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خلري
يب ا

حمل
دعوة 

جلمعية لألعوام املالية 2017-2018-2019م لتطلعوا على ما قامت به 
ض لكم 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
جلارودية ا

مجعية ا
ىل السادة : 

إ
ص . ب / 5487 ، العوامية / 31911

س:8160006  013 - اململكة العربية السعودية ، 
ك

ف وفا
خلريية للخدمات االجتماعية ، هات

جلارودية ا
مجعية ا

ف - األوجام 
 القطي

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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َثُل الَِّذيَن ُينِفُقوَن َأْمَواهَلُْم يِف َسِبيِل   مَّ
اهللَِّ َكَمَثِل َحبٍَّة َأنَبَتْت َسْبَع َسَناِبَل يِف 

اَئُة َحبٍَّة َواهللَُّ ُيَضاِعُف ملَِن  ُكلِّ ُسنُبَلٍة مِّ
َيَشاُء َواهللَُّ َواِسٌع َعِليٌم

البقرة اآلية 261 
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! نحتاج شهادة تسجيل الجميعة
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الريادة يف تقديم اخلدمات االجتماعية .

املساعدات  وتقديم  باجملتمع  اخلريي  والعمل  االجتماعي  التكافل  قيم  ترسيخ 
ليكونوا  وتدريبهم  وتأهيلهم  للمستحقني  والصحية  والتعليمية  والعينية  املادية 

عنصر مشارك وفاعل ومنتج	باجملتمع .

• املــــــــــبـــــــــــــــــــــادرة.
• العمل اجلمـــــــاعي.
• الشفــــــــــــــــافــيــــــة.
• األمانة واملسؤولية.
• االتقــــــــــــــــــــــــــــــــان.

رؤيتنا :

رسالتنا :

قيمنا :

حســــابات الجمــــــعية

2406 090 0192
SA 5650 000 000 2406 290 0192 البنك السعودي الفرنسي

2670 8001 81
SA 0940 0000 0000 2670 8001 81 مجموعة سامبا المالية

0721 0643 000 104
SA 1310 0000 0721 0643 000 104 البنك األهلي التجاري

0108 0557 0530 0017
 SA 6830 40 0108 0557 0530 0017 البنك العربي الوطني

999 1141 0533 0003
 SA 3715 000 999 1141 0533 0003 بنك البالد
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واملرسلني سيدنا حممد  األنبياء  والسالم على أشرف  العاملني والصالة  واحلمد هلل رب 
وعلى آله الطيبني الطاهرين وصحبه املنتجبني.                 

قال تعاىل يف حمكم كتابه احلكيم )الذين ينفقون أمواهلم بالليل والنهار سرا وعالنية 
فلهم أجرهم عند ربهم وال خوف عليهم وال هم حيزنون(. صدق اهلل العلي العظيم.                                                                     
األخوة مندوبي مركز التنمية االجتماعية بالقطيف، األخوة واألخوات أعضاء اجلمعية 

العمومية، السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته.                
أود االشادة والثناء يف بداية كلميت اىل كل من وقف معنا وساندنا من جهات رمسية 
سعود  آل  عبدالعزيز  بن  سلمان  امللك  الشريفني  احلرمني  خادم  حكومة  مقدمتهم  ويف 
من  اخلريية  املسرية  يف  شركاؤنا  مجيع  اىل  موصول  الشكر  وكذلك  اهلل،  حفظه 
رئيسيا  وداعما  سندا  كانوا  الذين  وأفراد،  ومؤسسات  جتار  من  والداعمني  احملسنني، 
لنا لتكملة مشوار هذه املؤسسة اخلريية، اليت زرع بذرتها مجاعة خرية قبل أكثر من 

أربعون عاما، فجزاهم اهلل خري جزاء احملسنني.  
أشعر بالفخر واالعتزاز وأنا أعمل مع فريق خملص، وضعتم ثقتكم به، كرس جهده 
واحتياجات  طلبات  وتسهيل  اخلدمات  أفضل  تقديم  يف  الرقي  سبيل  يف  وماله  ووقته 
الفقراء واأليتام يف البلدة. ونظرا ومراعاة للظروف اليت مرت بها البالد مؤخرا بسبب 
موعدها  يف  العمومية  اجلمعية  انعقاد  تعثر  رمسية،  أخرى  وظروف  كورونا،  جائحة 
املقرر،  ومت متديد صالحية وعمل اجمللس ألكثر من سنة على املدة النظامية. بدوري 
أقدر وامثن جهود االخوة األعضاء واألخوات يف اللجنة النسائية على ما بذلوه وقدموه 
من عمل خملص يثابون عليه إن شاء اهلل.                                                                                                     

فمع كل التحديات والظروف الصعبة اليت واجهناها مع بداية اجلائحة واىل اآلن، من 
توقف أهم ايرادات اجلمعية اليت تتمثل يف الروضة وصالة األفراح ومركز التدريب، يف 
اجلانب اآلخر حصل ازدياد ملموس لطلبات املساعدات، من أصحاب املهن الذين تضرروا 
بسبب اجلائحة، أو الذين اخنفض دخلهم أو أولئك الذين مل يتمكنوا من توفري املتطلبات 
لنا  ومساندتكم  وبوقوفكم  اهلل،  من  بتوفيق  واستطعنا  ألسرهم،  والضرورية  األساسية 

بتخطي تلك األزمة بسالم.                                                       

كلمة رئيس مجلس اإلدارة

رئيس جملس اإلدارة
طالع عباس اهلاشم

اجلمعية ومن منطلق واجبها االنساني وصميم عملها، وضعت االهتمام بالفرد واألسرة 
وتلبية االحتياجات الضرورية هلم، للعيش بكرامة واستقرار يف قائمة أولوياتها ، ومنها 
املبادرات االنسانية ومحالت التربع بالدم ويف اجلانب  إكمال مشروع مساكن وجناح 
اآلخر مت ترسيم مركز سنابل املعرفة للتدريب وتطوير خدمات ومنافع املقربة.                                                                             
يواكب  مبا  اجلمعية  يف  العمل  آلية  لتطوير  خطط  وضعنا  االدارة  جملس  يف  وحنن 
والعمل   ،2030 اململكة  خطة  مع  ومتاشيا  املنطقة  تشهدها  اليت  االقتصادية  املتغريات 
على االستفادة من املوارد واالمكانيات املوجودة جللب إيراد مستديم يساهم يف حتقيق 
األهداف املرسومة، وضمن اخلطط املوضوعة، وكذلك استقطاب املتطوعني للمشاركة 

ومساندة العمل اخلريي باجلمعية.
والداعمني  العمومية،  اجلمعية  ألعضاء  واالمتنان  اجلزيل  بالشكر  أتقدم  اخلتام،  ويف 
واحملسنني، على ثقتكم بنا ومساندتكم ودعمكم املستمر يف سبيل تطوير العمل يف هذا 
الصرح الشامخ، وحتقيق أهداف اجلمعية مبا ينعكس على التخفيف من أعباء احلياة 
اجمللس  ألعضاء  والسداد  التوفيق  وأمتنى  واحملتاجني.  والفقراء  األيتام  عوائل  على 
املنتخب إلكمال مشوار العمل اخلريي وخدمة البلدة مبا يراه مناسب ويضع من خطط.

واحلمد هلل رب العاملني، والسالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته.
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التقرير اإلداري

أنواع العضويات باجلمعية 
وشروط العضوية العاملة

اهليكل التنظيمي جمللس إدارة اجلمعية للدورة احلالية 
لــجــــــــــــان اجملــــــــــــــلـــــــــس
أعداد العاملني يف اجلمعية

1- أن يكون سعودي اجلنسية .
2-أن يكون قد أمت الثامنة عشرة من عمره .

3-أن يكون كامل األهلية املعتربة شرعًا .
4-أن يكون غري حمكوم عليه بإدانة يف جرمية خملة بالشرف أو االمانة .

5- أن يكون قد سدد احلد األدنى لالشرتاك السنوي .
6- أن يوافق جملس اإلدارة باجلمعية على قبول عضويته لتوفر الشروط املطلوبة .

شروط االشتراك بعضوية الجمعية :

أنواع العضوية :

أ- عضو عامل :
بناء على  التحق بها بعد قيامها  أو  الذي شارك يف تأسيس اجلمعية  العضو  وهو 
على  قاصرة  العضوية  وهذه  منه  املقدم  العضوية  لطلب  اإلدارة  جملس  قبول 

)الرجال( ويكون هلذا العضو حق حضور 
نفسه لعضوية  قراراتها وترشيح  والتصويت على  العمومية  اجتماعات اجلمعية 
ويدفع  باجلمعية  التحاقه  تاريخ  على  سنة  مضى  بعد  وذلك  اإلدارة  جملس 

اشرتاكا سنويا مقداره )200 ( ريال كحد أدني .
ب- عضو منتسب :

هو العضو الذي يطلب االنتساب إىل عضوية اجلمعية ويقبل ذلك جملس اإلدارة 
وال  السن  شرط  عدا  العضوية  شروط  يف  عليها  املنصوص  الشروط  حتقق  بعد 
يكون هلذا العضو حق حضور اجتماعات اجلمعية العمومية وال الرتشيح لعضوية 

جملس اإلدارة ويدفع اشرتاكا سنويا خمفضًا مقداره )50 ( ريال كحد أدني .
ج- عضو شــــــــرف :

هو العضو الذي متنحه اجلمعية عضويتها نظري ما قدمه هلا من خدمات جليلة 
أم معنوية ساعدت اجلمعية على حتقيق أهدافها وله حق حضور  مادية كانت 
اجتماعات اجلمعية العمومية ومناقشة ما يطرح  فيها وليس له حق التصويت أو 

الرتشيح لعضوية جملس اإلدارة .
د- عضو فخـــــــرى :

اإلدارة  مبجلس  الفخرية  العضوية  العمومية  اجلمعية  متنحه  الذي  العضو  هو 
يثبت  وال  التصويت  حق  له  ليس  ولكن  اجتماعاته  يف  املناقشة  حق  له  ويكون 

حبضوره صحة االنعقاد .
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الجمعية العمومية

مجلس اإلدارة

اللجان اإلدارية

نائب الرئيس
رئيس

 مجلس اإلدارة

اللجنة المالية 
واإلدارية

لجنة العالقات 
والخدمات

اللجنة االجتماعية 
وكافل اليتيم

لجنة العيادة 
والصالة

لجنة الروضة 
واألنشطة

اللجنة النسائية

األمين  العامأمين الصندوق

أعضاء مجلس اإلدارة   الهيكل التنظيمي للجمعية

علي مهدي محمد آل مبارك
نائب الرئيس

الرسول الناصرعبدربزكي حسن 
األمين العام

رصالح عبدالرحيم أحمد الناص
أمين الصندوق

جاسم علي عبداهلل آل  
عاشور

عضو مجلس اإلدارة

رجعفر علي محمد الناص
عضو مجلس اإلدارة

جعفر محمد جعفر آل ناصر
عضو مجلس اإلدارة

طاهر سعيد باقر آل هاشم
عضو مجلس اإلدارة

معيسى عبداهلل كاظم الهاش
عضو مجلس اإلدارة

أعَضاء مجلس اإلدارة

طالع عباس شرف الهاشم
رئيس المجلس

علي مهدي محمد آل مبارك
نائب الرئيس

الرسول الناصرعبدربزكي حسن 
األمين العام

رصالح عبدالرحيم أحمد الناص
أمين الصندوق

جاسم علي عبداهلل آل  
عاشور

عضو مجلس اإلدارة

رجعفر علي محمد الناص
عضو مجلس اإلدارة

جعفر محمد جعفر آل ناصر
عضو مجلس اإلدارة

طاهر سعيد باقر آل هاشم
عضو مجلس اإلدارة

معيسى عبداهلل كاظم الهاش
عضو مجلس اإلدارة

أعَضاء مجلس اإلدارة

طالع عباس شرف الهاشم
رئيس المجلس
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جعفر محمد جعفر آل ناصر
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طاهر سعيد باقر آل هاشم
عضو مجلس اإلدارة

معيسى عبداهلل كاظم الهاش
عضو مجلس اإلدارة

أعَضاء مجلس اإلدارة
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رصالح عبدالرحيم أحمد الناص
أمين الصندوق

جاسم علي عبداهلل آل  
عاشور

عضو مجلس اإلدارة

رجعفر علي محمد الناص
عضو مجلس اإلدارة

جعفر محمد جعفر آل ناصر
عضو مجلس اإلدارة

طاهر سعيد باقر آل هاشم
عضو مجلس اإلدارة

معيسى عبداهلل كاظم الهاش
عضو مجلس اإلدارة

أعَضاء مجلس اإلدارة

طالع عباس شرف الهاشم
رئيس المجلس

طالع عباس شرف اهلاشم
رئيس اجمللس

علي مهدي حممد آل مبارك
نائب الرئيس

جعفر علي حممد الناصر
عضو جملس اإلدارة

زكي حسن عبدرب الرسول الناصر
األمني العام

جعفر حممد جعفر آل ناصر
عضو جملس اإلدارة

صاحل عبدالرحيم أمحد الناصر
أمني الصندوق

طاهر سعيد باقر آل هاشم
عضو جملس اإلدارة

جاسم علي عبداهلل آل عاشور
عضو جملس اإلدارة

عيسى عبداهلل كاظم اهلاشم
عضو جملس اإلدارة
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إحدى الفعاليات السابقةمنصور

إحدى الفعاليات السابقةمنصور

إحدى الفعاليات السابقةمنصور

إحدى الفعاليات السابقةمنصور
صور من إحدى الفعاليات السابقةصور من إحدى الفعاليات السابقة
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التقرير الفني

اللجنة االجتمــاعيـة 
ولجنة كافل اليتيم

اللجنة االجتمــاعيـة 
ولجنة كافل اليتيم

•اللجنة االجتمــاعيـة ولجــنــــة كــافـل اليتيم
•لجنة العالقات والخدمات العامة والمشاريع

•اللجنة المالية واإلدارية
•لجنة اإلشـــــراف على الـــــروضــة واألنشطـــة 

  ومركز سنابل المعرفة

•لجنة اإلشـــــراف  على العــــيـــــــادة والصـالة
•اللجنة النســـائــيــة
•الهاتف االستشـاري
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• دراسة احلالة االجتماعية لألسر واألفراد املتقدمني لطلب املساعدة والنظر يف 
مدى احتياجها لإلعانات النقدية والعينية اليت تقدمها اجلمعية.

