آل مطر

100علي عبداهلل حسن الزاهر

200علي عبداهلل حسن آل عباد

101علي عبداهلل حسني ال عمار

1575علي عبداهلل سلمان الدبيسي

100علي عبداهلل صاحل احلسن

57علي عبداهلل عبدالنيب الشقيقي

125علي عبداهلل علي ال.الشيخ.امحد

500علي عبداهلل علي الدبيسي



158

املبلغاسم املتربع
550علي عبداهلل علي الصدقي

300علي عبداهلل علي آل إبداح

500علي عبداهلل علي مصالب

100علي عبداهلل حممد ال صوميل

1190علي عبداهلل حممد الشيخ.جعفر

358علي عبداهلل حممد الغزوي

233علي عبداهلل حممد آل منر

1480علي عبداهلل مهدي ال.ربح

1450علي عبداهلل مهدي الربح

1660علي عبداهلل مهدي الزوري

2335علي عبداحملسن امحد النمر

450علي عبداحملسن حسن اخلنيزي

405علي عبدالواحد امحد اخلري

270علي عبدالواحد عبداهلل صوميل

550علي عبدالوهاب حتيفه

2000علي عبدرب احلسني القاسم

311علي عبدرب النيب  عبداهلل املختار

410علي عون عبداهلل العصافره

500علي عيسى علي ال ربح

774علي عيسى علي التوبي

764علي عيسى علي درويش

1461علي حممد ابراهيم الربح

1017علي حممد امحد ال.بطي

470علي حممد امحد النمر

95علي حممد الشيخ امحد

275علي حممد حسن الربح

477علي حممد حسن الزاهر

املبلغاسم املتربع
6189علي حممد حسني عويشري

500علي حممد صاحل الزاير

269علي حممد صاحل آل هزيم

200علي حممد عبداهلل العبداجلبار

2573علي حممد علي ال.سامل

530علي حممد علي العبادي

791علي حممد علي العريض

278علي حممد علي احملسن

578علي حممد علي زاهري

524علي حممد علي علي آل عريض

100علي مصطفى شاكر هيكل

340علي مكي عبداهلل الدبيسي

530علي منصور الفرج

50علي مهدي حسن حتيفه

936علي مهدي مدن آل بدن

200علي ناجي علي آل نهاب

500علي هزيم

286علي يوسف اخلرداوي

515عماد سلمان مكي آل ربح

8266عمار عبداحلميد باقر الزاهر

2100عمار عبداجمليد حسن الفرج

530عمار علي الشيخ امحد

300عمار علي صاحل العوامي
عن احلاجه ام علي افضل واملرحوم عبدالكريم الشيخ علي

2000 واسالفهم واملؤمنني واملؤمنات
500عن روح املرحوم احلاج علي مكي العريض رمحه اهلل
500عن روح املرحوم نصر حممد املشيخص رمحه اهلل
عن روح املرحومني عبدالعزيز حممد الفرج و فاطمه امحد الفرج 

1000رمحهما اهلل
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املبلغاسم املتربع
عن املصلني يف مأمت املرحوم  احلاج عبدالكريم الشيخ 

713علي الشيخ جعفر يف ليلة القدر

عن املصلني يف مسجد امحد بن حممود 
2160يف ليلة القدر

عن روح املرمحتني الشابتني نزيهه 
1005وناديه علي الفرج رمحهما اهلل

عن روح املرحو م احلاج حممد ابراهيم 
700آل رضوان رمحه اهلل

عن روح املرحوم  احلاج سعيد عبداهلل آل 
550منر رمحه اهلل

عن روح املرحوم  احلاج حممد علي آل 
200ابراهيم رمحه اهلل

عن روح املرحوم  احلاج منصور امحد 
600علي آل محاد رمحه اهلل

عن روح املرحوم امحد عبداهلل املناسف 
550رمحه اهلل

عن روح املرحوم ازهر حسن آل ليف 
530رمحه اهلل

عن روح املرحوم االستاذ جعفر أمحد آل 
550ادم رمحه اهلل

عن روح املرحوم احلاج امحد صاحل 
1133العبداجلبار  رمحه اهلل

عن روح املرحوم احلاج املرحوم مكي 
200علي املزين

عن روح املرحوم احلاج جابر علي آل 
1145عيسى

عن روح املرحوم احلاج جعفر امحد 
150عبداهلل الربح رمحه اهلل

عن روح املرحوم احلاج جعفر 
550عبدالكريم املناسف

عن روح املرحوم احلاج جعفر حممد آل 
550رضوان رمحه اهلل

عن روح املرحوم احلاج حسن جواد آل 
2000انصيف رمحه اهلل

عن روح املرحوم احلاج حسن رضي 
500الالجامي رمحه اهلل

عن روح املرحوم احلاج حسن عبداهلل 
400العبدالعال رمحه اهلل

عن روح املرحوم احلاج حسني حممد 
100العبداجلبار

عن روح املرحوم احلاج خليل ابراهيم آل 
550سعيد رمحه اهلل

املبلغاسم املتربع
عن روح املرحوم احلاج عبدالكريم 

1471الشيخ علي آل الشيخ جعفر

عن روح املرحوم احلاج عبداهلل حسني 
530آل ربح رمحه اهلل

عن روح املرحوم احلاج عبداهلل حممد 
600الصفواني رمحه اهلل

عن روح املرحوم احلاج عبداهلل حممد 
500آل عبدالعال

عن روح املرحوم احلاج عبداهلل حممد 
550علي آل ربح رمحه اهلل

عن روح املرحوم احلاج عبداحملسن 
530عبداهلل الفرج رمحه اهلل

عن روح املرحوم احلاج عبداملهدي 
356عبدالعلي بن الشيخ

عن روح املرحوم احلاج علي امحد 
1000الشبيين رمحه اهلل

عن روح املرحوم احلاج علي حسن 
5000املرهون رمحه اهلل

عن روح املرحوم احلاج علي عبداهلل آل 
600محاد رمحه اهلل

عن روح املرحوم احلاج علي مهدي 
200الفرج رمحه اهلل

عن روح املرحوم احلاج علي مهدي آل 
550صفر رمحه اهلل

عن روح املرحوم احلاج ماجد 
500عبدالعظيم الزاهر

عن روح املرحوم احلاج حممد امحد 
100حسن آل بطي

عن روح املرحوم احلاج حممد عبدالرحيم  
5000آل منر ابو عبدالرحيم رمحه اهلل

عن روح املرحوم احلاج حممد علي 
100حممد هيكل وعائلته

عن روح املرحوم احلاج مكي حسني 
550املبيوق رمحه اهلل

عن روح املرحوم احلاج منصور ابراهيم 
500ابو جوهر رمحه اهلل

عن روح املرحوم احلاج منصور حسني 
600العباد رمحه اهلل

عن روح املرحوم احلاج منصور مهدي 
1100علي مجيع

عن روح املرحوم السيد ابراهيم السيد 
250هاشم العوامي رمحه اهلل
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املبلغاسم املتربع
عن روح املرحوم السيد علي هاشم 

450العوامي

عن روح املرحوم الشاب السعيد جنيب 
1500عبدالعظيم آل الشيخ

عن روح املرحوم الشاب حسن عادل آل 
600ياسني رمحه اهلل

عن روح املرحوم الشاب صاحل الفرج 
530رمحه اهلل

عن روح املرحوم الشاب عادل حممد 
550الفرج رمحه اهلل

عن روح املرحوم الشاب علي سعيد آل 
750ربح رمحه اهلل

عن روح املرحوم الشاب حممد حسني 
530آل محاد رمحه اهلل

عن روح املرحوم الشاب حممد رضي 
550احلساوي رمحه اهلل

عن روح املرحوم الشاب مؤيد الربح 
300رمحه اهلل

عن روح املرحوم الشاب نشمي سعيد آل 
1041سريح رمحه اهلل

عن روح املرحوم الشاب هاني علي آل 
950مجال رمحه اهلل

عن روح املرحوم الطفل منر منري 
300اجلصاص رمحه اهلل

عن روح املرحوم املال علي حسن 
500الدبيسي رمحه اهلل

500عن روح املرحوم أمحد جنيب آل الشيخ

عن روح املرحوم حسن ناصر آل ربح 
600رمحه اهلل

عن روح املرحوم حسني سعيد عبداهلل 
527الربح

عن روح املرحوم حسني علي عبدرب.
588احلسني ال.قاسم

عن روح املرحوم عارف عبدالعزيز 
500الفرج رمحه اهلل

عن روح املرحوم عبدالكريم الشيخ علي 
1000ال الشيخ جعفر

عن روح املرحوم عبدالكريم الشيخ.علي 
500الشيخ جعفر بواسطة ابنته ام حممود

عن روح املرحوم عبداهلل حسن ال عباد 
200وزوجته بواسطة علي عبداهلل ال عباد

املبلغاسم املتربع
500عن روح املرحوم علي امحد الشيخ

150عن روح املرحوم علي الفرج رمحه اهلل

عن روح املرحوم علي أمحد الشبيين 
200أبو حسن

600عن روح املرحوم علي حسن املبيوق

500عن روح املرحوم علي حسن مريبط

633عن روح املرحوم علي صاحل الصاحل

530عن روح املرحوم علي صاحل علي قيصوم

عن روح املرحوم علي حممد عبداهلل 
250الزاهر

500عن روح املرحوم كاظم حممد آل جربان

عن روح املرحوم حممد حسن الرباهيم 
300رمحه اهلل

عن روح املرحوم حممد عبدالرحيم آل 
500منر  ابو عبدالرحيم

عن روح املرحوم حممد عبدالشهيد 
500السعيد رمحه اهلل

150عن روح املرحوم حممد علي ال حيان

عن روح املرحوم حممد علي حسن آل 
2400ابراهيم رمحه اهلل

150عن روح املرحوم مهدي حممد حيان

500عن روح املرحوم جنيب آل الشيخ

عن روح املرحومة / محيدة سعيد علي 
250الزاهر

عن روح املرحومة احلاجه ام اخلري 
2000عبداحلسني ال منر

عن روح املرحومة فاطمه حممد باقر 
500ال.الشيخ بواسطة عبدالستار امحد الشيخ

عن روح املرحومة نعيمة امحد علي 
1300الفرج

عن روح املرحومه احلاجه تقيه صاحل 
350صمخان رمحها اهلل
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املبلغاسم املتربع
عن روح املرحومه احلاجه زهراء بن 
200علي بن حممد العبدالعال رمحها اهلل