حاجتهم  ومدى  أحواهلم  ودراسة  احملتاجني  الفقراء  عن  والتحري  البحث    •
للرعاية واملساعدة.

•  اقرتاح نوع ومقدار املساعدة لكافة احلاالت احملتاجة وإعداد تقارير عنها ورفعها 
جمللس اإلدارة للموافقة على مساعدتها.

السيول  وأضرار  واحلرائق  كاحلوادث  الطارئة  املساعدات  طلبات  دراسة   •
العامة  اخلدمات  وفواتري  املساكن  وحتسني  اإلجيار  سداد  يف  واملساعدات 

واقرتاح مساعدتها.
والسلوكية  االجتماعية  النواحي  من  وأوالدها  األسرة  بشؤون  العناية   •

والدينيةوتقديم احلوافز املادية واملعنوية لألسر.
• دراسة وضع األيتام اجتماعيًا وصحيًا وتعليميًا وتقديم اخلدمات الصحية هلم 

ومتابعتهم دراسيًا.
الدراسة،  القرطاسية ومالبس  النقدية، والغذائية، واألدوات  املساعدات  تقديم   •
تصرف  اليت  املومسية  اهلبات  وكذلك  االعياد  مناسبات  يف  مالبس  وتأمني 

لأليتام عن طريق تربع الكفالء.
•  مساعدات تأمني لألجهزة املنزلية األساسية وإصالحها.

إليواء  مساكن  إجيار  ومساعدات  األيتام  منازل  وصيانة  حتسني  مساعدات   •
األيتام.

• املساعدات الطارئة وتشمل النقدية والغذائيةوتسديد الديون.
• إقامة رحالت ترفيهية لأليتام وتنفيذ برامج تربوية وثقافية ورياضية لصقل 

مواهبهم.
االحتياج  ملدى  دراسة  وعمل  الشباب  زواج  لتيسري  النقدية  املساعدات  تقديم   •

الفعلي هلم.
واحلياة  اجملتمع  أفراد  بني  املتخاصمني  بني  الـبني  ذات  إصالح  على  العمل   •

الزوجية واألسرية.
• إقامة الدورات التثقيفية والتوعوية للمقبلني على الزواج .

1- مســـــــــــــاعـــــــــــــــــــــدة زواج .			     	2- مســـــــــــــــاعــــــــــدة تعليمـــيـــــــــة .					
3- مســـــــــــاعــــــــــــــــــــــد بنـــــــــــــــــــــــــــاء وحتســـــــــــــــــــــني مسكــــــــــــــــــــــــن .

4- تســديد إجيار مسكــــــــــــــن .         5- تســــــــديــــــــــد فاتـــــورة كهرباء . 	
6- تأمني أجهـزة كهـــربائية .         7- مســــــاعـــــــــدة صحـــــــــــيـــــــــــــــة .				

8- مساعدة طارئة عــــــــــادية .		    	 	9- مســــــــاعــــــــــدة عينية غــــــذائية .
10- مساعدة نقدية شهـــــــرية . 			   		11- مسـاعدة عيد الفطر واألضحى .
12- مساعدة النكبات والكوارث .		   		13- مســــــــاعــــــــــدة شـــتـــــــــــــويـــــــة .

أعضاء اللجنة االجتماعية:
علي بن مهدي آل مبارك )مقرر اللجنة(.

طالع عباس اهلاشم.

طاهر سعيد اهلاشم.
صاحل عبد الرحيم الناصر.

جعفر حممد الناصر.

أنواع المساعدات االجتماعية  : مهام ) اللجنة االجتماعية وكافل اليتيم ( :

اللجنة االجتمــاعيـة لجنة كافل اليتيملجنة كافل اليتيم
ولجنة كافل اليتيم

اللجنة االجتمــاعيـة 
ولجنة كافل اليتيم
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–ساندكم ن–السلة الرمَضانية )الخيرية التي أطلقتها الجمعية بمشاركة األهالي والمحسنين ورجال الخير اإلنسانية المبادرات نجاح -2
(.  أليتاملالعيدية أو كسوة العيد، اكمال وتشطيب منزلين –زكاة الفطرة –الحقيبة والزي المدرسي –تالحم -ناصفتنا لجمعيتنا 

صور لمهام ترتيب وتوزيع االحتياجات 
باالشتراك مع المتطوعين الشباب

–ساندكم ن–السلة الرمَضانية )الخيرية التي أطلقتها الجمعية بمشاركة األهالي والمحسنين ورجال الخير اإلنسانية المبادرات نجاح -2
(.  أليتاملالعيدية أو كسوة العيد، اكمال وتشطيب منزلين –زكاة الفطرة –الحقيبة والزي المدرسي –تالحم -ناصفتنا لجمعيتنا 

صور لمهام ترتيب وتوزيع االحتياجات 
باالشتراك مع المتطوعين الشباب

اللجنة االجتمــاعيـة لجنة كافل اليتيملجنة كافل اليتيم
ولجنة كافل اليتيم

اللجنة االجتمــاعيـة 
ولجنة كافل اليتيم

أهم إنجازات اللجنة :

صور لمهام ترتيب وتوزيع االحتياجات صور لبعض منازل المستفيدين أثناء التشييد 
باالشتراك مع المتطوعين الشباب

1-  مشـروع مساكـــن األوجام اخلريي، لبنــــاء وترميم مساكن احملتاجني:
      بدأ املشروع يف العام 2017، ومت اعادة بناء 7 منازل بتكلفة 2.5 مليون ريال.

األهالي  مبشاركة  اجلمعية  أطلقتها  اليت  اخلريية  اإلنسانية  املبادرات  جناح   -1
واحملسنني ورجال اخلري )السلة الرمضانية - نساندكم - ناصفتنا جلمعيتنا 
تالحم - احلقيبة والزي املدرسي - زكاة الفطرة - العيدية أو كسوة العيد، 

اكمال وتشطيب منزلني لأليتام(. 
:المحتاجينمساكن األوجام الخيري، لبناء وترميم مساكن مشروع -1

.مليون لاير2.5منازل بتكلفة 7، وتم اعادة بناء 2017بدأ المشروع في العام 

شييدصور لبعض منازل المستفيدين أثناء الت

:المحتاجينمساكن األوجام الخيري، لبناء وترميم مساكن مشروع -1
.مليون لاير2.5منازل بتكلفة 7، وتم اعادة بناء 2017بدأ المشروع في العام 

شييدصور لبعض منازل المستفيدين أثناء الت

–ساندكم ن–السلة الرمَضانية )الخيرية التي أطلقتها الجمعية بمشاركة األهالي والمحسنين ورجال الخير اإلنسانية المبادرات نجاح -2
(.  أليتاملالعيدية أو كسوة العيد، اكمال وتشطيب منزلين –زكاة الفطرة –الحقيبة والزي المدرسي –تالحم -ناصفتنا لجمعيتنا 

صور لمهام ترتيب وتوزيع االحتياجات 
باالشتراك مع المتطوعين الشباب
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اللجنة االجتمــاعيـة لجنة كافل اليتيملجنة كافل اليتيم
ولجنة كافل اليتيم

اللجنة االجتمــاعيـة 
ولجنة كافل اليتيم

جدول بالمساعدات االجتماعية المبالغ المصروفة لألعوام إقامة أنشطة وبرامج ترفيهية لأليتام : 
: )2019 0 2018 - 2017(

ورشة عمل لوائح الضمان االجتماعي

فعاليات إحدى رحالت األيتام للبحرين

3- اإلعانات اإلعاشية النقدية للفقراء وكافل اليتيم، حيث بلغت املساعدات للعام 
املاضي 2019 م  400 ألف ريال.

4- جلنة إصالح ذات البني وتسهيل املعوقات والعقبات على األسر يف البلدة. وقد 
بلغ عدد  أرث عالقة لسنوات حيث  الباب تيسري وتسوية معامالت  مت يف هذا 

احلاالت 4 حاالت إرث و .... حاالت إصالح حاالت مشاكل زوجية.
5- زيادة املساعدات الشهرية بنسبة 50 %

6- املشاركة يف ورشة عمل للتعريف بلوائح وأنظمة الضمان االجتماعي.
7- إقامة أنشطة وبرامج ترفيهية لأليتام.

إقامة أنشطة وبرامج ترفيهية لأليتام

رينفعاليات إحدى رحالت األيتام للبح

.ألف لاير400م  2019المساعدات للعام الماَضي حيث بلغت النقدية للفقراء وكافل اليتيم، اإلعانات اإلعاشية -3
عامالت أرث عالقة وقد تم في هذا الباب تيسير وتسوية م. لجنة إصالح ذات البين وتسهيل المعوقات والعقبات على األسر في البلدة-4

.حاالت إصالح حاالت مشاكل زوجية.... حاالت إرث و 4لسنوات حيث بلغ عدد الحاالت 
%50زيادة المساعدات الشهرية بنسبة -5
.االجتماعيالمشاركة في ورشة عمل للتعريف بلوائح وأنظمة الَضمان -6
.لأليتامإقامة أنشطة وبرامج ترفيهية -7

ورشة عمل لوائح الَضمان االجتماعي

إقامة أنشطة وبرامج ترفيهية لأليتام

رينفعاليات إحدى رحالت األيتام للبح

.ألف لاير400م  2019المساعدات للعام الماَضي حيث بلغت النقدية للفقراء وكافل اليتيم، اإلعانات اإلعاشية -3
عامالت أرث عالقة وقد تم في هذا الباب تيسير وتسوية م. لجنة إصالح ذات البين وتسهيل المعوقات والعقبات على األسر في البلدة-4

.حاالت إصالح حاالت مشاكل زوجية.... حاالت إرث و 4لسنوات حيث بلغ عدد الحاالت 
%50زيادة المساعدات الشهرية بنسبة -5
.االجتماعيالمشاركة في ورشة عمل للتعريف بلوائح وأنظمة الَضمان -6
.لأليتامإقامة أنشطة وبرامج ترفيهية -7

ورشة عمل لوائح الَضمان االجتماعي

عام 2019عام 2018عام 2017نوع املساعدة

29992165819718مساعدات طارئة1

243200268300429951مساعدات دائمة2

59903800040000مساعدات صحية3

760004800060000مساعدات تيسري الزواج4

5622666656117472مساعدات غذائية5

225703212019250مساعدات تعليمية6

42550323102500مساعدات أجهزة وأثاث7

2246323514161013461ترميم وبناء مساكن8

905007750031800مساعدات إجيار مساكن9

261003112219600مساعدات سداد ديون10

85201197031996مساعدات كسوة ومالبس11

68228576230037مساعدات أخرى12

826،9621.002.5512.005.785اإلمجــــــــالـــــــــــــي
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لجنة العالقات والخدمات 
العامة والمشاريع

لجنة العالقات والخدمات 
العـــامــــــــة والمشــــــاريع

لجنة العالقات والخدمات 
العـــامــــــــة والمشــــــاريع

اعداد التقارير والنشرات اخلاصة بأنشطة اجلمعية. 	•
العناية باللوحات االرشادية للجمعية وصياغتها وتنظيمها. 	•

إبراز أعمال اجلمعية بالتعاون مع باقي اللجان العاملة يف اجلمعية. 	•
توثيق اعمال اجلمعية وانشطتها وإعداد التقرير السنوي بأنشطة اجلمعية. 	•

التربعات  ومجع  اخلريية  االعمال  يف  اجلمعية  مع  بالتعاون  اجملتمع  توعية  	•
النقدية والعينية .

تفعيل ومتابعة موقع اجلمعية على اإلنرتنت . 	•
تعريف اجلمهور بأهداف اجلمعية وإبراز دورها يف خدمة اجملتمع واملشاريع  	•

اليت تقوم بها .
ونشاطات  جهود  توضح  اليت  السنوية  والتقارير  اإلعالمية  النشرات  طباعة  	•

اجلمعية .
إعداد االحتفاالت وامللتقيات اخلاصة باجلمعية واإلشراف عليها . 	•

االتصال والتواصل مع أصحاب رؤوس األموال واهليئات اخلريية وأهل البذل  	•
واإلحسان والداعمني للجمعية .

التخطيط واإلعداد إلجياد مصادر دخل ثابتة للجمعية . 	•
إنشاء املشروعات ذات العائد االجتماعي واالستثماري . 	•

أعداد اخلطط الزمنية ملشاريع اجلمعية ومتابعتها والقيام بتنفيذها . 	•
	تقديم االقرتاحات اليت تهدف اىل تطوير اجلمعية . 	•

دراسة املشروعات اخلريية واقرتاحها وبيان مدى احلاجة اليها. 	•
التوصيات  وإرفاق  املشروعات  من  االنتهاء  بعد  اإلحصائية  التقارير  إعداد  	•

واملقرتحات بها.
وإجناز  العمل  مصلحة  مع  يتوافق  مبا  األخرى  واألقسام  اللجان  مع  التعاون  	•

املهامفي جمال التطوير .
االشراف على مجع الورق واملالبس لتسليمه إىل الشركة املختصة بذلك . 	•

مهام لجنة العالقات والخدمات العامة والمشاريع :

أعضاء لجنة العالقات والخدمات العامة:

جاسم علي آل عاشور)مقرر اللجنة(.
زكي حسن الناصر.
طالع عباس اهلاشم.
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لجنة العالقات والخدمات 
العـــامــــــــة والمشــــــاريع

لجنة العالقات والخدمات 
العـــامــــــــة والمشــــــاريع

املركز دورات مهنية  املعرفة للتدريب، ويقدم  إنشاء وترسيم مركز سنابل    •
الدورات من غري رسوم.  املستفيدين من  أبناء      وأكادميية وصحية ويستفيد 
ويعترب املركز إحدى املشاريع االستثمارية لتعزيز االستدامة املالية للجمعية.

•  جناح محالت التربع بالدم اليت احتضنتها اجلمعية يف كل عام وذلك بتوفري 
وإمداد النقص يف خمزون الدم للمرضى، ويتم ذلك بالتنسيق مع بنك الدم 

االقليمي بالدمام.

الثانية      باملرحلة  بالبدء  العمل  وجاري  املقربة،  خدمات  مبنى  مشروع  إكمال   •
               )عمالملمرات واالنارة( ويتم ذلك بالشراكة مع القطاع احلكومي )بلدية القطيف(.   

•  استخراج الرتاخيص احلكومية وعمل املخططات ملشاريع استثمارية لتحقيق    
األرض  على  التجاري  املشروع  ومنها  للجمعية،  املالية  االستدامة  وتعزيز 

اململوكة للجمعية وبناء صالة أفراح رديفة للصالة احلالية وتطويرها.

ص النقوإمداد الجمعية في كل عام وذلك بتوفير احتَضنتها نجاح حمالت التبرع بالدم التي 
.في مخزون الدم للمرَضى، ويتم ذلك بالتنسيق مع بنك الدم االقليمي بالدمام

ص النقوإمداد الجمعية في كل عام وذلك بتوفير احتَضنتها نجاح حمالت التبرع بالدم التي 
.في مخزون الدم للمرَضى، ويتم ذلك بالتنسيق مع بنك الدم االقليمي بالدمام

ص النقوإمداد الجمعية في كل عام وذلك بتوفير احتَضنتها نجاح حمالت التبرع بالدم التي 
.في مخزون الدم للمرَضى، ويتم ذلك بالتنسيق مع بنك الدم االقليمي بالدمام

ص النقوإمداد الجمعية في كل عام وذلك بتوفير احتَضنتها نجاح حمالت التبرع بالدم التي 
.في مخزون الدم للمرَضى، ويتم ذلك بالتنسيق مع بنك الدم االقليمي بالدمام

ص النقوإمداد الجمعية في كل عام وذلك بتوفير احتَضنتها نجاح حمالت التبرع بالدم التي 
.في مخزون الدم للمرَضى، ويتم ذلك بالتنسيق مع بنك الدم االقليمي بالدمام

ص النقوإمداد الجمعية في كل عام وذلك بتوفير احتَضنتها نجاح حمالت التبرع بالدم التي 
.في مخزون الدم للمرَضى، ويتم ذلك بالتنسيق مع بنك الدم االقليمي بالدمام
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لجنة العالقات والخدمات 
العـــامــــــــة والمشــــــاريع

لجنة العالقات والخدمات 
العـــامــــــــة والمشــــــاريع

•  املشاركة يف ملتقى اجلمعيات اخلريية يف املنطقة حتت عنوان )مناء وتنمية(•  مشاركة مركز صحي األوجام يف فعالية )احلي الرشيق( (الحي الرشيق)مشاركة مركز صحي األوجام في فعالية 

(الحي الرشيق)مشاركة مركز صحي األوجام في فعالية  (الحي الرشيق)مشاركة مركز صحي األوجام في فعالية 

المشاركة في ملتقى الجمعيات الخيرية في المنطقة تحت عنوان 
(نماء وتنمية)

المشاركة في ملتقى الجمعيات الخيرية في المنطقة تحت عنوان 
(نماء وتنمية)

المشاركة في ملتقى الجمعيات الخيرية في المنطقة تحت عنوان 
(نماء وتنمية)

المشاركة في ملتقى الجمعيات الخيرية في المنطقة تحت عنوان 
(نماء وتنمية)
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لجنة العالقات والخدمات 
العـــامــــــــة والمشــــــاريع

•  إقامــة فعاليــة ملتقــى التوظيــف باالشــرتاك مــع مؤسســة األمــرية اجلوهــرة
     آل إبراهيم اخلريية.

اللجنة المالية واإلدارية

اللجنة المالية واإلدارية
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اللجنة المالية واإلدارية اللجنة المالية واإلدارية

•إلشراف على امليزانية العمومية واحلسابات اخلتامية ومتابعة تدقيقها من قبل 
مراجع احلسابات.

اإلشراف على إعداد مشروع امليزانية التقديرية للجمعية. 	•
جرد مجيع موجودات اجلمعية ومستودعاتها والنقد املوجود بالصندوق والعهد  	•

يف نهاية السنة املالية وإعداد الكشوفات الالزمة لذلك.
متابعة إيرادات اجلمعية وحتصيل االشرتاكات السنوية ومراقبة املصروفات  	•

والسجالت احملاسبية.
اإلشراف على صرف السلف الالزمة لتسيري أعمال وأنشطة اجلمعيةوتدقيقها  	•

وتسوية ذلك حماسبيًا عند انتهاء السلفة واقرتاح جتديدها عند احلاجة.
دراسة حاجة اجلمعية من املشرتيات وطلب عروض األسعار واقرتاح املناسب  	•

منها وعرضها على جملس اإلدارة ومتابعة تأمينها.
إعداد السجالت املالية واحملاسبية ومساعدة أمني الصندوق يف األمور املالية . 	•

استالم مجيع التربعات العينية والنقدية وإدخاهلا يف حسابات اجلمعية . 	•
إصدار ميزان املراجعة الدوري وامليزانية التقديرية . 	•

واخلدمات  العالقات  جلنة  مع  بالتنسيق  األعضاء  اشرتاكات  تسديد  متابعة  	•
العامة واملشاريع .

اإلشراف على صرف املبالغ للمحتاجني والتأكد من استالمهم ملستحقاتهم  	•
بالتعاون مع اللجنة االجتماعية .

املوظفني  من  اجلمعية  احتياجات  وحصر  املوظفني  مجيع  عمل  متابعة  	•
والتوظيف حسب احلاجة .

الرد على اخلطابات الواردة للجمعية وتنظيم امللفات اإلدارية . 	•
العمل على تطوير أنظمة العمل يف اجلمعية . 	•

توفري االثاث واألجهزة واالدوات املكتبية حسب احتياج اجلمعية . 	•

جيد،  مؤشر  على  اجلمعية  وحصول  الوزارة  قبل  من  احلوكمة  متطلبات  إمتام 
موقع  على  وااللتزام  واالمتثال  والشفافية  االفصاح  سياسات  معايري  نشر  ومت 

اجلمعية الذي أنشئ مؤخراً.

صورة الواجهة الرئيسية للموقع اإللكرتوني للجمعية

) مهام اللجنة المالية واإلدارية ( :

أعضاء اللجنة المالية واإلدارية:

صاحل عبد الرحيم الناصر )مقرر اللجنة(.
جعفر علي الناصر.

زكي حسن الناصر.
علي مهدي املبارك.

من قبل الوزارة وحصول الجمعية على الحوكمةإتمام متطلبات 
ال مؤشر جيد، وتم نشر معايير سياسات االفصاح والشفافية واالمتث

.مؤخرا  وااللتزام على موقع الجمعية الذي أنشئ 

صورة الواجهة الرئيسية للموقع اإللكتروني للجمعية
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اللجنة المالية واإلدارية اللجنة المالية واإلدارية
بناء مستودع رئيسي للجمعية مبساحة 300 مرت مربع، ليخدم متطلبات واحتياجات إمتام متطلبات السالمة الضرورية ملبنى اجلمعية احلالي والروضة.

األجهزة  لتدوير  وكذلك  واالدارة.  االجتماعية  واللجنة  كالروضة  اللجان 
املنزلية واألثاث لالستفادة منها من قبل األسر املسجلة لدى اجلمعية.

مربع، ليخدم متطلبات متر 300بناء مستودع رئيسي للجمعية بمساحة 
وكذلك لتدوير . واحتياجات اللجان كالروَضة واللجنة االجتماعية واالدارة

.منها من قبل األسر المسجلة لدى الجمعيةلالستفادة األجهزة المنزلية واألثاث 
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اللجنة المالية واإلدارية
إقامة حفل بمناسبة مرور أربعين عاما  على إنشاء الجمعية• إقامة حفل مبناسبة مرور أربعني عامًا على إنشاء اجلمعية.

إقامة حفل بمناسبة مرور أربعين عاما  على إنشاء الجمعية
إقامة حفل بمناسبة مرور أربعين عاما  على إنشاء الجمعيةإقامة حفل بمناسبة مرور أربعين عاما  على إنشاء الجمعية

إقامة حفل بمناسبة مرور أربعين عاما  على إنشاء الجمعية
إقامة حفل بمناسبة مرور أربعين عاما  على إنشاء الجمعية

لجنة اإلشراف 
على الروضة واألنشطة 
ومركز سنابل المعرفة

لجنة اإلشراف على الروضة واألنشطة 
ومركز سنابل المعرفة
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•  العمل على تطوير األنشطة التعليمية والرتفيهية .
توفري املربيات حسب االحتياج الفعلي للروضة ومتابعة أعماهلم بالتنسيق مع  	•

اللجنة املالية واإلدارية .
توفري املستلزمات التعليمية والرتفيهية واألجهزة احلاسوبية . 	•

السعي إىل تطوير مبنى الروضة وتهيئة الفصول املناسبة لألطفال . 	•
برياض  والفنية  والتعليمية  اإلدارية  الوظائف  يف  االختيار  قواعد  اقرتاح  	•

األطفال .
وضع اخلطط والربامج اليت تكفل حتسني األداء يف رياض األطفال . 	•

التقارير الدورية عن الصعوبات  تقييم العملية الرتبوية والتعليمية وتقديم  	•
واملقرتحات اخلاصة بالتطوير والتحسني .

اإلشــراف علــى وضــع الالئحــة التنظيميــة للروضــة وتقويــم األداء الوظيفــي  	•
والرتبــوي والتعليمــي جلميــع العاملــني بالروضــة .

مهام لجنة اإلشراف على الروضة واألنشطة :

أعضاء اللجنة المالية واإلدارية :

عيسى عبد اهلل اهلاشم )مقرر اللجنة(.
زكي حسن الناصر.
طاهر سعيد اهلاشم.

جعفر حممد الناصر.

• إعادة تأهيل صالة األلعاب وساحة الرمل.