عن روح املرحومه احلاجه زهراء علي 
200العبدالعال رمحها اهلل

عن روح املرحومه احلاجه فاطمه امحد 
600علي آل ربح رمحها اهلل

عن روح املرحومه احلاجه فاطمه 
530عبداهلل ابو عبداهلل رمحها اهلل

عن روح املرحومه احلاجه معصومه 
500علي آل معيوف رمحه اهلل

عن روح املرحومه احلاجه معصومه 
500حممد الصوميل رمحها اهلل

عن روح املرحومه احلاجه مليكه املزين 
500رمحها اهلل

عن روح املرحومه احلاجه نعيمه امحد 
600الفرج رمحها اهلل

عن روح املرحومه السيده هامشيه 
250السيد ابراهيم العوامي رمحها اهلل

عن روح املرحومه الشابه بدرية سعيد 
550الدبيسي رمحها اهلل

عن روح املرحومه الشابه فاطمه 
400عبداحملسن اخلنيزي رمحها اهلل

عن روح املرحومه ام حسن علي الشبيين 
1000رمحها اهلل

عن روح املرحومه آمنه حممد امحد 
100آل بطي

عن روح املرحومه بييب علي عبداهلل 
250االقزم رمحها اهلل

عن روح املرحومه تقيه تركي الفرج 
200رمحها اهلل

عن روح املرحومه محده سعيد الزاهر 
150رمحه اهلل

عن روح املرحومه خاتون الفرج رمحها 
150اهلل

عن روح املرحومه خدجيه حممد علي 
530اخلري رمحها اهلل

عن روح املرحومه زهرء ابو السعود 
180رمحها اهلل

عن روح املرحومه زهراء العبود رمحها 
470اهلل

عن روح املرحومه زهراء صاحل آل 
300ابراهيم رمحها اهلل

املبلغاسم املتربع
عن روح املرحومه زهراء حممد عبداهلل 

100حتيفه

عن روح املرحومه زوجة املال علي حسن 
500الدبيسي رمحها اهلل

150عن روح املرحومه زينب رضي خليف

100عن روح املرحومه فاطمه الربابي

عن روح املرحومه مريم عبداحلسني آل 
5500منر والدة عبدالرحيم ال منر

عن روح املرحومه معصومه امحد ال 
صوميل وحفيدتها رغد جعفر الرباهيم 

رمحهما اهلل
2400

عن روح املرحومه نعيمه امحد الفرج 
1350رمحها اهلل

عن روح املرحومه نعيمه حسني آل ابو 
530عبداهلل رمحها اهلل

عن روح املرحومه وجيهه حسن عبداهلل 
74الزاهر رمحها اهلل

عن روح املرحومني  عبداهلل حممد آل 
500عبدالعال و حرمه رمحهمااهلل

عن روح املرحومني احلاج حسن علي 
الرباهيم وزوجته زهراء عبداهلل طريف 

رمحهما اهلل
2500

عن روح املرحومني احلاج مهدي علي 
ابو كبوس واحلاجه معصومه حسني 

القصري رمحهما اهلل
4000

عن روح املرحومني عبداهلل السعيد و 
1000فاطمه ابو عبداهلل رمحهما اهلل

عن روح املرحومني عبداهلل جاسم آل 
500ضيف و شهزالن علي الشيخ امحد

عن روح املرحوم احلاج حسني امحد 
530اجلشي رمحه اهلل

عن روح املرحوم الشاب حممد هاني آل 
530حسني رمحه اهلل

458عون عبداهلل مدن العصافره

600عيسى جعفر امحد سلمان التحيفة

1900عيسى علي عبداهلادي املسعود

530عيسى علي مكي اخلباز

150غادة عبدالعزيز حممد الفرج
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املبلغاسم املتربع
1000فاتن سعود عبداهلل الفرج

599فاضل حتيفه

760فاضل جعفر هاشم العوامي

1197فاضل حسني دخيل الغزوي

1614فاضل خضر هاشم العوامي

494فاضل عبداهلل علي الديب

889فاضل علي حممد النمر

685فاضل منصور امحد آل ربح

881فاضل منصور عبداهلل العصافره

200فاطمة أبو الرحى

154فاطمة أمحد حسن املناسف

50فاطمة أمحد علي مطر

2329فاطمة سعود حممد الزاهر

500فاطمة عبدالواحد نصر مشيخص

201فاطمة حممد صاحل العبداجلبار
100فاطمة منصور عبداحملسن ال الشيخ

1400فاطمه امحد الرباهيم

484فاطمه امحد الصليلي

1700فاطمه امحد علي الرباهيم

1026فاطمه امحد مهدي ال.شيخ.امحد

107فاطمه ادم آل ادم

61فاطمه احلسن

225فاطمه جعفر حسن البدراني

1382فاطمه حسن عبداهلل آل الشيخ

1460فاطمه حسن ناصر الفرج

500فاطمه صاحل الشيخ

1000فاطمه صاحل مهدي ابو.كبوس

املبلغاسم املتربع
250فاطمه عبداحلميد عبداهلل الزاهر

100فاطمه عبداهلل السرتاوي

650فاطمه عبداهلل عبداهلل الصاحل

500فاطمه عبداهلل علي مصالب

243فاطمه علي الداوود

200فاطمه علي عبداهلل الصوميل

100فاطمه علي عبداحملسن الفرج

192فاطمه علي عيسى املختار

300فاطمه علي حممد املزين

100فاطمه عيسى علي املسعود

4000فاطمه عيسى حممد الناصر

1033فاطمه حممد امحد ال.سهو

100فاطمه حممد عبداهلل املرهون

2312فايز حممد امحد الفرج

40فايزه امحد الفرج

2000فايزه امحد عبداهلل شروفنا

2500فايق عبداحلميد باقر الزاهر

530فايق علي امحد ال حيدر

1000فائده عبداحملسن ناصر الفرج

2692فائز حممد امحد الفرج

2000فائزه امحد عبداهلل شروفنا

1090فتحي امحد عبداهلل صوميل

1500فتحي امحد عبداحملسن آل الشيخ

697فتحي امحد حممد احملسن

1000فتحي سعيد النمر

709فتحي عبداهلل حممد عبدرب.النيب

2190فتحي علي عبدرب احلسن آل قاسم
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املبلغاسم املتربع
1000فتحي نصر تركي الفرج

1300فتحية جعفر احملسن

50فدك عمار سليمان آل منر

192فدك جميد عبداهلل السعيد

23فراس سعود عبداهلل الفرج

1378فرج عبداهلل امحد الفرج

1357فرج عبداهلل علي الفرج

50فرج علي أمحد الفرج

500فريده حممد علي آل ابراهيم

5695فلك حممد حسني بوحليقه

316فوزية علي حسني السعيد

4000فؤاد عبدالكريم سليمان اخلنيزي

545فؤاد عبداهلل علي املال

2636فؤاد علي أمحد البناوي

1550قرطاسيه الزهور
250قسمة عبداهلل الشيخ علي الشيخ جعفر

107كافية التاجر

500كفاح عبدالكريم اليتيم

150كلثوم أمحد علي مطر

100كميل عيسى على املسعود

31كوثر أمحد الفرج

249كوثر مضر الشيخ جعفر

600ملى علي حسن ال ابراهيم

1098مليعه عبداهلل علي احملاسنه

463لواء احملاسنه

1000لؤي حسني باقر العوامي

2500ليلى امحد علي العجمي

املبلغاسم املتربع
693ليلى الزاهر

3000ليلى رضا امحد االجامي

1073ماجد عبداهلل امحد الزنادي

464ماجد عبداهلل رضي ال هزيم

500ماجد علي حممد املزين

1100ماجده سعيد حسن الدبيسي

431مازن امحد علي ال.عبدالعال

550مالك سعود عبداهلل الفرج
272مأمت املرحوم احلاج علي صاحل الصفار )الناصره(

1510مأمت حسينية اإلمام املهدي

1454مأمت سبط املصطفى سنابس تاروت

4495مأمت كوكبة باب املراد

65مأثر جعفر صاحل العبداجلبار

100جمتبى شاكر حبيب هيكل

100جمدي عبداجمليد حسن الفرج
500جملس احلاج عبدالقادر علي ال ابي املكارم

4110جمموعه صيدليات املهنا

665جميب عبداحلميد عبداهلل الزاهر

10000جميد علي عبداهلل آل محاد

3916حمسن حسن حسني العنربي

657حمسن رضي موسى العوامي

570حمسن عبداهلل امحد الشيخ

1000حمسن حممد علي آل حمسن

3000حمفوظ علي حمفوظ العوامي

276حمل ابو رامي

2250حمالت الكسويف للمالبس اجلاهزة

1000حممد امحد ال صفر
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املبلغاسم املتربع
627حممد امحد آل ربح