لجنة اإلشراف على الروضة واألنشطة 
ومركز سنابل المعرفة

لجنة اإلشراف على الروضة واألنشطة 
ومركز سنابل المعرفة
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• صور بعض أنشطة الروضة• صور بعض أنشطة الروضة
الروضةصور بعض أنشطة 

زيارة متجر مزايا الغذاء زيارة مرسم إبداع بجزيرة تاروتكةاحتفال أطفال الروَضة باليوم الوطني للممل

"التاجر الصغير"إقامة النشاط التعليمي لمدنيمشاركة أطفال الروَضة باليوم العالمي للدفاع ا

صور بعض أنشطة الروضة

زيارة المكتبة العامة بالقطيف

رحلة ترفيهية لقرية األلعابتفعيل وحدة حيواناتي األليفة

التوعية بالسالمة المروريةالفطور الصحي الجماعي

رحلة ترفيهية لقرية الدلفين

صور بعض أنشطة الروضة

زيارة المكتبة العامة بالقطيف

رحلة ترفيهية لقرية األلعابتفعيل وحدة حيواناتي األليفة

التوعية بالسالمة المروريةالفطور الصحي الجماعي

رحلة ترفيهية لقرية الدلفين

صور بعض أنشطة الروضة

زيارة المكتبة العامة بالقطيف

رحلة ترفيهية لقرية األلعابتفعيل وحدة حيواناتي األليفة

التوعية بالسالمة المروريةالفطور الصحي الجماعي

رحلة ترفيهية لقرية الدلفين

صور بعض أنشطة الروضة

زيارة المكتبة العامة بالقطيف

رحلة ترفيهية لقرية األلعابتفعيل وحدة حيواناتي األليفة

التوعية بالسالمة المروريةالفطور الصحي الجماعي

رحلة ترفيهية لقرية الدلفين

صور بعض أنشطة الروضة

زيارة المكتبة العامة بالقطيف

رحلة ترفيهية لقرية األلعابتفعيل وحدة حيواناتي األليفة

التوعية بالسالمة المروريةالفطور الصحي الجماعي

رحلة ترفيهية لقرية الدلفين

الروضةصور بعض أنشطة 

زيارة متجر مزايا الغذاء زيارة مرسم إبداع بجزيرة تاروتكةاحتفال أطفال الروَضة باليوم الوطني للممل

"التاجر الصغير"إقامة النشاط التعليمي لمدنيمشاركة أطفال الروَضة باليوم العالمي للدفاع ا

الروضةصور بعض أنشطة 

زيارة متجر مزايا الغذاء زيارة مرسم إبداع بجزيرة تاروتكةاحتفال أطفال الروَضة باليوم الوطني للممل

"التاجر الصغير"إقامة النشاط التعليمي لمدنيمشاركة أطفال الروَضة باليوم العالمي للدفاع ا

الروضةصور بعض أنشطة 

زيارة متجر مزايا الغذاء زيارة مرسم إبداع بجزيرة تاروتكةاحتفال أطفال الروَضة باليوم الوطني للممل

"التاجر الصغير"إقامة النشاط التعليمي لمدنيمشاركة أطفال الروَضة باليوم العالمي للدفاع ا

الروضةصور بعض أنشطة 

زيارة متجر مزايا الغذاء زيارة مرسم إبداع بجزيرة تاروتكةاحتفال أطفال الروَضة باليوم الوطني للممل

"التاجر الصغير"إقامة النشاط التعليمي لمدنيمشاركة أطفال الروَضة باليوم العالمي للدفاع ا

لجنة اإلشراف على الروضة واألنشطة 
ومركز سنابل المعرفة

لجنة اإلشراف على الروضة واألنشطة 
ومركز سنابل المعرفة



4445

لجنة اإلشراف على الروضة واألنشطة 
ومركز سنابل المعرفة

لجنة اإلشراف على الروضة واألنشطة 
ومركز سنابل المعرفة

ســعت اجلمعيــة إىل بنــاء الكفــاءات والكــوادر البشــرية يف اجملتمــع احمللــي، لتدعيــم 
الشــراكة  أواصــر  املســتويات واجملــاالت، وتوثيــق  طاقاتــه، وتطويــره يف مجيــع 
اجملتمعيــة مــن خــالل مشــاريع بنــاءة تهــدف لتحقيــق طموحــات أبنــاء اجملتمــع يف 

مجيــع اجملــاالت العلميــة واحلياتيــة.
وانطالقــًا مــن هــذه الرؤيــة الثاقبــة أطلقــت اجلمعيــة مشــروع املركــز التدريــيب 
)سنابل املعرفة( بإدارة األستاذ املعطاء : جعفر حممد الناصر، وخنبة من الكفاءات 

املتميــزة يف اجملتمــع. وســعى إىل حتقيــق األهــداف التاليــة:
• تطوير كفاءات اجملتمع احمللي يف اجملاالت : التعليمية والصحية واالجتماعية.

• حتسني املستوى املعريف واملهاري لطالب وطالبات املدارس يف اجملتمع احمللي.
• تنمية الثقافة الصحية ألفراد اجملتمع احمللي.

• تنمية قدرات اجملتمع احمللي يف التعامل األمثل مع احلاالت واملواقف الطارئة.
• اكتشاف مواهب اجملتمع احمللي وصقلها0

• توثيق التعاون مع مؤسسات اجملتمع احمللي وكفاءاته املتميزة لتطوير اجملتمع 
يف مجيع اجملاالت

• تطوير خمرجات اجملتمع احمللي التعليمية والصحيحة واالجتماعية
• ولتحقيــق هــذه االهــداف مت تزويــد املركــز بتجهيــزات متميــزة تســاعد علــى 

وصــول اىل مســتوى متقــدم يف تلبيــة هــذه التطلعــات وأهمهــا :
• غرفة إلدارة املركز 

• أربع قاعات تدريب مزودة بتجهيزات ووسائل تدريب حديثة
• غرفة ضيافة واسرتاحة للمتدربني 

واســتعانة بهــذه التجهيــزات واإلمكانــات نظــم املركــز عــدة دورات تدريبية متميزة 
يف اجملــاالت التاليــة: )التعليميــة والصحيــة واالجتماعيــة تواكــب تطلعاته حتقيق 

األهــداف املأمولة(، وأهــم هذه الدورات :
• أساسيات اللغة اإلجنليزية.
• أســـاســيـــــات اللغة العربية.

• برنامج تهيئة طالب الصف األول االبتدائي.
• مهـــــــــــــــــــارات اإلمـــــــــــــــــالء.
• التهيئة لالختبارات النهائية.
• دورة القــــــــــــــــــــدرات العـامة.
• دورة االختبارات التحصيلية.
• برنامج قيــــاس موهــــــــبـــــــة.

• اإلنعاش القلبــــــــي الـــــــرئوي.
• كيف أحــــــــــــمــــي نفســــــــي.

مركز سنابل المعرفة :
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لجنة اإلشراف على الروضة واألنشطة 
ومركز سنابل المعرفة

لجنة اإلشراف على الروضة واألنشطة 
ومركز سنابل المعرفة

الدورات والبرامجأبرز

الدورات والبرامجأبرز

الدورات والبرامجأبرز

الدورات والبرامجأبرز

• أبرز الدورات والربامج :• أبرز الدورات والربامج :

مهارات اإلمالءدورة القدرات العامة

برنامج تهيئة للصف األولدورة التحصيلي
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لجنة اإلشراف على الروضة واألنشطة 
ومركز سنابل المعرفة

لجنة اإلشراف على الروضة واألنشطة 
ومركز سنابل المعرفة

• أبرز الدورات والربامج :• أبرز الدورات والربامج :

الدورات والبرامجأبرز

الدورات والبرامجأبرز

الدورات والبرامجأبرز

الدورات والبرامجأبرز

املخرتع الصغري) املدرب / جمتبى النفيلي (اإلنعاش القليب والرئوي

الباحث الصغري ) مبشاركة/ جلنة إيثار القطيف (أساسيات الصيانة الكهربائية
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لجنة اإلشراف على الروضة واألنشطة 
ومركز سنابل المعرفة

لجنة اإلشراف على الروضة واألنشطة 
ومركز سنابل المعرفة الدورات والبرامجأبرز

الدورات والبرامجأبرز

الدورات والبرامجأبرز

الدورات والبرامجأبرز

• أبرز الدورات والربامج :• أبرز الدورات والربامج :

التهيئة للإلختبارات ) الدكتور / أنور صاحل آل  حممد (العمل حنو اإلبداع ) مبشاركة/ جلنة التنمية ومبادرون (

اخليال العلمي ) األستاذ / حسن اخلاطر(دورة املونتاج ) املدرب حممد علي آل  هاني (



5253

لجنة تحسين المساكن

جعفر علي الناصر)مقرر اللجنة(.
زكي حسن الناصر.

جاسم علي آل عاشور.
عيسى عبد اهلل اهلاشم.

الهيكل اإلداري للجنة  :

لجنة اإلشراف
 على العيادة والصالة

لجنة اإلشراف
 على العيادة والصالة

لجنة اإلشراف
 على العيادة والصالة

• إدارة وتنظيم أوقات العمل بالعيادة ومتابعة عمل األطباء واملمرضات .
تنظيم السجالت وامللفات الطبية لألفراد واملؤسسات . 	•

توفري متطلبات العيادة من أجهزة طبية وأدوية . 	•
تطوير مبنى العيادة وإظهاره مبظهر حسن وآلئــق . 	•

توفري التخصصات الطبية املناسبة تدرجييًا . 	•
متابعــة وجتديــد الرخــص الطبيــة واملســتندات الرمسيــة املتعلقــة بالشــؤون  	•

. الصحيــة  والشــئون  االجتماعيــة 
تطويــر الطاقــم الطــيب مــن خــالل النــدوات اخلاصــة والطبيــة الــيت تقــام يف  	•

. واألهليــة  احلكوميــة  املستشــفيات 
العمــل علــى تطويــر مبنــى الصالــة وعمــل الصيانــة الالزمــة ومتابعــة مســتوى  	•

النظافــة فيهــا .
متابعة جدول احلجوزات وتدوينها يف السجالت اخلاصة بذلك . 	•

عمل عقد بني املستأجر للصالة حسب الشروط املطلوبة . 	•
إدارة ومتابعة العامالت يف الصالة . 	•

توفري مستلزمات األثاث وأدوات النظافة حسب االحتياج . 	•
توفــري احتياجــات األمــن والســالمة يف الصالــة مــن األدوات الالزمــة للســالمة  	•

وموظــف أمــن عنــد البوابــة .

 مهام لجنة اإلشراف على العيادة والصالة  :
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اللجنة النسائيةاللجنة النسائية
للعنصر  خدماتها  بتوجيه  ختتص  اجلمعية  من  وأساسي  تنظيمي  فرع  هي 
بتقديم  وتقوم  باجلمعية،  العاملة  اللجان  باقي  مع  بالتوازي  وتعمل  النسائي 
ودراسة  النسائي  للعنصر  والتأهيلية  والتدريبية  االجتماعية  اخلدمات  مجيع 
اللجنة  تأسست  وقد  اجلمعية.  هلن  تقدمها  أن  ميكن  اليت  املختلفة  احتياجاتهن 

بتاريخ 8/ 3 / 1426 ومازالت تزاول نشاطها هلذا اليوم.

اللجنة النسائية

والثقــايف،  النســاء- االجتماعــي، والصحــي،  البلــدة -فئــة  رفــع مســتوى وعــي   •
والعملــي. والنفســي، 

• تقديم خدمات أفضل يف جمال رعاية األطفال والنشء. 
• تقديم خدمات أفضل يف أنشطة اجلمعية املختلفة الروضة، العيادة، الصالة. 

• نشر أهداف اجلمعية بني أبناء اجملتمع فئة النساء.
• مســاعدة جملــس إدارة اجلمعيــة يف تقديــم مســاعدات خرييــة ماليــة أو عينيــة 

لألســر احملتاجــة. 
• املســاعدة يف إيصــال صــوت اجملتمــع -فئــة النســاء- للمجلــس للعمــل علــى حتقيق 

أهــداف اجلمعية.
• املســاعدة يف تقديــم واســتحداث خدمــات وأنشــطة خمتلفــة تزيــد مــن إيــراد 

اجلمعيــة وخفــض العجــز.
• إشــراك املرأة يف العمل االجتماعي وقيامها بدورها املنوط بها كما حدده الشــرع 

احلنيف وكما نصت عليه لوائح الوزارة.

أهداف اللجنة العامة:
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اللجنة النسائيةاللجنة النسائية

•   تنظيم األنشــطة االجتماعية والثقافية والتعليمية وإعداد اخلطط التدريبية 
الــيت تهــدف مــن رفــع كفــاءة املــرأة واالشــراف علــى تنفيذهــا واإلعــالم عن هذه 
األنشــطة للمجتمــع ، لالرتقــاء مبســتوى البلدة  من الناحيــة العلمية والثقافية 

واالقتصادية .
حبــث تقصــي أحــوال األســر احملتاجــة ورفــع التوصيــات الالزمــة إىل ) اللجنــة  	•
االجتماعيــة ( والنظــر يف احلــاالت الطارئــة الــيت قــد تتعــرض هلــا بعــض األســر ،

     وعمــل حبــوث ميدانيــة لرفــع مســتوى  الفقــراء واأليتــام ، وحتديــث بيانــات 
. املســتفيدات 

إقامــة عالقــات وتواصــل مــع اللجــان النســوية العاملــة يف اخلدمــات االجتماعية  	•
باململكــة وحضــور الفعاليــات الــيت تنفههــا .

تعريــف اجملتمــع خبدمات اجلمعية ونشــاطاتها وطلب الدعم والعون للجمعية  	•
ماديــًا ومعنويــًا وترســيخ فكــرة العمل التطوعــي االجتماعي .

إقامــة حماضــرات ) ثقافيــة متنوعــة ، اجتماعيــة ، نفســية ، صحيــة ( وذلــك  	•
ملختلــف فئــات اجملتمــع .

العمل عل استقطاب كفاءات من اجملتمع من أجل خدمة ودعم اجلمعية . 	•
اســتقطاب عضــوات جــدد للمســاهمة يف تنميــة مــوارد اجلمعيــة وإقامــة ورش  	•

ــر مهاراتهــن يف العمــل االجتماعــي . عمــل للعضــوات لتطوي
عمل حبث ودراسة إلقامة بعض املشاريع اليت من خالل ختدم اجلمعية وتدر  	•

عليهــا دخــل مادي ثابت .
العمل والتواصل مع باقي اللجان العاملة واألقســام األخرى باجلمعية لتقديم  	•

اخلدمــات الالزمة هلم .
إعــداد وتقديــم التقاريــر وخطــة عمــل اللجنــة وحماضــر االجتماعــات لألمــني  	•

العــام باجلمعيــة لعرضهــا عــل جملــس اإلدارة .