13302حممد امحد عبداهلل الربح

2397حممد امحد علي ال.ربح

2078حممد امحد حممد ال.سامل

4000حممد امحد حممد الشيخ امحد

1000حممد امحد حممد آل صفر

631حممد أمحد حسني اجلارودي

161حممد أمحد عبداهلل آل صوميل

741حممد أمحد علي مكي احملسن

200حممد آل عريف

730حممد باقر سعيد ال منر

127حممد باقر عبداهلل الفرج

8010حممد جعفر سعيد ال غريب

250حممد جعفر حممد ال.ابراهيم

927حممد جعفر حممد ال.منر
355حممد جعفر حممد آل الشيخ جعفر

500حممد جعفر حممد آل منر

2500حممد حسن أمحد آل ربح

929حممد حسن باقر ال.ربح

2021حممد حسن دخيل عريف

425حممد حسن رضي ال.مخيس

2061حممد حسن صاحل املرهون

3152حممد حسن عبداهلل ال.الشيخ.امحد

75حممد حسن عبداهلل ال.مهدي

5000حممد حسن عبداهلل اجلشي.وابنائه

1960حممد حسن عبداهلل الزاهر

1365حممد حسن عبداهلل العبدالعال

املبلغاسم املتربع
4250حممد حسن علي العبداجلبار

197حممد حسن علي العواني

521حممد حسن مكي املزين

2220حممد حسني علي الزاهر

1445حممد حسني علي الصليلي

398حممد حسني علي هنيدي

66حممد رضي حممد الالجامي

180حممد زكي تقي الفرج

3836حممد سعيد حسن السكايف

1000حممد سعيد حسن النمر

884حممد سعيد عبدالعلي النمر

530حممد سعيد عبداهلل ابوفور

6500حممد سعيد علي الزاهر

425حممد سلمان امحد العوامي

2200حممد سلمان علي ال.سامل

4000حممد سلمان مكي الشلب

1000حممد صاحل امحد آل صمخان

221حممد صاحل حسن الصفار

2411حممد صاحل حسني ال.الشيخ

150حممد صاحل علي السبييت

500حممد صاحل علي العبداجلبار

3700حممد صاحل حممد الفرج

354حممد صاحل حممد آل زايد

110حممد عباس العبكري

482حممد عباس علي العبكري

621حممد عبداخلالق عبداهلل البدراني

1643حممد عبدالرزاق باقر ال زاهر
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املبلغاسم املتربع
119حممد عبدالعزيز حسني حتيفه

1100حممد عبدالعزيز عبداهلل القدحيي

544حممد عبدالقادر آل أبي املكارم

600حممد عبدالكريم حممد احملسن

3339حممد عبداهلل امحد ال مطر

2000حممد عبداهلل امحد ال.امساعيل

393حممد عبداهلل الفرج

550حممد عبداهلل باقر الزاهر

4485حممد عبداهلل جاسم آل ضيف

298حممد عبداهلل جعفر احملسن

1852حممد عبداهلل حسني ابوفور

1200حممد عبداهلل علي ال.الشيخ

1200حممد عبداهلل علي الدبيسي

576حممد عبداهلل علي العباد

2678حممد عبداهلل علي آل ربح

6550حممد عبداهلل كاظم الزاهر

5100حممد عبداهلل حممد ال.محاد

1202حممد عبداهلل حممد الرباهيم

16335حممد عبداهلل حممد الشيخ.جعفر

5740حممد عبداهلل حممد النمر

3826حممد عبداهلل حممد هيكل

1500حممد عبداهلل مهدي ال.ربح

403حممد عبداهلل مهنا الزاهر

391حممد عبداهلل ناصر لباد

1112حممد عبداحملسن علي اللباد

2000حممد عبداحملسن منصور الرباهيم

684حممد عبدالواحد عبداهلل الصوميل

املبلغاسم املتربع
712حممد علي ابراهيم ال.ربيع

27حممد علي ابراهيم اجلوهر

718حممد علي امحد الفرج

500حممد علي امحد سلمان الفرج

200حممد علي امحد علي الفرج

498حممد علي حسن ال.ربح

341حممد علي حسن القطان

589حممد علي حسني ال.سعيد

861حممد علي حسني البناوي

605حممد علي دخيل الشيخ امحد

336حممد علي سلمان زويري

1000حممد علي سلمان لباد

250حممد علي صاحل حتيفه

530حممد علي عبداهلل ال.صوميل

4000حممد علي عبداهلل قريريص

573حممد علي حممد آل ربح

500حممد علي مكي اخلباز

50حممد ماجد عبداهلل الزنادي

50حممد ماجد حممد الزنادي

6132حممد حممد جواد اخلباز

1000حممد مكي الزاهر

1000حممد مكي جعفر زاهر

281حممد منصور  امحد ال ربح

100حممد مهدي اخلباز

3500حممد مهدي حسن الفرج

631حممد وهب عبداهلل الفرج

405مدحت سعيد علي الزاهر
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املبلغاسم املتربع
100مدرسات متوسطة االوىل بالعوامية
مدرسة االوجام االبتدائية بواسطة/ 

181طاهر عيسى ال درويش

2650مدرسة الثانوية االوىل باالوجام

1200مدرسة الثانوية للبنات باالوجام

مدرسة اوصاف احلسني االبتدائية 
بالعوامية بواسطة جعفر عبداهلل 

343العبدالعال

3792مدينه حممد مكي اخلباز

66مراد العاشور

100مرتضى شاكر حبيب هيكل

820مرتضى علي عبداهلل الغاوي

636مرتضى مهدي حسن الدبيسي

989مركز ال عبدالعال للمواد الغذائيه

3842مركز االعراف اخلضراء للتسويق

3142مركز الريان للمواد العذائيه

100مريم حممد آمان

200مريم مصالب

1417مسلم عيسى علي آل درويش

700مسلم حممد صاحل ال صمخان

1104مسلم منصور امحد برزون

2090مشويات ليالي عوام

200مصطفى امحد علي الفرج

5569مصطفى امحد حممد ال.امساعيل

951مصطفى امحد حممد سبييت

500مصطفى جعفر حممد ال.ابراهيم

1032مصطفى حسن علي مشيخص

3000مصطفى حسني علي السيهاتي

100مصطفى شاكر حبيب هيكل

املبلغاسم املتربع
39مصطفى علي لباد

384مصطفى غزوي

590مصطفى حمسن منصور آل عاشور

500مصطفى حممد سلمان السامل

50مصطفى حممد صاحل صمخان
400مضر عبدالكريم علي ال.الشيخ.جعفر

100مطبعة الشرقية

1833مطعم املعكرونه الشهيه

3000معتز نصر اهلل عبدالعظيم الفرج

522معتوق علي عبداهلل السرتاوي

500معصومة أمحد جعفر الزاهر

500معصومه امحد رضي آل حيدر

50معصومه جعفر حممد الشميمي

500معصومه رضي اعبيدان

520معصومه عبدالواحد املزين

1582معصومه علي ال انصيف

2360معصومه علي سلمان آل نصيف

200معصومه حممد حسن آل ربح

500معصومه مهدي عبداهلل احملسن

2150معلمات االبتدائية األوىل بالعوامية
300معلمات اإلبتدائية الثانية بالعوامية

1601معلمات الثانويه االوىل باالوجام

600معلمات املتوسطة األوىل بالعوامية

2071معلمات مدرسة لبحاري االبتدائيه

132مغسلة املاسة

200مفيد حسن علي الفرج

2053مفيد عبدالوهاب صاحل االوف
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املبلغاسم املتربع
600مفيده منصور عبداحملسن ال الشيخ

3000مكتب الصاحليه العقاري

501مكتب كافل اليتيم النسائي

809مكتب حممد سلمان الشلب

2480مكتبة الصفار

100مكي امحد السيهاتي

7696مكي حسن دخيل املرهون

543مكي حسني معيوف

1414مكي عبداهلل مهدي الدبيسي

364مكي حممد مكي العبادي
10مالك الفرج-فاطمة جبار-فاطمة هنيدي

1000منال عبداحملسن منصور الرباهيم

2000منتظر باقر امني ال.منر

2048منتظر ناصر علي ال.الشيخ.عبداهلل

76منتظر و مؤمل جعفر اخلباز

888منصور امحد حسن العبداجلبار

260منصور امحد عبداهلل صوميل

1823منصور امحد عبداحملسن الفرج

4000منصور الزاهر ابو شاكر

300منصور حسن مكي املزين

4967منصور عبداهلل مدن العصافره

300منصور عبداهلل منصور الرباهيم

1460منى علي حممد عواني

5000منى نصر تركي الفرج

600منري امحد الغزوي

2808منري حسن عبداهلل الفرج

50منري صاحل حسني ال الشيخ

املبلغاسم املتربع
500مهدي امحد مهدي آل ربح

1900مهدي الصغري

223مهدي الغزوي

245مهدي حسن الفردان

242مهدي حسن عبداهلل الدبيسي

5896مهدي حسن عبداهلل عويشري

209مهدي حسن علي الفردان

100مهدي حسن مهدي آل غزوي

5005مهدي حسني مهدي ال.محاد

200مهدي عبداهلل امحد الزاهر

1600مهدي عبداهلل مهدي الزوري

200مهدي عبداهلل ناصر الدبيسي

464مهدي علي مهدي الفرج

2500مهدي حممد اخلباز

478مهدي حممد حسن آل فرج

3031مهدي حممد عبداهلل الربح

7051مهدي حممد مكي اخلباز

506موسى جعفر حسني ال.هاشم

500موسى جعفر حممد السبييت

200موسى سعيد البحارنه

3000مؤسسة ابواب ارمينيا
مؤسسة حي اجلميمه

185 بواسطة عبداحلكيم سعيد آل مدن
200مؤسسة سلمان عبداجلليل علي الفرج

1500مؤسسة منتظر باقر امني آل منر

458مؤسسة مهدي علي حممد لباد

561مؤسسة جنمة الرواد للسباكة

1497مؤسسه الطيب الطازج
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املبلغاسم املتربع
500ميثم حسن علي الفرج

258ميثم علي حسن لباد

975ميثم علي حسني الزاهر

1281ميثم عيسى علي ال.درويش

192ميمونه علي حممد املزين

710ناجي ابراهيم امحد اجلوهر

700ناجي حسن عبداهلل الزاهر
3230ناجي عبدالواحد عبدالكريم صوميل

1550ناجي عبدالواحد عبداهلل الصوميل

500ناجي علي صاحل ابوفور

500نارميان علي امحد آل ربح

2124ناصر حسني سلمان احلساوي

985ناصر حسني علي املناسف

2277ناصر سعيد امحد الزنادي

1000ناصر سعيد اخلاطر

513ناصر علي مهدي سعيد

250ناصر عون عبداهلل العصافره

1000نبأ أمحد العكراوي

200نبيل الدبيسي

1600نبيل حممد امحد الفرج

200جناح حممد اخلباز

500جنوى علي عبداهلل ال صوميل

860جنيبه عبدرب احلسني حسن الفرج

1000نداء امحد صاحل الفرج

100نذير احلليلي
125نذيره عبدالكريم الشيخ.علي الشيخ.جعفر

36نرجس شوقي حممد النمر

املبلغاسم املتربع
771نزار حممد امحد الزاهر

5650نزيهه امحد حسن العبداجلبار

600نزيهه جعفر حسني اهلاشم

689نسرين عبداهلل حبيب آل مرهون

700نسرين حممد مكي العبادي

4200نسيمه الساده

6360نصر حسن عبداهلل البدراني

742نصر عبداهلل امحد  املختار

385نظري عبداهلل كاظم الزاهر

1700نعيم علي امحد الشبيين

711نعيمة حممد الفرج

795نغم هاني جاسر بو حليقة

1000منر عبدالرحيم حممد ال.منر

3000نوال عبدالكريم اجلشي

500نوح حسن علي العبدالعال

329نوح حممد عبداهلل الصفواني

12نور السيهاتي

217نوره عبداحلميد علي املبيوق

866هارون حممد امحد الشبيين

2415هاني عبداهلل علي ال ربح

300هاني عيسى علي آل درويش

500هبة حممد علوي العوامي

1145هدى امحد حممد الزاهر

300هدى إبراهيم حسني آل زاهر

2010هدى جعفر حممد اخلباز

150هدى حسن رضي الالجامي

200هدى عدنان حممد القصاب



169

املبلغاسم املتربع
1000هديل عبدالباقي حسن النمر

500هشام جعفر حممد الفرج

234هشام عبداهلل علي آل محاد

295هشام علي امحد الزاهر

2000هنية أمحد حسن العبداجلبار

1300هيثم عبدالكريم آل زاهر

1100وايف امحد علي الزاير

200وائل عبداهلل علي الربح
483وائل حممد أمني الشيخ سعيد ابو املكارم

1000وجدي امحد عبدرب.الرسول الزاهر

150وجيه عبد اهلل حسن

1783وجيه عبداهلل حبيب ال.مرهون

757وجيه علي حسن اللباد

621وداد بوحليقه

100وداد علي صاحل ال.عواني

987وديع حسن علي اخلباز

1000وديع حممد علي الزاهر

ورثة احلاج املرحوم عبدالعزيز علي 
يوسف الطريف

5000

املبلغاسم املتربع
14265وسيله عبدالكريم ال.الشيخ جعفر

300وسيم فؤاد مهدي اجلنييب

593واليه علي امحد الزاهر

6000وهب عبداهلل علي الفرج

205ياسر آل سليم
ياسر سليم

518 بواسطة حممد عفر آل غريب

ياسر عبداهلل سليم
276 بواسطة طاهر عيسى آل درويش

1000يسرى احملروس

500يوسف امحد الزاهر

1567يوسف أمحد عبداهلل آل داؤود

1369يوسف حسن علي عبادي

122يوسف حسن مكي املزين

49يوسف حسن مكي آل ربح

840يوسف صوميل

3666.5يوسف طه حسن الفرج

1160يوسف عبداهلل علي ال.سهو

216يوسف حممد صاحل العبداجلبار

211يوسف حممد عبدالكريم العوى



170

تبرعات 
كافل اليتيم
 2017-2018م
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املبلغاسم املتربع
200ابرار عبدالكريم امحد الزاهر

116ابراهيم امحد اجلوهر

50ابراهيم حسن حممد اجلارودي

390ابراهيم مهدي البدن
696ابناء املرحوم زكي عبداهلل حممد الفرج

1000امحد ازهر عبداهلل السعيد

364امحد باقر علي الزاهر

3358امحد جعفر ابرهيم ال.ربح
916امحد جعفر حممد حتيفه

101امحد حسن امحد الزنادي

444امحد حسن الزاهر

984امحد حسن حسني ابوعبداهلل

4768امحد حسن علي ال.ربح

11043امحد حسني امحد اجلشي

22850امحد حسني علي الصليلي

2019امحد حسني حممد الزاهر
1245امحد حسني مهدي الفرج

4800امحد سعيد امحد

541امحد صاحل عبداهلل الفرج

1291امحد صالح امحد الزاهر
5641امحد عبد رب الرسول حممد الزاهر

1601امحد عبدالرحيم حممد الفرج

245امحد عبدالرسول حممد الزاهر

2400امحد عبداهلل امحد  الزاهر

200امحد عبداهلل امحد الزاهر

1536امحد عبداحملسن عبداهلل ال.بطي

1724امحد عبدالوهاب العكراوي

املبلغاسم املتربع
2090امحد علي ابراهيم آل رضوان

248امحد علي امحد التاجر

2051امحد علي صاحل ال.عواني

775امحد علي عبداهلل صوميل

5228امحد علي حممد احملسن

765امحد علي حممد آل الشيخ

500امحد علي مصالب

3323امحد علي مكي احملسن

3700امحد علي مهدي الفرج

9688امحد حممد امحد الزاهر

942امحد حممد امحد الفرج

176امحد حممد ال.عويشري

134امحد حممد حسن الربح

4382امحد حممد صاحل الصفار

971امحد حممد عبداهلل احملسن

250امحد حممد عبداهلل آل ابداح

943امحد مكي امحد السيهاتي

1147امحد مكي علي املزين

1386امحد مهدي حممد آل عواني

2185امحد مهدي ناصر الربح

1765امحد ناصر ال.امساعيل

740ازهر عبداهلل حسن السعيد

1257اسامة عبدالرحيم حسني الفرج

100اشراق حسني حممد الزويري

200افراح جعفر امحد آل عطيف

70االستاذ حسني علي حسني ال ربح

2000االستاذه زهراء نصر تركي الفرج
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13625احلاج جعفر عبداهلل حممد ال.الشيخ
1158احلاج حسني عبداهلل حممد ال.الشيخ

272احلاج سلمان حممد عبداهلل الفرج
احلاج عبدالقادر بن الشيخ علي بن الشيخ 

151جعفر ابي املكارم

50احلاج عبداهلل عبداحملسن آل بطي

257احلاج علي صاحل الصفار

1355احلاج حمسن عبداهلل علي الزاهر
1000احلاجة حباب عبدالكريم علي الفرج

200احلاجه ام حسن جعفر آل ثومير
100احلاجه فاطمه حممد عبدالرحيم النمر

4350الدكتورة شيماء امحد حسني اجلشي
السيد /فاعل خري بواسطة حممد صاحل 

500العبداجلبار

200السيد /فاعلة خري بواسطة خلود ال سعيد

السيد امان السيد مصطفى السيد 
1748هاشم العوامي

1006السيد حنيف جعفر هاشم العوامي
السيد زكي السيد علي السيد حمفوظ 

2125العوامي

671السيد علي اسعد حسني العوامي
السيد حممد السيد حسني السيد 

سلمان العوامي
4076

800السيد مصطفى الساده

2200السيد.طاهر حسني سلمان العوامي

100السيدة اميمه طاهر حسني العوامي

100السيدة صفاء طاهر حسني العوامي
السيدطالب السيدحسني السيد 

سلمان العوامي
4500

865الشيخ عاطف علي سلمان الفرج

1084الشيخ عبداهلل حممد امحد  ال.منر

املبلغاسم املتربع
100املعلمه هدى جعفر حممد الشيخ جعفر

1256املعلمه.اهلام خليل ابراهيم ال اسعيد

1596املال علي حممد جواد املزين

800ام حسن جعفر ثومير

1212ام علي امحد امساعيل

861ام علي عبداهلل ناصر ال ربح

533ام منري هزيم

2400اماني حبيب هيكل

250انوار حبيب علي ال سعيد

2160امين عبدالرزق الزاهر
396إسالم عبدرب الرسول أمحد املناسف

1113أمحد عبدرب الرسول سلمان الزاهر

1200أمحد حممد علي العريض

500أفراح سعيد علي الدبيسي

2400بامسه حممد امحد الفرج

7751باقر امحد عبداحملسن الفرج

3436باقر سعيد عبدالعلي النمر

445بدر جعفر حممد حتيفه

100بسمه صاحل حسن الصفار

300بشرى صاحل امحد ال.سعيد

200بشري سلمان ال.ربح

5000بواسطة فضيلة الشيخ علي ثنيان

2307بوفية بدر

2400بيت االستاذ خضر الغاشي

7898تقي ابراهيم حسني آل ربح

1887تقي مكي علي املزين

100تهاني حسن علي ال.ابراهيم
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50تهاني حممد عيد عايد احلازمي