1 - القسم االجتماعي :
مهامه:

• عمل زيارات ميدانية أللسر واحلاالت اليت يطلب اجمللس زيارتها 
• عمل حبوث اجتماعية للحاالت اليت يرى اجمللس أهمية عمل حبوث هلا

• مساندة اللجنة ااجلتماعية بالرفع عن أي أسر حمتاجة غري معروفة.
• التأهيــل ااجلتماعــي والصحــي والنفســي أللســر املســتفيدة بالتنســيق مــع جلنــة 

األنشــطة.
 2 -قسم األنشطة :

 مهامه: 
• األنشــطة الصحيــة: عمــل نــدوات وحماضــرات صحيــة لتأهيل األســر املســتفيدة ، 

ونشــر الوعي الصحي بــني أفراد اجملتمع. 
• األنشــطة الثقافيــة: عمــل نــدوات وحماضــرات ثقافيــة - إصــدار نشــرات ثقافيــة 

خمتلفــة - املشــاركة يف موقــع اجلمعيــة.
 • األنشــطة العاملية: اإلهتمام بإعامل اللجنة واإلعالن عن أنشــطتها - نشــر أهداف 
وأعمال اجلمعية يف اجملتمع والوســط النســائي - املشــاركة يف موقع اجلمعية 

القســم اإلعالمي - اســتقطاب مشرتكات جدد .
• األنشطة العملية والرتفيهية: وهي على سبيل املثال: ورش العمل - املهرجانات-  
األسواق  اخلريية - معارض فنية - رحالت - مراكز خياطة - مهارات يدوية- 

تدريب ذوي ااحلتياجات اخلاصة .
3 -قسم اإلعالم والعاقات العامة :

مهامه: 
• نشر أهداف وأعمال اجلمعية خاصة ما يصدر عن اللجنة النسائية يف اجملتمع . 
• القيــام بزيــارات دوريــة لتوســعة العالقــات مــع مجعيــات املنطقــة لتبــادل اخلــربات 

واألفــكار واملعلومــات .
• إصدار النشرات الدورية .

• استقطاب مشرتكات جدد .

مهام اللجنة النسائية  :مهام اللجنة النسائية  :
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اللجنة النسائيةاللجنة النسائية
أبرز أنشطة اللجنة النسائية خالل األعوام الثالثة الماضية

 : 2019 - 2018 - 2017 

ورشحماضراتدورات 
النوادي 

والفعاليات 
العامة

الربامج 
العالجية 

التخصصية

201
7

أساسيات 
الرسم

احملاور 
األسري 
الناجح

أجبديات 
التميز 
والنجاح

معرض 
استهلك صح

أساسيات 
اخلياطة

تعديل السلوك 
لألطفال 
العاديني

نادي األمرياتصغار أديسون

أساسيات 
الرسم 

بالرصاص

من أجل 
اجلمال 

)مبناسبة 
يوم القراء 
اجلهرية(

برنامج أوجام كرسيب فري
أصح

حتضري 
البهارات 

املميزة
العلوم يف  

 صحون

تكنلوجيا 
صديقي  التعلم باآليباد

 األخضر

دورات متعددة 
يف اللغة 

االجنليزية
 عقلي املفكر 

201
8

أساسيات 
الرسم

الود..لغة حب 
راقية

اخلرائط 
ملتقى صنعيتالذهنية

كوني معيفن املكياج

البيع 
والتسويق 

الناجح 
للمشاريع 

الصغرية

 

دورات متعددة 
يف اللغة 

االجنليزية
ديناميكا سرطان الثدي

الطبق اخلريياالكتشاف

اضطرابات  
نادي األمرياتاملتاهات الثالثالنطق والكالم

 

التعريف 
خبدمات 

مكتب الضمان 
االجتماعي 

بالقطيف

ساعة 
نادي إشراقةالربجمة

دمج التقنية   
 بالتعليم

201
9

دورة اللغة 
اإلجنليزية  

Learn 
English

اقطعي الشك 
بالتصوير

ساعة 
الربجمة 

نادي األطفال 
الصغار

دورة 
تقوية للغة 
اإلجنليزية

اضطرابات 
النطق والكالم 

دمج التقنية 
نادي املناهلبالتعليم

الكل هنا منتجتطوير الذات   
نادي أطيافخبري الفضاء  

نادي خطوط مصعد اإلبداع  
بيضاء

رحليت حنو   
القمر 

حفل ختام 
النشاط 
الصيفي

تعزيز السلوك   
 اإلجيابي 

 ليتين مسكة  

قّرمش  
 يا علوم
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الهاتف االستشاري

اهلاتــف االستشــاري الرتبــوي والصحــي، ويتــم مــن خاللــه الــرد علــى استفســارات 
األهالــي يف جمــال االستشــارات النفســية والصحيــة والرتبويــة. 

التقرير المالي
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اإليرادات للثالث أعوام

اشتراكات األعَضاء
العيادة الطبية
روَضة األطفال
صالة األفراح
مركز سنابل المعرفة
التبرعات
الزكاة
اإلعانات
أخرى

اإليرادات للثالث أعوام
) 2019 - 2018 - 2017 (

اللجنة االجتماعية ولجنة كافل اليتيم

بيان إيرادات ومصروفات اللجنة االجتماعية

بيان إيرادات ومصروفات لجنة كافل اليتيم

اليتيمكافلولجنةاالجتماعيةاللجنة
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لجنة اإلشراف على الروضة واألنشطة 
لجنة اإلشراف على العيادة والصالةومركز سنابل المعرفة
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لجنة العالقات والخدمات العامة والمشاريع

اللجنة المالية واإلدارية

اللجنة النسائية

بيان إيرادات مشروع تدوير الورق والمالبس
بيان إيرادات ومصروفات اللجنة النسائية

والمشاريعالعامةوالخدماتالعالقاتلجنة
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ميزانية عام 2019 ميزانية عام 2019
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أسمــاء المشتركين 
والمتبرعين لألعوام
2019  -  2018  -  2017

أسماء المشتركين والمتبرعين لعام 2017
المبلغاالسمم

200ابراهيم احمد عزيز المبارك1

200ابراهيم احمد محمد الجميع2

200ابراهيم حميد علوي الهاشم3

120ابراهيم سعيد ماجد المرزوق4

500ابراهيم عبداهلل محمد الناصر5

1000ابراهيم محفوظ هاشم الهاشم6

100احمد حسن احمد الناصر7

200احمد حسن محمد المرزوق8

200احمد دخيل عبداهلل السنان9

200احمد سلمان حبيب الناصر10

1000احمد سلمان حسين الناصر11

500احمد صالح علي المحمد12

200احمد طالع عباس الهاشم13

200احمد عبدالعزيز احمد العبدالجبار14

200احمد عبداهلل مسعود الجميع15

200احمد عبدالمنعم عبدالرحيم الناصر16

200احمد علي الناصر17

500احمد علي حسين السنان18

200احمد علي عبداهلل الناصر19

200احمد علي عبدربالرضا الناصر20

200احمد كاظم محمد المبارك21

1000احمد ماجد تركي المرزوق22

400احمد محمد ابراهيم الناصر23

200احمد محمد دخيل الجميع24

200احمد نور محمد الناصر25

200ادريس حسين عبداهلل العاشور26

250اسعد محفوظ هاشم الهاشم27

200اسماعيل عباس ناصر الهاشم28

200االء عبداهلل حسن جميع29

المبلغاالسمم

350امجد عادل ماجد المرزوق30

300امير عادل ماجد المرزوق31

2500امين سلمان علوي الهاشم32

500انتصار محمد ناصر السنان33

1000انور سلمان محمد الناصر34

300انور صالح علي المحمد35

1000انور عبداهلل كاظم الناصر36

200ايات نور محمد الناصر37

50ايالف خالد عبدالكريم العاشور38

200ايمان حسن صالح السنان39

200ايمان علي احمد الناصر40

200ايه احمد نور الناصر41

200ايه عبداهلل العاشور42

200بتول احمد ناصر العباس43

200بتول هاشم كاظم الهاشم44

200بدريه علي محمد الناصر45

200بشير حسين علي الناصر46

100بلقيس علي محمد الهشم47

200بنين عبداهلل احمد الطويل48

200ثريا طاهر علي العاشور49

300جاسم علي عبداهلل العاشور50

1000جاسم علي محمد الناصر51

250جعفر احمد منصور الناصر52

200جعفر حبيب محمد الناصر53

250جعفر علوي سعيد الهاشم54

300جعفر علي محمد الناصر55

200جعفر محمد جعفر الناصر56

200جعفر محمد حسين الجميع57

200جمال سلمان محمد الناصر58



104105

المبلغاالسمم

200جهان عبداهلل صالح الهاشم59

200جواد عيسى عبداهلل الهاشم60

200جود عيسى عبداهلل الهاشم61

1000حبيب احمد علي الجميع62

250حبيب حسين عبداهلل الناصر63

500حبيب عبداهلل طاهر الناصر64

200حبيب محمد جعفر الناصر65

200حبيب محمد مهدي الناصر66

300حبيب منصور حبيب الناصر67

1000حبيب ناصر محمد المكي68

200حرم بشير حسين الناصر69

1000حرم حسين عبداهلل الناصر70

200حرم صالح علي المحمد71

200حرم محمد حسن المبارك72

150حسن احمد مكي الناصر73

200حسن سلمان حسن الناصر74

200حسن سلمان عبدربالرسول الناصر75

500حسن سلمان علوي الهاشم76

200حسن صالح علي الناصر77

300حسن عباس شرف الهاشم78

300حسن عبدالرحيم احمد الناصر79

200حسن عبدالعزيز احمد العبدالجبار80

200حسن عبدالكريم احمد الجميع81

500حسن عبداهلل صالح السنان82

200حسن عبداهلل صالح الهاشم83

300حسن عبداهلل كاظم الهاشم84

250حسن علوي سعيد الهاشم85

200حسن علي عبدالرحيم الناصر86

100حسن كاظم حسن العاشور87

المبلغاالسمم

200حمزه عبداهلل كاظم الهاشم117

200حميده حبيب محمد الناصر118

200حميده صالح علي المحمد119

200حور عيسى عبداهلل الهاشم120

200حوراء محمد كمال الهاشم121

200حوراء محمود ماجد المرزوق122

200حيدر طالع عباس الهاشم123

200حيدر محمد شبر الهاشم124

200خاتون باقر كاظم الهاشم125

300خاتون حميد علوي الهاشم126

200خاتون عباس شرف الهاشم127

200خاتون عبداهلل كاظم الهاشم128

200خاتون علي مسلم المبارك129

500خالد عبدالكريم عبداهلل العاشور130

200خالده محمد علي الناصر131

200خديجه حبيب حسين الناصر132

200خديجه حسن مكي الناصر133

200خديجه عبداهلل حسين الناصر134

200خضر سعيد باقر الهاشم135

1200دعاء سلمان كاظم الناصر136

200دالل احمد علي الناصر137

200رائد عبدالعزيز احمد العبدالجبار138

200رباب حسن مكي الناصر139

200رباب حسين الناصر140

200رباب سلمان حسين الناصر141

200رباب صالح عبداهلل السنان142

200رباب عبداللطيف منصور السنان143

200رباب عبداهلل عباس الناصر144

200رحمه عبدالرحيم احمد الناصر145

المبلغاالسمم

150حسن محمد حبيب الناصر88

200حسن محمد علي الناصر89

200حسن محمد علي مكي90

3000حسن موسى رضي الصفار91

30حسن ميرزا عبداهلل المبارك92

100حسين ابراهيم حميد الهاشم93

200حسين حبيب حسين الناصر94

200حسين سعيد باقر الهاشم95

200حسين صالح جعفر الطويل96

1000حسين صالح علي المحمد97

500حسين عبدالجبار احمد العبدالجبار98

200حسين عبداهلل حسن الجميع99

500حسين عبداهلل كاظم الناصر100

200حسين عبداهلل محمد العاشور101

300حسين عبداهلل محمد المبارك102

200حسين عبدالمنعم احمد الناصر103

500حسين علوي الساه104

200حسين علي احمد الناصر105

200حسين كاظم هاشم الهاشم106

200حسين محمد احمد السنان107

150حسين محمد حبيب الناصر108

200حسين محمد سعود السنان109

300حسين محمد عبداهلل السنان110

200حسين منصور حسين الجميع111

200حسين ناصر حسين السنان112

400حسين نعمه منصور العاشور113

200حسينيه عباس ناصر الهاشم114

200حكيم سعيد باقر الهاشم115

200حكيمه ابراهيم حسن السلمان116

المبلغاالسمم

200رحمه محمد شبر الهاشم146

200رسميه سلمان احمد السنان147

200رضا شاكر احمد الناصر148

200رضي احمد عزيز المبارك149

500رضي هاشم كاظم الهاشم150

200رقيه صالح الطويل151

200ريحانه سلمان حسن الناصر152

200زكي حسن عبدربالرسول الناصر153

200زكي محفوظ هاشم الهاشم154

1000زكيه احمد حسن الناصر155

150زكيه حميد علوي الهاشم156

200زكيه عباس حبيب الناصر157

200زكيه محمد جواد المؤمن158

200زهراء جاسم علي الناصر159

200زهراء جاسم هاشم الهاشم160

200زهراء حبيب عبداهلل الناصر161

200زهراء حسن محمد الناصر162

120زهراء سعيد ماجد المرزوق163

200زهراء عبدالكريم عبداهلل العاشور164

200زهراء علوي جعفر الهاشم165

200زهراء علي عبدالعزيز المبارك166

150زهراء محمد حبيب الناصر167

200زهره محمد دخيل الناصر168

30زهره ميرزا عبداهلل المبارك169

200زينب ابراهيم احمد المبارك170

200زينب حبيب عبداهلل الناصر171

100زينب حسن احمد الناصر172

200زينب حسن مكي الناصر173

30زينب صالح احمد المبارك174

أسماء المشتركين والمتبرعين لعام 2017 أسماء المشتركين والمتبرعين لعام 2017
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المبلغاالسمم