500توفيق علي عبداهلل محاد

20توفيق عيد حامد املريبط

1000توفيق حممد علي ال.ابراهيم

7039تيسري عبداهلل سلمان الناصري

305جاسب رضي حتيفه

593جاسم أمحد حسن السكايف

825جاسم حسن علي الفرج

1893جعفر امحد امحد الغواص

200جعفر امحد حسني البشراوي

181جعفر امحد رضي صليلي

1046جعفر امحد عبداهلل الربح

1170جعفر أمحد حبيب األسود

300جعفر حسن الشبيين

500جعفر حسن أمحد الشبيين

200جعفر حسن عبداهلل البدراني

392جعفر حسن عبداهلل القطان

2140جعفر حسن عبداهلل املبيوق

1068جعفر حسن حممد العوامي

300جعفر سعيد حسن لسكايف

1860جعفر صاحل علي العبداجلبار

521جعفر حممد الشيخ جعفر

2132جعفر حممد جواد اخلباز

1800جعفر حممد دخيل الشيخ.امحد

220جعفر حممد صاحل السبييت

2695جعفر حممد علي اخلباز

1060جعفر مهدي املادح

املبلغاسم املتربع
1408جعفر مهدي حممد آل حيان

1136مجال أمحد علي مويل

400مجعية العوامية اخلريية

300جنان امحد حممد املعتوق

50جنى مرتضى شاكر هيكل

200جواد عبدالرزاق مهدي الشيخ

759جواد علي صاحل الصاحل

50جود شاكر حبيب هيكل

2400حبيب امحد علي الربعان

1415حبيب حسن علي جنران

576حبيب حسني عبداهلل حتيفة

500حبيب حسني علي العلي

592حبيب عبدالوهاب املبيوق

1447حبيب علي حسني لباد

636حسن امحد عبداهلل ال ربح

400حسن امحد علي الزنادي

2596حسن امحد علي احملسن

330حسن امحد علي آل ربح

500حسن أمحد حسن

732حسن باقر مهدي آل ربح

200حسن جعفر ال.ثومير

1400حسن جعفر حممد ال.ثومير

1504حسن حسن علي اخلنيزي

12300حسن عبداهلل امحد السعيد

7596حسن عبداهلل حسني عويشري

412حسن عبداهلل صاحل لباد

1401حسن عبداهلل حممد آل محاد
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481حسن عبداهلل مهدي ال.انياح

4840حسن علي امحد اخلري

1062حسن علي امحد الفرج

600حسن علي حسن ال  ابراهيم

100حسن علي حسن ال.ربح

175حسن علي حسن آل ربح وابنائه

1890حسن علي رضي السيهاتي

1042حسن علي سلمان ال.ثومير

888حسن علي عبداهلل العبداجلبار

1564حسن علي عبداهلل الغاوي

583حسن علي عبدهلل القمريات

3200حسن علي مهدي العبد اجلبار

2272حسن حممد حسن  آل حريز

3204حسن حممد حسني إمساعيل

1135حسن حممد دخيل الشيخ

1241حسن مكي السيسبان

9700حسن يوسف عبداهلل طريف

2772حسني  علي صاحل ابو ارشيد

1020حسني امحد ال.امويل

206حسني امحد اجلنييب

274حسني امحد حسني آل اسعيد

590حسني سعيد حسن السكايف

688حسني عبدالعزيز حسني حتيفه

1314حسني عبداهلل علي الفرج

164حسني عبداهلل حممد احلايك

2320حسني عبداهلل حممد الشيخ جعفر

20000حسني عبداهلل حممد النمر

املبلغاسم املتربع
600حسني علي  حسن ال ابراهيم

422حسني علي امحد احمليشي

700حسني علي امحد حتيفه

4350حسني علي بن سلمان الفرج

350حسني علي حسن الدبيسي

586حسني علي حسن اللباد

100حسني علي حسن آل خلف

251حسني علي حسني آل هزيم

766حسني علي حسني حتيفه

1288حسني علي سلمان العوامي

467حسني علي سلمان سامل

10698حسني علي صاحل ابو ارشيد

3961حسني علي ضيف ياسني

2052حسني علي عبدالكريم ابوعبداهلل

16722حسني علي عبدالكريم صوميل

25000حسني علي عبداهلل حممد آل الشيخ

1768حسني علي حممد الفرج

198حسني جميد سعيد الدار

617حسني حمسن حممد ال.زايد

2100حسني حممد حسن العبداجلبار

959حسني حممد حسني الفرج

4512حسني حممد علي ال ربيع
1810حسينية الصديقه فاطمة الزهراء )ع(

148محزه صاحل امحد املبيوق

100حنان سليمان اجلرار

1963حنان عبداهلل صاحل احلسن

560حور طالل حممد العوى
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269حيدر عبدالعزيز ناصر ال.امساعيل

763خالد ابراهيم امحد اجلوهر

1718خالد عبدالعزيز حممد الفرج

330خالد عبداهلل حممد الزاهر

3850خالد حممد صاحل الصاحل

150خلود علي حسني السعيد

1000خليل ابراهيم مهدي آل سعيد

600داليا علي حسن ال ابراهيم

500دانه علي ابريه

226دعاء عبداحلميد عبداهلل الزاهر

2813دالل جعفر حسن الكعييب
1500ديوانية احلاج مهدي احلمالي ابو حممد

809ديوانية املرحوم عبداهلل آل عمار

4438ديوانيه الساده

40ديوانيه السيد عباس العوامي

1318ديوانيه الصاحل

548ديوانيه العريش
430ديوانيه جاسم حممد عبداهلل آل محاد

134ديوانيه عبداهلل ال.عمار

200ذكريات حممد عبداهلل الصفواني

405رأفت حبيب عبداهلل احلبيب

608رشيد علي عبداهلل ال الشيخ حممد

576رضا سعود امحد الشيخ

254رضا عبداهلل حسني ابو.فور

12325رضا علي البوري

2452رضا مهدي عبدالعلي الشيخ

480رضي حممد علي ال. حيان

100رقيه امحد حممد احملسن

500رقيه حسن علي الفرج

40رقيه معيض محود اجلعيد

102رمزي علي صاحل الصفار

712رواد بقاله اجلواد بالناصره
رواد مسجد جعفر الطيار)رض( بالناصرة 

4075الولي السيد هاشم ابو الرحي

630رواد مطعم العوامية احلديث

1083رواد معجنات العباد

6636رياض حممد علي السيهاتي

1040زكي جعفر حممد حتيفه

599زكي حسن املبيوق

3051زكي حسن عبداهلل املبيوق

3589زكي سلمان مكي الربح

150زكي عبداهلل علي هنيدي

1604زكي علي صاحل الصاحل

2642زكي علي حمفوظ العوامي

625زكي علي ناصر ال.ربح

1954زكي حممد حسن  الفرج

1200زكية أمحد علي الربح

1329زهراء امحد حسن الزاهر

2102زهراء امحد حممد ال.امساعيل

50زهراء عبداهلل علي الزاهر

2400زهراء علي امحد املرهون

100زهراء علي أمحد السويداني

500زهراء علي جعفر ثومير

25زهراء علي سعيد الربح

1200زهرة منصور الربح

739زهري امحد علي ال هنيدي
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500زهري سلمان حممد الفرج

50زينب امحد املرهون

189زينب زكي حممد الزاهر

124زينب شهاب

56ساجده عبدالعزيز حسن سليس

1008ساري السيد مصطفى آل شيبان

790سامل علي  حممد املزرع

500ساميه سعيد عبدالكريم

1500سحر سعود عبداهلل الفرج

388سعاد ابراهيم امحد اجلوهر

1088سعد حممد امحد الشبيين

6591سعود امحد عبداهلل الربح

375سعود امحد علي العبداجلبار

2145سعود جعفر عبداهلل العقيلي

1133سعود حسني املناسف

340سعود رضي حممد ال.هزيم

512سعود سلمان حممد اللباد

279سعود عبداهلل العوامي

3217سعود عبداهلل حسن الفرج

2665سعود عبداهلل علي السبييت

1500سعود عبداهلل حممد ال.محاد

11453سعود علي امحد ال.سعيد

1141سعود حممد امني ال.منر

961سعود مكي علي املزين

400سعيد حسن مكي ال.ربح

600سعيد صاحل علي ابوثور

4925سعيد علي حممد الزاهر

املبلغاسم املتربع
130سكينة حبيب حممد ال محاد

577سكينه علي حممد آل منر
4323سلمان عبداهلادي حممد آل مساعيل

331سلمان حممد سلمان الفرج

995سلمان حممد عبداهلل املرهون
445مساحة الشيخ حسن عون عبداهلل العصافره

985مسيحه الزاهر

676سيد علي اسعد حسني العوامي

1371شابور امحد مهنا الزاهر

2106شاكر حبيب حممد هيكل

1515شامس امحد عبدالعال الربح

250شفيقه كاظم حممد ال.جربان

786شقه الشباب يف جدة

2500شواخ عبداهلل الداوود

150شواخ مهدي عبداهلل الزاهر

1706شوقي امحد مكي الشماسي

300شيخه حممد علي آل أمحد

4004صادق حسن علي الزاهر

3272صاحل امحد حسني اللباد

1430صاحل عبداهلل علي املبيوق

157صاحل حممد علي ال.هزيم

415صباح عبدالواحد الزاير

500صباح علي عبدرب احلسني ال قاسم

500صديقه حممد رضي ال.مطر

2246صديقه منصور ابراهيم ابوجوهر
صندوق باب احلديد مكتب كافل اليتيم باجلمعيه

1523

1220ضياء سعيد صاحل آل هزيم
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2022ضياء حمسن عبداهلل الزاهر
طالبات الثانوية األوىل بصفوى 

500بواسطة خلود خليفة املصوف

طالب الثالث الثانوي بالعواميه  
3555خلرجيي عام 1437هـ 1438هـ

1515ظهري علي امحد الشيخ

751عادل حسن علي ال.ابراهيم

538عادل علي ابراهيم ال.ليث

3600عارف عدنان علي ال محزه

540عائلة ابو فريد الفرج

2074عائلة ابومهدي مريزا النمر

2054عائلة االستاذ / نادر عبداهلل علي السويكت
عائلة املرحوم احلاج جاسب رضي 

139حتيفه

عائلة املرحوم احلاج صاحل املال حسني 
632آل الشيخ

عائلة املرحوم جعفر امحد عبداهلل 
400الربح

عائلة املرحوم حبيب علي حسني 
1500القدحيي

عائلة املرحوم صاحل ابراهيم عبداهلل 
778احلايك

عائلة املرحوم عبدالزهراء حممد 
1605مهدي آل منر

عائلة املرحوم عون عبداهلل مدن 
300العصافره

450عائلة املرحوم كاظم امحد ال مطر

268عائلة املرحوم حممد كاظم حسني البناوي

4500عائلة آل الشيخ امحد
4247عائلة حسن  علي عبداهلل ال ربيع ووالديه

2185عائلة سعيد حسن مكي الربح
381عائلة عبدالواحد حممد حسني آل امساعيل

161عباس امحد عبداهلل عويشري

املبلغاسم املتربع
778عباس جعفر عبداهلل الشيخ

1057عبد رب الرسول امحد صاحل آل سعيد

839عبداإلله عيسى عبداهلل القفاص

11960عبدالباقي حسن عبداهلل آل منر

500عبداحلليم حسني ابراهيم آل ربح

1997عبداحلميد رضي مهدي ال.مصالب

844عبدالرحيم امحد عبداهلل الربح

837عبدالرزاق أمحد عبداهلل الربح

4254عبدالرزاق أمحد عبداحملسن آل منر

814عبدالرزاق عبدالعزيز حسني ال.ربح

5107عبدالرزاق عبداهلل ضيف الزاهر

400عبدالرزاق علي صاحل الصفار

2800عبدالرزاق مهدي عبدالعلي الشيخ

500عبدالسالم عبداهلل علي مصالب
200عبدالعزير حممد.ضياء عبداهلل ال.الشيخ
500عبدالعزيز امحد حممد ال.عبدالعزيز

685عبدالعزيز حسن علي املرزوق

181عبدالعزيز حسن مهدي الفرج

879عبدالعزيز حسني حتيفه

3329عبدالعزيز سعيد صاحل ال.هزيم

100عبدالعزيز صاحل آل ليث

1500عبدالعزيز عبداهلل امحد ال.مطر

769عبدالعزيز علي حممد املزرع

865عبدالعظيم امحد حسني ال.الشيخ

2100عبدالعظيم حممد علي ال.حمسن

552عبدالغين مهدي ابراهيم ال.سعيد

1947عبدالكريم امحد حسن الزاهر
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209عبدالكريم جعفر حممد ال.ربح

5831عبدالكريم سعيد حسن النمر

428عبدالكريم كاظم ال.مطر

1777عبدالكريم حممد ال.عبدالعزيز

500عبداهلل ابراهيم حسني ال.ربح

878عبداهلل امحد االبراهيم ابو رياض

652عبداهلل امحد جعفر الزاهر

1073عبداهلل امحد عبداهلل آل مطر

1200عبداهلل امحد عبداهلل صوميل

667عبداهلل امحد علي الزنادي

606عبداهلل امحد علي الفرج

8356عبداهلل أمحد حممد آل صفر

956عبداهلل جاسم عبداهلل ال.ضيف

2986عبداهلل جعفر احملسن

1900عبداهلل جعفر حسن ال شيخ امحد

400عبداهلل جعفر حسن الشيخ.امحد

7062عبداهلل حسن حسني عويشري

1044عبداهلل حسن عبداهلل الزاهر

3038عبداهلل حسن عبداهلل عويشري

1854عبداهلل حسن حممد العوامي

601عبداهلل سعيد حسني العسيف

357عبداهلل صاحل الصفار

268عبداهلل عبداهلل العراجنه

1917عبداهلل علي امحد ال.سعيد

676عبداهلل علي حسن الدبيسي

813عبداهلل علي حسن علوي

882عبداهلل علي رضي السيهاتي

املبلغاسم املتربع
200عبداهلل علي عبداهلل ال ربح

199عبداهلل علي قريريص

2647عبداهلل علي حممد الفرج

1274عبداهلل علي حممد املزرع

5885عبداهلل علي حممد آل غريب

200عبداهلل علي مهدي الزاهر

500عبداهلل علي مهدي مصالب

809عبداهلل حممد أمحد البناوي

3346عبداهلل حممد أمحد صوميل

1000عبداهلل حممد حسني ابوفور

1800عبداهلل حممد ضياء الشيخ

2585عبداهلل حممد عبداهلل ال.ربح

460عبداهلل حممد عبداهلل الصرييف

585عبداهلل حممد علي الربح

1000عبداهلل حممد علي السامل

2962عبداهلل حممد علي الصباغ

250عبداهلل حممد علي مساعيل

1023عبداهلل حممد مدن ال.محاد

100عبداهلل مهدي عبداهلل الزاهر

200عبداهلل مهدي عبداهلل الزوري

1775عبداهلل يونس مهدي آل مرهون
494عبداجمليد عبداهلل حممد ال.مشيخص

900عبداجمليد حممد حسني الفرج

600عبداحملسن امحد عبداحملسن الفرج
257عبداحملسن عبداهلل عبداحملسن ال بطي

547عبداحملسن ناصر الصباح

1263عبداملطلب علي املزين
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املبلغاسم املتربع
836عبداملنعم امحد حممد احملسن

700عبداهلادي علي البناوي

1290عبداهلادي مكي علي املزين

4669عبدالواحد صاحل امحد ال صمخان

717عبدالواحد علي امحد الفرج

91عبدالواحد علي حسن ال عبداجلبار

285عبدالواحد مكي علي املزين
1129عبدرب الرسول حممد مهدي املختار

1200عدنان مكي شرب علي

1830عرفات صاحل حممد الفرج

922عصام علي حممد ال.نهاب

340عقيل امحد حسن العوامي

23عقيل حممد علي الناصر

598عقيله حسن علي الفرج

1129عقيله سعد حممد الشبيين

4240علوي السيد أمحد علوي اخلباز

435علوي خضر العوامي

633علي ابراهيم ال.ربيع

1241علي ابراهيم سلمان اجلوهر

360علي امحد ال ربح

2800علي امحد حسن الربح
علي امحد حسن السكايف

354 ) السكايف لتأجري املعدات (

447علي امحد حسن حتيفه

1113علي امحد سلمان حتيفه

6557علي امحد صاحل ال.سعيد

10000علي امحد عبداحملسن النمر

260علي امحد علي التاجر

املبلغاسم املتربع
1532علي امحد علي مرهون

3050علي امحد مهدي السويداني

1133علي امني علي ال.منر

318علي إبراهيم حسني ال ربيع

1800علي جاسب رضي ال.حتيفه

6342علي حبيب عبداهلل لباد

675علي حسن امحد اسكايف

250علي حسن امحد آل ربح

3578علي حسن جواد إنصيف

398علي حسن حبيب اللباد

646علي حسن عبداهلل ال.عبدالعال

8714علي حسن عبداهلل الزاهر

488علي حسن عبداهلل العبدالعال

4912علي حسن علي ال.ابراهيم

328علي حسن علي ال.صوميل

908علي حسن علي ال.هنيدي

450علي حسن حممد السماعيل

5800علي حسني ابراهيم ال.ربح

1030علي حسني العلي

587علي حسني حبيب السعيد

1273علي حسني عبداهلل ابوعبداهلل

799علي حسني عبداهلل الفرج

5733علي حسني عبداهلل آل ابوعبداهلل

944علي حسني علي الصليلي

150علي حسني علي مهدي الفرج

300علي حسني حممد  العبداجلبار

277علي حسني ناصر لباد
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املبلغاسم املتربع
415علي سعود امحد لباد

2732علي سعود مكي املزين

2600علي سلمان علي املناسف

251علي صاحل الكعييب

1648علي صاحل عبداهلل الفرج

4510علي صاحل علي العوامي

547علي عبدالغين حممد السبييت

3133علي عبدالكريم صوميل

143علي عبداهلل امحد ال.الشيخ

797علي عبداهلل حسني ابوفور

2584علي عبداهلل صاحل احلسن

200علي عبداهلل عبداهلل ابوشاهني

500علي عبداهلل علي ال.الشيخ.امحد

1711علي عبداهلل علي السويكت

680علي عبداهلل علي الصدقي

101علي عبداهلل علي آل إبداح

500علي عبداهلل علي مصالب

152علي عبداهلل حممد ال ربح

3247علي عبداهلل حممد العقيلي

150علي عبداهلل حممد العوامي

1123علي عبداهلل حممد الغزوي

1000علي عبداهلل مهدي ال.ربح

3671علي عبداحملسن امحد النمر

517علي عيسى علي التوبي

299علي عيسى علي درويش

789علي حممد ابراهيم الربح

832علي حممد جعفر خزعل

املبلغاسم املتربع
1384علي حممد جواد اخلباز

1637علي حممد حيدر ال.حيدر

695علي حممد صاحل الزاير

4201علي حممد صاحل السعيد

207علي حممد صاحل آل هزيم

800علي حممد عبداهلل العبداجلبار

17677علي حممد علي ال ربيع

980علي حممد علي العباد

477علي حممد علي العريض

373علي حممد علي آل ربح

702علي حممد عواني

50علي مصطفى شاكر هيكل

2400علي معتوق امحد الصلبوخ

4000علي مكي علي العريض

840علي مكي مهدي ال.ربح

1001علي منصور علي العوكار

291علي مهدي اجلشي

50علي مهدي السويداني

200علي مهدي عبداهلل الزاهر

300علي مهدي علي الفرج

600علي مهدي علي الفردان

252علي ناصر علي ال.ليث

601علي نصر سلمان الفرج

60عماد امحد علي العيسى

1060عماد امحد حممد الربح

600عمار علي صاحل العوامي

2228عمار حممد عبداهلل املبيوق
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املبلغاسم املتربع
976عمر امحد حممد احملسن