350زينب عادل ماجد المرزوق175

200زينب علي محمد الناصر176

200زينب علي مهدي المبارك177

150زينب محمد حبيب الناصر178

200زينب محمد عبداهلل السنان179

200زينب محمد عبداهلل العاشور180

200زينب مصطفى حسن المرزوق181

260سامي سلمان حسن الناصر182

1000سامي محمد احمد السنان183

200ساميه عمر محمد الهاشم184

200سعيد باقر كاظم الهاشم185

200سعيد حبيب حسين الناصر186

200سعيد عباس حبيب الناصر187

400سعيد عبدرب الرسول الناصر188

200سعيد علي حميد العاشور189

200سعيد ماجد تركي المرزوق190

200سعيد محمد عبداهلل المرزوق191

200سكنه دخيل محمد الناصر192

200سكنه عبداهلل الجميع193

150سكينه محمد حبيب الناصر194

400سلمان حبيب حسين الناصر195

1500سلمان حسن احمد الناصر196

300سلمان حسين محمد الناصر197

300سلمان علي سلمان الناصر198

500سلمان كاظم محمد المبارك199

200سلمان محمد احمد السنان200

200سميره عبداهلل احمد الطويل201

200سها حبيب محمد الناصر202

500شرف عباس شرف الهاشم203

المبلغاالسمم

200شرف عبداهلل شرف المير204

200شريفه علوي جعفر الهاشم205

200شريفه مال اهلل الهاشم206

200شريفه هاشم كاظم الهاشم207

200شفيقه سلمان كاظم الناصر208

200شهربان عبداهلل احمد الناصر209

150شيخه احمد علي المرزوق210

250صالح احمد دخيل السنان211

300صالح جعفر دخيل الطويل212

200صالح عبدالرحيم احمد الناصر213

500صالح علي صالح المحمد214

200صالح محمد رضي الناصر215

200صالحه تقي عبداهلل الناصر216

200صباح ابراهيم حسن السلمان217

200صباح احمد سلمان الناصر218

200صديقه محسن محمد الناصر219

200صفيه عبداهلل احمد الطويل220

1000طالع عباس شرف الهاشم221

200طاهر سعيد باقر الهاشم222

200عاتكه علوي محفوظ العلوي223

200عادل علي احمد الناصر224

1000عادل ماجد تركي المرزوق225

200عادل محسن احمد المحيسن226

500عادل ناصر عبداهلل المرزوق227

200عارف مكي عباس الهاشم228

200عامر مالك صالح الناصر229

200عباس احمد حسين الناصر230

200عباس حبيب الناصر231

300عباس شرف كاظم الهاشم232

أسماء المشتركين والمتبرعين لعام 2017أسماء المشتركين والمتبرعين لعام 2017
المبلغاالسمم

100عباس طالع عباس الهاشم233

300عبداالله سلمان المرزوق234

500عبدالجبار احمد حسن العبدالجبار235

200عبدالجليل صالح محمد الناصر236

200عبدالحكيم احمد سلمان الناصر237

200عبدالرحمن صالح حسن الناصر238

1000عبدالرحيم احمد محمد الناصر239

200عبدالعزيز سلمان مكي المبارك240

200عبدالعزيز عبدالجبار العدالجبار241

200عبدالكريم احمد علي الجميع242

700عبدالكريم سلمان حبيب الناصر243

250عبدالكريم عبداهلل محمد العاشور244

200عبداهلل احمد سلمان الناصر245

200عبداهلل حسن علي الجميع246

200عبداهلل سعيد حبيب الناصر247

200عبداهلل عبدالكريم سلمان الناصر248

200عبداهلل عبدالكريم محمد الناصر249

200عبداهلل كاظم جواد الناصر250

1200عبداهلل محمد علي المرزوق251

1000عبداهلل محمد مكي الناصر252

30عبداهلل ميرزا عبداهلل المبارك253

200عبدالمجيد مالك صالح الناصر254

250عبدالمحسن احمد عبدالرحيم الناصر255

800عبدالمحسن محمد حبيب الناصر256

200عبدالواحد عبدالعزيز احمد العبدالجبار257

200عبدرب الرسول منصور المبارك258

200عدنان باقر كاظم الهاشم259

2500عدنان حميد علوي الهاشم260

300عدنان عباس شرف الهاشم261

المبلغاالسمم

300عدنان كاظم هاشم الهاشم262

200عرفات صالح علي المحمد263

200عفيفه سلمان صالح المرزوق264

200عفيفه عباس شرف الهاشم265

150علوي جعفر كاظم الهاشم266

250علوي سعيد باقر الهاشم267

200علويه حميد علوي الهاشم268

200علي احمد حسين الناصر269

200علي احمد سلمان الناصر270

300علي احمد صالح الناصر271

300علي احمد علي المرزوق272

200علي احمد معتوق العاشور273

400علي بدر خليل المبارك274

200علي حسن علي السنان275

300علي حسن كاظم العاشور276

200علي حسين منصور المبارك277

50علي خالد عبدالكريم العاشور278

200علي سعيد حبيب الناصر279

1000علي سلمان حسين الناصر280

500علي سلمان محمد الناصر281

250علي صالح علي الناصر282

200علي عبدالرحيم احمد الناصر283

200علي عبدالكريم احمد الجميع284

200علي عبدالكريم محمد الناصر285

200علي عبداهلل سلمان الناصر286

300علي عبداهلل محمد المرزوق287

250علي علوي سعيد الهاشم288

200علي ماجد تركي المرزوق289

200علي مالك سلمان الناصر290
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المبلغاالسمم

200علي محمد جعفر الناصر291

200علي محمد علي مكي292

500علي معتوق احمد العاشور293

300علي مهدي صالح السنان294

400علي مهدي محمد المبارك295

200علي موسى محمد الهاشم296

30علي ميرزا عبداهلل المبارك297

200علي ناصر احمد المحيسن298

200عمران محمد شبر الهاشم299

200عمران هاشم يوسف الهاشم300

200عواطف محمد ابراهيم الناصر301

200عون فارس عبداهلل المرزوق302

200عيسى حسن صالح جميع303

200عيسى حسين منصور الجميع304

200عيسى سلمان محمد الناصر305

200عيسى عبداهلل كاظم الهاشم306

1000عيسى ماجد تركي المرزوق307

600فارس عبداهلل احمد المرزوق308

200فاطمه ابراهيم احمد المبارك309

200فاطمه احمد سلمان الناصر310

200فاطمه احمد عبدالرحيم الناصر311

200فاطمه احمد منصور العاشور312

200فاطمه جاسم علي الناصر313

200فاطمه حسن علي العاشور314

100فاطمه خالد عبدالكريم العاشور315

250فاطمه دخيل محمد الناصر316

200فاطمه سلمان محمد الناصر317

250فاطمه عبدالرضا علي الناصر318

200فاطمه عبدالكريم احمد الجميع319

أسماء المشتركين والمتبرعين لعام 2017أسماء المشتركين والمتبرعين لعام 2017
المبلغاالسمم

200فاطمه عبداللطيف ناصر السنان320

200فاطمه عبداهلل حسن الجميع321

200فاطمه علي احمد المطاوعه322

200فاطمه علي حسين السنان323

200فاطمه علي عبدالعزيز المبارك324

200فاطمه فوزي عبدالمحسن الناصر325

200فاطمه محمد علي المرزوق326

200فاطمه مصطفى حسن المرزوق327

200فاطمه نبيل حسن الناصر328

200فايز صالح علي الناصر329

200فتحيه محمد احمد السنان330

200فخريه عبداهلل احمد الناصر331

200فردوس عبداهلل صالح السنان332

200فضل مكي عباس الهاشم333

150فوزيه علي محمد الناصر334

300فوزيه علي محمد الناصر335

200فوزيه محمد صالح المرزوق336

150قنديل عبدالمحسن محمد الناصر337

2500كاظم سلمان كاظم الناصر338

200كاظميه احمد مكي الناصر339

300كميل شوقي عبدالرؤوف السنان340

100كوثر خالد عبدالكريم العاشور341

200ليلى عبدالرحمن صالح الناصر342

200ليلى عبداهلل حسن الجميع343

200ليلى عبداهلل محمد الناصر344

150ليلى محمد حبيب الناصر345

200ليلى مهدي محمد الناصر346

200ماجد احمد منصور الناصر347

500ماجد تركي علي المرزوق348

المبلغاالسمم

200ماجد محمد حميد العاشور349

200ماريه نور حميد الهاشم350

200مالك سلمان محمد الناصر351

500مالك سليمان حسن الناصر352

200مالك صالح علي الناصر353

500مالك ناصر حسين السنان354

200ماهره محمد احمد السنان355

200مجتبى علي احمد الناصر356

2000مجدي محمد سلمان الناصر357

200محسن صالح حسين الناصر358

600محسن ماجد تركي المرزوق359

200محسن محمد صالح المرزوق360

200محسن منصور حبيب الناصر361

300محفوظ هاشم كاظم الهاشم362

200محفوظ يوسف ابراهيم الهاشم363

200محمد احمد حسن الناصر364

200محمد احمد حسين السنان365

200محمد احمد رضي السنان366

300محمد احمد محمد الناصر367

200محمد جعفر دخيل الناصر368

500محمد حبيب حسين الناصر369

500محمد حسن عبداهلل المرزوق370

300محمد حسن كاظم العاشور371

200محمد حسن مسلم المبارك372

100محمد خالد عبدالكريم العاشور373

200محمد خضر سعيد الهاشم374

200محمد خميس عبداهلل الطويل375

200محمد سعيد ماجد المرزوق376

200محمد سلمان حسن الناصر377

المبلغاالسمم

2500محمد سلمان حسين الناصر378

500محمد صالح علي المحمد379

200محمد صالح علي المرزوق380

200محمد طالع عباس الهاشم381

500محمد عبدالكريم احمد الجميع382

200محمد عبداهلل سلمان الناصر383

1000محمد عبداهلل صالح السنان384

200محمد عبداهلل كاظم الهاشم385

500محمد عبداهلل محمد العاشور386

200محمد عبداهلل محمد المبارك387

200محمد عبداهلل محمد الناصر388

200محمد عبدالمنعم حسن الناصر389

700محمد علي عبدربالرضا الناصر390

400محمد علي مكي الناصر391

250محمد فارس عبداهلل المرزوق392

200محمد فوزي عبدالمحسن الناصر393

200محمد كمال محمد الهاشم394

200محمد مالك سلمان الناصر395

200محمد منصور عبداهلل السنان396

200محمد مهدي محمد الناصر397

30محمد ميرزا عبداهلل المبارك398

1000محمد ناصر حسين السنان399

200محمد يوسف احمد العباس400

200فاطمه عبداهلل حسن الجميع321

200فاطمه علي احمد المطاوعه322

200فاطمه علي حسين السنان323

200فاطمه علي عبدالعزيز المبارك324

200فاطمه فوزي عبدالمحسن الناصر325

200فاطمه محمد علي المرزوق326
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أسماء المشتركين والمتبرعين لعام 2017أسماء المشتركين والمتبرعين لعام 2017
المبلغاالسمم