عن روح  املرحوم احلاج  حممد املرهون 
100و املرحومه احلاجة خدجيه السيسبان

عن روح املرحوم احلاج ابو جعفر وابنها 
2400وبنته رمحهم اهلل

عن روح املرحوم احلاج امحد صاحل علي 
7002العبداجلبار

عن روح املرحوم احلاج امحد علي ربعان 
1000رمحه اهلل

عن روح املرحوم احلاج احلاج 
500عبدالرسول ال صباخ رمحه اهلل

عن روح املرحوم احلاج حسني أمحد 
10000اجلشي رمحه اهلل

عن روح املرحوم احلاج حسني حممد 
100العبداجلبار

عن روح املرحوم احلاج عبداهلل امحد 
3250الربعان رمحه اهلل

عن روح املرحوم احلاج عبداملهدي 
73عبدالعلي بن الشيخ

عن روح املرحوم احلاج علي حممد 
100العبداجلبار

عن روح املرحوم احلاج علي حممد آل 
500امساعيل رمحه اهلل

عن روح املرحوم احلاج علي حممد مهنا 
50الزاهر رمحه اهلل

عن روح املرحوم احلاج كاظم حممد 
250آل جربان

عن روح املرحوم احلاج حممد عبداهلل 
2290حممد املرهون

عن روح املرحوم احلاج مكي مهدي 
362املختار

عن روح املرحوم الشاب امحد حبيب 
1000ربعان رمحه اهلل

عن روح املرحوم الشاب حسن عادل آل 
200ياسني رمحه اهلل

عن روح املرحوم حسن ناصر آل ربح 
200رمحه اهلل

عن روح املرحوم/ احلاج ابراهيم حسني 
500ال ربح

عن روح املرحومة احلاجة فاطمة حسني 
100الربح بواسطة أبنتها فتحية احملسن

املبلغاسم املتربع
عن روح املرحومة فاطمة عبداهلل  امحد 

300السرتاوي

150عن روح املرحومة نعيمه امحد الفرج
عن روح املرحومتني الشابتني نزيهه 

500وناديه علي الفرج رمحهما اهلل

عن روح املرحومه / احلاجة زهره 
500سلمان اليف

عن روح املرحومه احلاجه زهراء حسن 
50يوسف آل الشيخ

عن روح املرحومه احلاجه سلمى 
1000منصور فاضل

عن روح املرحومه احلاجه فاطمه 
100حممد العبداجلبار

عن روح املرحومه احلاجه معصومه 
500علي الربح رمحها اهلل

200عن روح املرحومه خرييه آل لطفي

عن روح املرحومه رغد جعفر حممد 
1540ال.ابراهيم

2400عن روح املرحومه صديقه عبدالرحيم آل منر

عن روح املرحومني ابوعلي وام علي 
800العوكار

952عيسى جعفر عيسى آل شوكان

2125عيسى علي عبداهلادي املسعود

1500فاتن سعود عبداهلل الفرج

1090فاضل عبدالعزيز حسني حتيفه

700فاطمة حسن علي الفرج

100فاطمة عبدالواحد نصر مشيخص

812فاطمة منصور امحد ال ربح

1700فاطمه حسن ناصر الفرج

100فاطمه سعد فريوز الفريوز

500فاطمه عبداهلل علي مصالب

500فاطمه علي حممد املزين

248فاطمه عيسى احملتار
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املبلغاسم املتربع
100فاطمه حممد امحد ال.صوميل

700فاطمه حممد سلمان الزاهر

50فاطمه حممد عبداهلل املرهون

1106فتحي امحد عبداحملسن آل الشيخ

680فضائل امحد حممد الصفار

986فوزيه عبداحملسن عبداهلل الصوميل

1751فؤاد صاحل ابراهيم احلايك

1261فؤاد علي الديواني

3176فيصل سعيد عبدالعلي النمر

1304قاسم سعيد شرف الشاخوري

591قرطاسية املناهل

1525قرطاسيه الزهور
250قسمة عبداهلل الشيخ علي الشيخ جعفر

1128كاظم امحد عبداهلل الفرج

591كامل صاحل عبداهلل الزاهر

50كوثر فتحي امحد احملسن

600ملى علي حسن ال ابراهيم

350لواء احملاسنه

1696ليلى حممد مهدي الفرج

281ماجد عبداهلل امحد الزنادي

2050ماجد علي حممد املزين

100مازن سعيد عمر تكروني

300مالك سعود عبداهلل الفرج

50جمتبى شاكر حبيب هيكل

1288جميد امحد ناصر ال امساعيل

1406جميد حبيب عبداهلل اللباد

815جميد عبداهلل صاحل

املبلغاسم املتربع
887حمسن رضي موسى العوامي

100حمسن شرب هاشم الصناع

1784حمسن حممد علي آل حمسن

200حممد ابراهيم علي ال.مطر

100حممد امحد عامر السفياني

73حممد امحد حممد الربح

2763حممد امحد حممد احملسن

4404حممد امحد حممد آل صفر

875حممد امحد حممد نومان

3327حممد امحد مكي املزين

1632حممد أمحد حسني اجلارودي

1744حممد أمحد عبداهلل آل صوميل

1291حممد أمحد حممد الفرج

2000حممد تقي نصر الفرج

752حممد جاسم حممد زاهري

279حممد جعفر حسن اشبيين

583حممد جعفر حسني اهلاشم
361حممد جعفر عبدرب.الرسول الزاهر

308حممد جعفر حممد ال.منر

304حممد حبيب عبد الوهاب املبيوق

300حممد حسن ال ليث

1917حممد حسن باقر ال.ربح

803حممد حسن حسني العنربي

2323حممد حسن دخيل  عريف

3232حممد حسن عبداهلل العبدالعال

1300حممد حسن علي آل ليث

4198حممد حسن علي زاهري
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املبلغاسم املتربع
439حممد حسن مكي املزين

638حممد حسني ابراهيم الربح
600حممد حسني الشيخ عبدالكريم الفرج

1825حممد حسني دخيل آل غزوي

4015حممد حسني علي ال.هزيم

6127حممد حسني حممد الزاهر

1593حممد حسني حممد الغاوي

1543حممد حسني نصر الفرج

1000حممد خالد حممد الصاحل

1155حممد رضا عبداهلل ابوفور

650حممد زهري عبداهلل العوامي

1496حممد سعيد امحد الزنادي

6303حممد سعيد حسن السكايف

554حممد سعيد عبداهلل ابوفور

2100حممد سعيد علي الزاهر

162حممد سلمان مكي الشلب

2000حممد صاحل امحد آل صمخان

219حممد صاحل عبداهلل الفرج

9999حممد صاحل حممد الفرج

600حممد عادل حسن آل ياسني

570حممد عبدالرزاق علي الربح

50حممد عبدالعزيز حممد الفرج

1665حممد عبدالكريم حسني الربح
4045حممد عبدالكريم حممد ال.عبدالعزيز

553حممد عبداهلل امحد السيهاتي

4406حممد عبداهلل جاسم آل ضيف

939حممد عبداهلل حسني ال.عويشري

املبلغاسم املتربع
1918حممد عبداهلل حسني عويشري

4617حممد عبداهلل علي الدبيسي

1280حممد عبداهلل حممد ال.هزيم

1746حممد عبداهلل حممد املسجن

1800حممد عبداهلل حممد النمر

14590حممد عبداهلل حممد آل الشيخ

3934حممد عبداهلل حممد هيكل

1013حممد عبداحملسن علي اللباد

4864حممد علوي موسى القصاب

1344حممد علي سلمان لباد

3000حممد علي عبداهلل قريريص

2458حممد علي حممد ال.مساعيل

500حممد علي حممد ال.منر

899حممد علي حممد الفرج

946حممد علي حممد املزرع

4500حممد حمسن حسني العلي

800حممد حممد جواد اخلباز

1000حممد مكي جعفر زاهر

737حممد مكي علي العريض

1350حممد منصور حسن املزين

4633حممد مهدي حسن الفرج

989حممد نصر علي الشيخ

2145حممد وهب عبداهلل ال اقبال

793حممد يوسف علي آل امساعيل

1256مرتضى حسني امحد اجلشي

963مرتضى ميثم علي الزاهر

1929مركز االعراف اخلضراء للتسويق
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املبلغاسم املتربع
2626مركز الرباكي للتسويق

1861مركز الريان للمواد العذائيه

مركز اللؤلؤة البيضاء النسائي 
295 أمل علي آل لباد

50مروه علي سعود اليوسف

2500مريم امحد علي الربعان

100مريم جابر حسن املالكي

534مريم حسني ابو عبداهلل

8600مستشفى الزهراء العام

1254مشويات ليالي عوام

5525مصطفى امحد الناصر

1498مصطفى امحد علي ال.عواني

1574مصطفى علي امحد آل مطر

800مصطفى حممد سلمان السامل

1107مصطفى حممد علي ال لباد

2000مصطفى منصور امحد الربح

799معجنات العباد

1000معصومه رضي اعبيدان
معصومه عبداهلل الشيخ - مدرسة 
2896البنات املتوسطة االوىل بالعوامية

607معصومه عبداهلل عبداهلل الزاهر

500معصومه مهدي عبداهلل احملسن

1350معلمات املتوسطة األوىل بالعوامية

1103مفيد حسن علي الفرج

554مكتب حممد سلمان الشلب

5667مكي حسن عبداهلل املبيوق

501مكي حممد مكي العبادي

1581مكي مهدي ناصر الربح

املبلغاسم املتربع
696مال.علي حممد املزين

396ممدوح حممد عبدالكريم الربح

389منتظر ناصر علي ال.الشيخ.عبداهلل

479منصور امحد عبداهلل صوميل

1000منصور الزاهر ابو شاكر

2090منصور حسن مكي املزين

173منصور عبداحملسن ال.الشيخ

390منى امحد مكي الفرج

6591منري حسن علي الفرج

100منري سعود عبدرب الرسول الزاهر

756منري عبدالقادر علي ابواملكارم

1580مهدي علي مهدي آل مجيع

1086مهدي حممد عبداهلل الربح

1007مهدي نصر امحد املناسف

2600موسى جعفر ابراهيم ال.ربح

1040موسى جعفر حسني ال.هاشم

175موسى جعفر حممد ال ثومير

1147موسى علي موسى ال.ربح

604موسى عيسى امحد البناوي
300مؤسسة سلمان عبداجلليل علي الفرج
1000مؤسسة صاحل حممد الفرج التجارية
500مؤسسة عبدالعزيز امحد آل عبدالعال

1311مؤسسة جنمة الرواد للسباكة

3000مؤسسه  زينه /علي حسن املزين

2087مؤسسه امحد الزاهر التجاريه

100ميثم حسن علي الفرج

373مريزا امحد رستم
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املبلغاسم املتربع
1418ناجي وهب عبداهلل الفرج

4175ناصر حسني سلمان احلساوي

3579ناصر سعيد امحد الزنادي

104ناصر علي مهدي سعيد

1500نبيل حممد امحد الفرج

2530نبيه علي حممد ال سامل

400جناح علي عبداهلل العبداجلبار

788جنمه صاحل امحد.علي املبيوق

100جنوى علي عبداهلل ال صوميل

1000جنيبه عبدرب احلسني حسن الفرج

6376نزيهه امحد حسن العبداجلبار

1150نزيهه جعفر حسني اهلاشم

1001نصر امحد ضيف الزاهر

4584نصر عبداهلل امحد  املختار

2014نصر عبداهلل امحد الفرج

6568نعيم حسن حسني الصقر

500نعيم علي امحد الشبيين

2000نعيم حممد امحد الفرج

215نوال حممد مكافح

املبلغاسم املتربع
1214نوح عبداهلل علي الفرج

1096نوره عبداحلميد علي املبيوق

234هاشم علي حمفوظ العوامي

10486هاني حسن رضي ابوعبداهلل

500هدى امحد حممد الزاهر

200هدى جعفر حممد اخلباز

200هنية امحد العبداجلبار

1031هنيه حسني عبداهلل الفرج

500هنيه علي ال صوميل

150وائل عبداهلل علي الربح

696وجدي عبدالعزيز حممد الفرج

1148وجدي علي امحد اخلري

1160وجيه عبداهلل حبيب ال مرهون

3986وديع علي عبداهلل الشيخ

450وعد عبداهلل حسن الزاهر

200وهب حسن عبداهلل القطان

7257ياسر علي صاحل الصفار

166يوسف حسني عبداهلل الصرييف

660يوسف حممد عبداهلل املرهون
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أبرز المتبرعين
 عام 2017 - 2018م
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املبلغاسم املتربع
10000صاحب السمو امللكي األمري / سعود بن نايف بن عبدالعزيز آل سعود  حفظه اهلل

6000صاحب السمو امللكي األمري / حممد بن فهد بن عبدالعزيز آل سعود    حفظه اهلل

800000السادة/ وزارة العمل والتنمية االجتماعية              املوقرين

50000السادة / فرع وزارة املالية باملنطقة الشرقية ،، املوقرين

100000الشيخة فوزيه ابراهيم اجلفالي

158000السيد طاهر السيد جعفر الشميمي

3500مساحة الشيخ جعفر حممد حسن ال.ربح

9670الشيخ عبداهلل الشيخ.علي الشيخ.حسن اخلنيزي

40000جمموعة مشائخ بواسطة الشيخ سعيد آل مجال

33000مؤسسة حسني امحد عبداللطيف اجلشي التجاريه

60000امحد حسني امحد اجلشي

20500مؤسسه امحد حسني اجلشي التجارية

30000الدكتور حممد صاحل السيد

10000سعدون بن خالد بن سعدون اخلالدي

30000الدكتور أمحد منصور اخلنيزي

20000صندوق احلقوق الشرعية

15900صندوق الريال اخلريي مبسجد اإلمام اجلواد عليه السالم بالقطيف

30000احلاج سعيد حسن ال فردان

10500احلاج عبدالكريم حسن علي ال.منر

25000احلاج مهدي عبدالكريم امحد العوى

25000حسني علي عبداهلل حممد آل الشيخ

املبلغاسم املتربع
20000عن روح املرحوم احلاج حسني أمحد اجلشي رمحه اهلل

19000سعيد حممد رضي ابو الرحي

4000سعيد مهدي عبداهلل آل سليس

14550سلمان حسني امحد حتيفه

11030سلمان حسني حممد آل سعيد
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املبلغاسم املتربع
17979حممد عبداهلل حممد آل الشيخ

16632مكي علي مكي ابوفور

16575صباح علي عبدرب احلسني ال قاسم

14132حممد علي مكي احملسن

3955رواد مأمت فاطمة الزهراء )عليها السالم(

2735مسجد الرسول األعظم صلى اهلل عليه وآله وسلم

171283رواد مسجد اإلمام احلسن بن علي )عليه السالم(

12415رواد مسجد الشيخ امحد حممود

1900رواد مسجد اإلمام املنتظر )عج(

2447رواد مسجد اإلمام علي )ع( اجلبل

2460رواد مسجد البحاري بواسطة ابو حسني محاد

25300حسن يوسف عبداهلل طريف

60460نصر عبداهلل امحد الفرج

30000حممد سلمان عبداهلل ال.شلب

13000نذير عبداحلميد باقر الزاهر

12500عادل امحد مهنا الزاهر

12000قافلة الغرافه بالعواميه / عائلة العصافره

26000عادل سلمان عبداهلل الشلب

25462جعفر حممد مكي اخلباز

18000ياسر علي صاحل الصفار

11000حبيب حسني علي العلي

10000حسني حسن عبداهلل اسعيد

15438حسني عبداهلل حممد النمر

10000عادل عبدالغين امحد السنان

10000عادل عبداحملسن منصور الرباهيم

10000ماجد عبدرب الرسول حممد آل نهاب

18314ليلى حممد صاحل العبداجلبار
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املبلغاسم املتربع
33500احلاج حممد حسن عبداهلل اجلشي وابنائه

33131رائدات حسينية السيدة سكينة بالعواميه

28000الفرج لألثاث والديكور

18640شركة سعيد امحد احملروس واوالده

19290شركة سعيد أمحد احملروس و شركاه

3000شركة صاح وعبدالعزيز ابا حسني احملدوده

3000شركة عادل ابو السعود وشركاه

40000شركة مفروشات العصفور

5000شركة نبيه عبداحملسن الرباهيم لالستشارات اهلندسية

6000شركه املعتوق احملرتمني

6000شركه مطابع البيان احملدوده

10000قصر القطيف للضيافه

30200مزايا الغذاء

3000مستشفى الزهراء العام

5000معهد االزدهار للغات

5000مكتب مساحة الشيخ حسام سعيد آل سالط

20000شركه ابراهيم اجلفالي واخوانه

10000الدكتور مازن عبدالغين امحد السنان

10000السيده أمل العوامي

10000علي امحد جعفر آل زهر

15000الدكتورة شيماء امحد حسني اجلشي

8000بنني علي امحد السيهاتي

15781علي حبيب حسني ال سعيد

7000احلاج عبدالرؤوف حسني امحد السنان

6000احلاج عبداحملسن الشيخ علي اخلنيزي

10000السادة / مشروع رمحة بصفوى

5000أبناء املرحوم احلاج حسني أمحد اجلشي
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املبلغاسم املتربع
17555ابراهيم علي ابراهيم ال.رضوان

16250اسرتاحة شباب العوامية بالرياض

12568احلاج جعفر عبداهلل حممد ال.الشيخ

12000احلاج امحد حممد سعيد اجلشي

9500امحد حسني علي الصليلي

5500امحد حسني حممد الزاهر

10000حممد عبدالغين حسني املناسف

11500ملحمة الزاد الطازج

3000مؤسسة الفرج ملشاريع التكييف

5000مؤسسة الكامن للمقاوالت العامه

11120سعيد صاحل حسني ال.الشيخ

23132عبداهلل مهدي عبداهلل الزاهر

11833عبداهلل علي حممد ال.منر

10311تيسري عبداهلل سلمان الناصري

15193مؤسسة أمحد عبدالرسول الزاهر

8440مؤسسه صاحل العسكر

2396مؤسسه لؤي الرباهيم التجاريه

6000مؤسسه  زينه /علي حسن املزين
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الميزانية العامة 
للجمعية 2017م
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الميزانية العامة 
للجمعية 2018م
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مكي أبو فور
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اعتذار

مع خالص شكرنا وتقديرنا لكم

التقرير  هذا  في  وقع  سهو  أو  مطبعي  خطأ  أي  عن  نعتذر 
نتج عنه سقوط اسم من األسماء أو رقم من األرقام ، ونؤكد 
، وصلت  المعطاءة  أياديكم  قدمتها  التي  المبالغ  أن  لكم 
سقوط  حالة  وفي   ، جمعيتكم  حسابات  في  أدخلت  وقد 
إبالغنا  نرجو  األرقام  أو خطأ في رقم من  األسماء  اسم من 

ليتم التصحيح في تقرير سنوي آخر.

مجلس إدارة جمعية العوامية الخيرية
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