200فاطمه مصطفى حسن المرزوق327

200فاطمه نبيل حسن الناصر328

200فايز صالح علي الناصر329

200فتحيه محمد احمد السنان330

200فخريه عبداهلل احمد الناصر331

200فردوس عبداهلل صالح السنان332

200فضل مكي عباس الهاشم333

150فوزيه علي محمد الناصر334

300فوزيه علي محمد الناصر335

200فوزيه محمد صالح المرزوق336

150قنديل عبدالمحسن محمد الناصر337

2500كاظم سلمان كاظم الناصر338

200كاظميه احمد مكي الناصر339

300كميل شوقي عبدالرؤوف السنان340

100كوثر خالد عبدالكريم العاشور341

200ليلى عبدالرحمن صالح الناصر342

200ليلى عبداهلل حسن الجميع343

200ليلى عبداهلل محمد الناصر344

150ليلى محمد حبيب الناصر345

200ليلى مهدي محمد الناصر346

200ماجد احمد منصور الناصر347

500ماجد تركي علي المرزوق348

200ماجد محمد حميد العاشور349

200ماريه نور حميد الهاشم350

200مالك سلمان محمد الناصر351

500مالك سليمان حسن الناصر352

200مالك صالح علي الناصر353

500مالك ناصر حسين السنان354

200ماهره محمد احمد السنان355

المبلغاالسمم

200مجتبى علي احمد الناصر356

2000مجدي محمد سلمان الناصر357

200محسن صالح حسين الناصر358

600محسن ماجد تركي المرزوق359

200محسن محمد صالح المرزوق360

200محسن منصور حبيب الناصر361

300محفوظ هاشم كاظم الهاشم362

200محفوظ يوسف ابراهيم الهاشم363

200محمد احمد حسن الناصر364

200محمد احمد حسين السنان365

200محمد احمد رضي السنان366

300محمد احمد محمد الناصر367

200محمد جعفر دخيل الناصر368

500محمد حبيب حسين الناصر369

500محمد حسن عبداهلل المرزوق370

300محمد حسن كاظم العاشور371

200محمد حسن مسلم المبارك372

100محمد خالد عبدالكريم العاشور373

200محمد خضر سعيد الهاشم374

200محمد خميس عبداهلل الطويل375

200محمد سعيد ماجد المرزوق376

200محمد سلمان حسن الناصر377

2500محمد سلمان حسين الناصر378

500محمد صالح علي المحمد379

200محمد صالح علي المرزوق380

200محمد طالع عباس الهاشم381

500محمد عبدالكريم احمد الجميع382

200محمد عبداهلل سلمان الناصر383

1000محمد عبداهلل صالح السنان384

المبلغاالسمم

200محمد عبداهلل كاظم الهاشم385

500محمد عبداهلل محمد العاشور386

200محمد عبداهلل محمد المبارك387

200محمد عبداهلل محمد الناصر388

200محمد عبدالمنعم حسن الناصر389

700محمد علي عبدربالرضا الناصر390

400محمد علي مكي الناصر391

250محمد فارس عبداهلل المرزوق392

200محمد فوزي عبدالمحسن الناصر393

200محمد كمال محمد الهاشم394

200محمد مالك سلمان الناصر395

200محمد منصور عبداهلل السنان396

200محمد مهدي محمد الناصر397

30محمد ميرزا عبداهلل المبارك398

1000محمد ناصر حسين السنان399

200محمد يوسف احمد العباس400

200محمود ماجد تركي المرزوق401

100مرتضى ابراهيم حميد الهاشم402

200مرتضى صالح حسين الناصر403

200مريم ابراهيم جواد الناصر404

200مريم جعفر هاشم الهاشم405

200مريم سعيد حبيب الناصر406

200مريم سلمان حسن الناصر407

200مريم عبداهلل محمد الناصر408

200مريم محمد عبداهلل السنان409

450مصطفى احمد حسين الناصر410

500مصطفى حميد علوي الهاشم411

200مصطفى سلمان حبيب الناصر412

150مصطفى سلمان عبداهلل السنان413

المبلغاالسمم

200مصطفى سلمان محمد الناصر414

200مصطفى صالح محمد الناصر415

200مصطفى عبداللطيف سلمان الناصر416

200مصطفى علي علي السنان417

1000مصطفى علي محمد الناصر418

200مصطفى ناصر حسين السنان419

200معصومه سلمان عبدالرسول الناصر420

200معصومه عبدالرحيم احمد الناصر421

200معصومه عبداهلل احمد المرزوق422

200معصومه علي عبدالعزيز المبارك423

200معصومه كاظم هاشم الهاشم424

250معصومه محمد مكي الناصر425

450معصومه هاشم يوسف الهاشم426

200مفيد سلمان عبدربالرسول الناصر427

200مكيه عبداهلل حسين الناصر428

200ملكه عبداهلل سلمان الناصر429

200منار رياض ابراهيم الحداد430

200منصور احمد منصور الناصر431

200منصور حسين ناصر السنان432

300منصور عبدالرحيم احمد الناصر433

200منصور عبداهلل صالح السنان434

200منصور عبدربالرسول رضي الناصر435

400منصور محمد مكي الناصر436

1200منير حميد علوي الهاشم437

200مهدي محمد سلمان المبارك438

200موسى حميد علوي الهاشم439

200موسى كاظم هاشم الهاشم440

200مؤيد حسين عبداهلل السنان441

200ميرزا عبداهلل احمد المبارك442



112113

المبلغاالسمم

200ناجي احمد سلمان الناصر443

500ناجي محمد ناصر السنان444

500ناجي منصور محمد المرزوق445

300ناصر عبداهلل احمد المرزوق446

1000ناصر محمد ناصر السنان447

200نجيبه عبداهلل كاظم الهاشم448

200نرجس سعيد حبيب الناصر449

1000نسيم محمد سلمان الناصر450

300نعمه سلمان علوي الهاشم451

150نعيمه محمد علي الناصر452

200نوال حسين ناصر السنان453

200نور محمد كاظم الناصر454

200نوره عبدالكريم احمد الجميع455

200نوريه حميد علوي الهاشم456

200نوريه سلمان محمد الناصر457

500نوريه صالح علي المحمد458

1000هادي علوي جعفر الهاشم459

200هادي عيسى عبداهلل الهاشم460

200هاشم سعيد باقر الهاشم461

200هاشم شرف عباس الهاشم462

300هاني محمد سلمان الناصر463

200هدى سعيد حبيب الناصر464

200هدى سلمان عبدربالرسول الناصر465

200هدى عبدالكريم احمد الجميع466

200هدى عبداهلل صالح السنان467

200هدى عبداهلل علي الناصر468

200وجدي عبدالعظيم خليل المبارك469

500وداد احمد حسن الناصر470

1400ورده سلمان كاظم الناصر471

المبلغاالسمم

200ابتسام علي سلمان المرزوق1

30ابرار عبداهلل حسن الناصر2

200ابراهيم احمد عزيز المبارك3

200ابراهيم احمد محمد الجميع4

200ابراهيم حميد علوي الهاشم5

1000ابراهيم محفوظ هاشم الهاشم6

400احمد حسن محمد المرزوق7

1000احمد سلمان حسين الناصر8

500احمد صالح علي المحمد9

200احمد طالب هاشم الهاشم10

200احمد طالع عباس الهاشم11

200احمد عبدالعزيز احمد العبدالجبار12

30احمد عبداهلل حسن الناصر13

200احمد عبدالمنعم عبدالرحيم الناصر14

300احمد علوي جعفر الهاشم15

200احمد علي الناصر16

500احمد علي حسين السنان17

200احمد علي عبداهلل الناصر18

200احمد علي عبدربالرضا الناصر19

200احمد محمد ابراهيم الناصر20

250احمد محمد دخيل الجميع21

200ادريس حسين عبداهلل العاشور22

200ادليل احمد علي الناصر23

250اسعد سلمان علوي الهاشم24

200اسماعيل عباس ناصر الهاشم25

200اعتدال محمد ابراهيم الناصر26

200امجد عادل ماجد المرزوق27

200امل طالع عباس الهاشم28

400امل فايز عبدالكريم الناجي29

أسماء المشتركين والمتبرعين لعام 2018أسماء المشتركين والمتبرعين لعام 2017
المبلغاالسمم

200وفاء عبداهلل حسن الجميع472

200ياسر احمد حسن الناصر473

200ياسر حسين محمد السنان474

200ياسر عبدالهادي عبداهلل المرزوق475

1000ياسين صالح علي المحمد476

200ياسين كاظم هاشم الهاشم477

200يحيى حبيب شبر الهاشم478

200يسرى حميد علوي الهاشم479

المبلغاالسمم

200امنه عبداهلل محمد الناصر30

200امير عادل ماجد المرزوق31

400انتصار محمد ناصر السنان32

1000انور سلمان محمد الناصر33

200انور صالح علي المحمد34

200ايات نور محمد الناصر35

100ايالف خالد عبدالكريم العاشور36

200ايمان سلمان محمد الناصر37

200ايمان علي احمد الناصر38

200ايمان فايز عبدالكريم الناجي39

200ايه عبداهلل العاشور40

200بتول احمد ناصر العباس41

200بتول هاشم كاظم الهاشم42

200بدريه علي محمد الناصر43

200بنين عبداهلل احمد الطويل44

200بهجه عبداهلل احمد الناصر45

200ثريا طاهر علي العاشور46

200جاسم حسن عبداهلل المرزوق47

300جاسم علي عبداهلل العاشور48

1000جاسم علي محمد الناصر49

300جعفر احمد منصور الناصر50

200جعفر حبيب محمد الناصر51

200جعفر سلمان صالح المرزوق52

500جعفر عبداهلل محمد الناصر53

200جعفر علوي سعيد الهاشم54

500جعفر علي محمد الناصر55

200جعفر محمد جعفر الناصر56

200جعفر محمد حسين الجميع57

200جعفر منصور محمد المرزوق58
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200جمال سلمان محمد الناصر59

200جمال عبدالعظيم خليل المبارك60

200جهان عبداهلل صالح الهاشم61

200جواد عيسى عبد اهلل الهاشم62

200جود عيسى عبد اهلل الهاشم63

200حاتم حسن علي الناصر64

250حبيب حسين عبداهلل الناصر65

500حبيب عبداهلل طاهر الناصر66

200حبيب محمد جعفر الناصر67

200حبيب محمد مهدي الناصر68

300حبيب منصور حبيب الناصر69

1000حبيب ناصر محمد المكي70

200حرم جاسم حسن المرزوق71

1000حرم حسين عبداهلل الناصر72

200حرم صالح علي المحمد73

100حرم محمد حسن المبارك74

400حسن احمد عبدربالرسول الناصر75

200حسن احمد منصور الناصر76

200حسن سلمان عبدربالرسول الناصر77

500حسن سلمان علوي الهاشم78

200حسن صالح محمد الناصر79

500حسن عباس شرف الهاشم80

300حسن عبدالرحيم احمد الناصر81

200حسن عبدالعزيز احمد العبدالجبار82

200حسن عبداهلل حسين الناصر83

700حسن عبداهلل صالح السنان84

250حسن عبداهلل كاظم الهاشم85

200حسن عبدربالرسول رضي الناصر86

200حسن علوي سعيد الهاشم87

أسماء المشتركين والمتبرعين لعام 2018أسماء المشتركين والمتبرعين لعام 2018
المبلغاالسمم

1000حسن علي احمد السنان88

200حسن علي السنان89

100حسن علي حسن السنان90

200حسن علي عبدالرحيم الناصر91

200حسن محمد احمد السنان92

200حسن محمد حبيب الناصر93

50حسن محمد حسن السنان94

400حسن محمد صالح المبارك95

200حسن محمد علي الناصر96

200حسن محمد علي مكي97

200حسن مكي الناصر98

30حسن ميرزا عبداهلل المبارك99

100حسين ابراهيم حميد الهاشم100

200حسين امشيخص حيدر العاشور101

100حسين بشير حسين الناصر102

200حسين حبيب حسين الناصر103

100حسين خزعل علي الجميع104

200حسين سعيد باقر الهاشم105

200حسين صالح علي المحمد106

500حسين عبداهلل كاظم الناصر107

200حسين عبداهلل محمد العاشور108

400حسين علي احمد الناصر109

200حسين كاظم هاشم الهاشم110

400حسين محمد احمد الناصر111

200حسين محمد حبيب الناصر112

50حسين محمد حسن السنان113

200حسين محمد سعود السنان114

300حسين محمد عبداهلل السنان115

50حسين محمد منصور السنان116

المبلغاالسمم

200حسين مصطفى ناصر السنان117

200حسين ناصر حسين السنان118

200حسينيه عباس ناصر الهاشم119

200حكيم سعيد باقر الهاشم120

200حكيمه ابراهيم حسن السلمان121

200حمزه عبداهلل كاظم الهاشم122

300حميده حسن عبداهلل الناصر123

200حميده صالح علي المحمد124

200حور عيسى عبد اهلل الهاشم125

200حوراء احمد حسن الجميع126

200حوراء محمد كمال الهاشم127

200حوراء محمود ماجد المرزوق128

200حيدر احمد الهاشم129

200حيدر طالع عباس الهاشم130

200خاتون باقر كاظم الهاشم131

300خاتون حميد علوي الهاشم132

200خاتون عباس شرف الهاشم133

200خاتون عبداهلل كاظم الهاشم134

200خاتون علي مسلم المبارك135

500خالد عبدالكريم عبداهلل العاشور136

200خالده محمد علي الناصر137

200خديجه حبيب حسين الناصر138

200خديجه حسن احمد الناصر139

200خديجه عبداهلل حسين الناصر140

200خضر سعيد باقر الهاشم141

1200دعاء سلمان كاظم الناصر142

200رباب حسن مكي الناصر143

200رباب سلمان حسين الناصر144

200رباب صالح عبداهلل السنان145

المبلغاالسمم

200رحمه عبدالرحيم احمد الناصر146

200رحمه محمد شبر الهاشم147

200رسميه سلمان احمد السنان148

200رضا شاكر احمد الناصر149

200رضي احمد عزيز المبارك150

200زكي حسن عبدربالرسول الناصر151

200زكي علي سلمان المرزوق152

500زكيه احمد حسن الناصر153

200زكيه حميد علوي الهاشم154

200زكيه عباس حبيب الناصر155

200زكيه محمد جواد المؤمن156

200زهراء احمد علي السنان157

200زهراء جاسم علي الناصر158

200زهراء جاسم هاشم الهاشم159

200زهراء حبيب عبداهلل الناصر160

100زهراء حسن مكي الناصر161

200زهراء عبدالرحيم رضي المحمد162

250زهراء علوي جعفر الهاشم163

200زهراء علي عبدالعزيز المبارك164

100زهراء ياسين صالح المحمد165

200زهره محمد دخيل الناصر166

30زهره ميرزا عبداهلل المبارك167

200زينب حبيب عبداهلل الناصر168

200زينب حسن مكي الناصر169

200زينب سلمان عبدالرسول الناصر170

200زينب سلمان محمد الناصر171

30زينب صالح احمد المبارك172

200زينب عادل ماجد المرزوق173

50زينب علي الناصر174
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200زينب علي مهدي المبارك175

400زينب محمد احمد الناصر176

200زينب محمد حبيب الناصر177

200زينب محمد عبداهلل السنان178

200زينب محمد عبداهلل العاشور179

600زينب مصطفى حسن المرزوق180

100زينب ياسين صالح المحمد181

200ساره عبدالعظيم خليل المبارك182

500سامي محمد احمد السنان183

600سامي محمد عبداهلل العاشور184

200ساميه عمر محمد الهاشم185

200سعيد باقر كاظم الهاشم186

200سعيد حبيب حسين الناصر187

200سعيد علي حميد العاشور188

200سعيد محمد عبداهلل المرزوق189

100سكنه دخيل محمد الناصر190

200سكينه محمد حبيب الناصر191

300سلمان حبيب حسين الناصر192

1200سلمان حسن احمد الناصر193

300سلمان حسين محمد الناصر194

200سلمان عبدالكريم سلمان الناصر195

250سلمان علوي ابراهيم الهاشم196

500سلمان كاظم محمد المبارك197

200سلمان محمد احمد السنان198

500سلمان محمد علي المبارك199

200سميره حسن عبدربالرسول الناصر200

200سميره عبداهلل احمد الطويل201

200سها حبيب محمد الناصر202

500شرف عباس شرف الهاشم203

أسماء المشتركين والمتبرعين لعام 2018أسماء المشتركين والمتبرعين لعام 2018
المبلغاالسمم

200شرف عبداهلل شرف المير204

200شريفه مال اهلل الهاشم205

200شريفه هاشم كاظم الهاشم206

200شفيقه سلمان كاظم الناصر207

200شفيقه منصور حسين السنان208

200شهد محمود علي الجراشي209

500شهربان عبداهلل احمد الناصر210

1500شوقي عبدالرؤوف حسين السنان211

150شيخه احمد علي المرزوق212

200شيخه عبداهلل الناصر213

200صالح احمد دخيل السنان214

300صالح جعفر دخيل الطويل215

200صالح عبدالرحيم احمد الناصر216

500صالح علي صالح المحمد217

300صالحه تقي عبداهلل الناصر218

200صباح ابراهيم حسن السلمان219

250صبحه حسن محمد المرزوق220

200صديقه احمد حسن الناصر221

200صفيه عبداهلل احمد الطويل222

1000طالع عباس شرف الهاشم223

200طاهر سعيد باقر الهاشم224

200عاتكه علوي محفوظ العلوي225

1000عادل ماجد تركي المرزوق226

200عادل محسن احمد المحيسن227

200عارف صالح علي المحمد228

200عارف مكي عباس الهاشم229

200عامر مالك صالح الناصر230

300عباس شرف كاظم الهاشم231

100عباس طالع عباس الهاشم232

المبلغاالسمم

30عباس فاخر منصور المرزوق233

200عبدالجليل صالح محمد الناصر234

200عبدالحكيم احمد سلمان الناصر235

200عبدالرحمن صالح حسن الناصر236

1000عبدالرحيم احمد محمد الناصر237

200عبدالعزيز سلمان مكي المبارك238

200عبدالعزيز مهدي محمد الناصر239

200عبدالكريم احمد علي الجميع240

200عبدالكريم سلمان حبيب الناصر241

250عبدالكريم عبداهلل محمد العاشور242

200عبداهلل احمد سلمان الناصر243

200عبداهلل حسن راشد المرزوق244

200عبداهلل حسن عبدالرحيم الناصر245

200عبداهلل سعيد حبيب الناصر246

200عبداهلل عبدالكريم محمد الناصر247

200عبداهلل كاظم هاشم الهاشم248

1500عبداهلل محمد علي المرزوق249

50عبداهلل محمد منصور السنان250

200عبداهلل مسعود الجميع251

30عبداهلل ميرزا عبداهلل المبارك252

200عبداهلل ناصر حسين السنان253

200عبدالمحسن حسن عبدربالرسول الناصر254

1100عبدالمحسن محمد حبيب الناصر255

200عبدالمحسن محمد سلمان المبارك256

1200عدنان حميد علوي الهاشم257

300عدنان عباس شرف الهاشم258

200عدنان عبداهلل محمد المرزوق259

200عدنان علي عبدالواحد الناصر260

250عدنان كاظم هاشم الهاشم261

المبلغاالسمم

200عدنان هاشم يوسف الساده262

200عفيفه سلمان صالح المرزوق263

200عفيفه عباس شرف الهاشم264

150علوي جعفر كاظم الهاشم265

200علوي سعيد باقر الهاشم266

200علويه حميد علوي الهاشم267

200علويه محمد شبر الهاشم268

200علي احمد الجراشي269

200علي احمد سلمان الناصر270

300علي احمد صالح الناصر271

200علي احمد طالب الهاشم272

300علي احمد علي المرزوق273

200علي بدر خليل المبارك274

100علي بشير حسين الناصر275

200علي حسن صالح الناصر276

200علي حسن عبدربالرسول الناصر277

200علي حسن علي السنان278

300علي حسن كاظم العاشور279

200علي حسين منصور المبارك280

100علي خالد عبدالكريم العاشور281

200علي سعيد حبيب الناصر282

1200علي سلمان حسين الناصر283

250علي سلمان دخيل الجميع284

500علي سلمان محمد الناصر285

200علي صالح حسين المحمد286

300علي صالح علي الناصر287

300علي عبدالرحيم احمد الناصر288

200علي عبداهلل سلمان الناصر289

200علي علوي سعيد الهاشم290
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200علي محمد جعفر الناصر291

200علي محمد علي مكي292

500علي محمد مكي الناصر293

300علي معتوق احمد العاشور294

300علي مهدي صالح السنان295

400علي مهدي محمد المبارك296

200علي موسى محمد الهاشم297

30علي ميرزا عبداهلل المبارك298

200علي هاشم يوسف الهاشم299

100علي ياسين صالح المحمد300

200عمران محمد شبر الهاشم301

200عمران هاشم يوسف الهاشم302

200عون فارس عبداهلل المرزوق303

200عيسى سلمان محمد الناصر304

200عيسى عبداهلل كاظم الهاشم305

200عيسى محمد العيد306

600فارس عبداهلل احمد المرزوق307

200فاطمه احمد سلمان الناصر308

200فاطمه احمد منصور العاشور309

200فاطمه حسن الجرامين310

200فاطمه حسن علي العاشور311

100فاطمه خالد عبدالكريم العاشور312

200فاطمه خليل محمد المبارك313

200فاطمه سلمان محمد الناصر314

200فاطمه طالع عباس الهاشم315

250فاطمه عبدالرضا علي الناصر316

200فاطمه عبداهلل حسن الجميع317

200فاطمه علي الجميع318

200فاطمه علي حسين السنان319

أسماء المشتركين والمتبرعين لعام 2018أسماء المشتركين والمتبرعين لعام 2018
المبلغاالسمم

200فاطمه فوزي عبدالمحسن الناصر320

200فاطمه محمد علي المرزوق321

400فاطمه مصطفى حسن المرزوق322

400فاطمه منصور عبداهلل السنان323

200فاطمه نبيل حسن الناصر324

100فاطمه ياسين صالح المحمد325

200فايز صالح علي الناصر326

200فايز عبدالكريم احمد الناصر327

200فتحيه محمد احمد السنان328

200فخريه عبداهلل احمد الناصر329

200فردوس عبداهلل صالح السنان330

200فضل مكي عباس الهاشم331

200فوزيه حسن علي السنان332

500فوزيه حسن محمد المرزوق333

250فوزيه علي محمد الناصر334

200فوزيه محمد صالح المرزوق335

100قاسم احمد علي الجميع336

200كاظميه احمد مكي الناصر337

100كوثر خالد عبدالكريم العاشور338

200ليلى احمد ماجد المرزوق339

200ليلى حسن علي السنان340

200ليلى عبداهلل محمد الناصر341

200ليلى محمد حبيب الناصر342

300ليلى مهدي محمد الناصر343

200ماجد احمد منصور الناصر344

400ماجد تركي علي المرزوق345

200ماجده حسن احمد المبارك346

200ماريه صالح جعفر الطويل347

200ماريه نور حميد الهاشم348

المبلغاالسمم

500مالك ناصر حسين السنان349

200ماهره محمد احمد السنان350

200مجتبى علي احمد الناصر351

30مجتبى فاخر منصور المرزوق352

200محسن صالح حسين الناصر353

200محسن محمد صالح المرزوق354

200محسن منصور حبيب الناصر355

400محفوظ هاشم كاظم الهاشم356

200محفوظ يوسف ابراهيم الهاشم357

200محمد احمد حسن السنان358

200محمد احمد حسن الناصر359

200محمد احمد رضي السنان360

400محمد احمد منصور الناصر361

200محمد جعفر دخيل الناصر362

500محمد حبيب حسين الناصر363

400محمد حبيب عبداهلل الناصر364

500محمد حسن عبداهلل المرزوق365

200محمد حسن علي السنان366

300محمد حسن كاظم العاشور367

200محمد حسن مسلم المبارك368

100محمد خالد عبدالكريم العاشور369

200محمد خضر سعيد الهاشم370

200محمد خميس عبداهلل الطويل371

300محمد سلمان احمد السنان372

200محمد سلمان حسن الناصر373

2500محمد سلمان حسين الناصر374

500محمد صالح علي المحمد375

200محمد صالح علي المرزوق376

200محمد طالع عباس الهاشم377

المبلغاالسمم

200محمد عبدالجليل صالح الناصر378

100محمد عبدالرحمن صالح الناصر379

50محمد عبدالعزيز مهدي الناصر380

500محمد عبدالكريم احمد الجميع381

200محمد عبداهلل سلمان الناصر382

1000محمد عبداهلل صالح السنان383

200محمد عبداهلل كاظم الهاشم384

500محمد عبداهلل محمد العاشور385

200محمد عبداهلل محمد المبارك386

200محمد عبداهلل محمد الناصر387

200محمد عبدالمنعم حسن الناصر388

200محمد علي الجراشي389

500محمد علي سلمان الناصر390

400محمد علي مكي الناصر391

200محمد فوزي عبدالمحسن الناصر392

200محمد كمال محمد الهاشم393

200محمد منصور عبداهلل السنان394

200محمد مهدي محمد الناصر395

30محمد ميرزا عبداهلل المبارك396

1000محمد ناصر حسين السنان397

200محمد ياسين صالح المحمد398

200محمود علي الجراشي399

200محمود ماجد تركي المرزوق400

300مدن عبدالمحسن محمد الناصر401

100مرتضى ابراهيم حميد الهاشم402

200مرتضى صالح حسين الناصر403

200مريم ابراهيم جواد الناصر404

200مريم سعيد حبيب الناصر405

200مريم عبداهلل محمد الناصر406
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1000مصطفى احمد سلمان الناصر407

500مصطفى حميد علوي الهاشم408

200مصطفى سلمان حبيب الناصر409

200مصطفى سلمان عبداهلل السنان410

200مصطفى سلمان محمد الناصر411

200مصطفى صالح محمد الناصر412

200مصطفى عبداللطيف سلمان الناصر413

1200مصطفى علي محمد الناصر414

300مصطفى محمد صالح المرزوق415

200مصطفى ناصر حسين السنان416

200معصومه طاهر علي عاشور417

200معصومه عبدالرحيم احمد الناصر418

200معصومه عبداهلل احمد المرزوق419

200معصومه عبداهلل محمد الجميع420

200معصومه علي عبدالعزيز المبارك421

200معصومه كاظم هاشم الهاشم422

450معصومه هاشم يوسف الهاشم423

200مفيد سلمان عبدربالرسول الناصر424

200مكيه عبداهلل حسين الناصر425

200مليكه عبداهلل سلمان الناصر426

200مليكه محمد حسين المحمد427

200منار رياض ابراهيم الحداد428

300منصور احمد منصور السنان429

200منصور احمد منصور الناصر430

300منصور عبدالرحيم احمد الناصر431

200منصور عبداهلل صالح السنان432

200منصور عبدربالرسول رضي الناصر433

200منصور محمد مكي الناصر434

1100منير حميد علوي الهاشم435

أسماء المشتركين والمتبرعين لعام 2018أسماء المشتركين والمتبرعين لعام 2018
المبلغاالسمم

300منير عبداالله سلمان المرزوق436

200مهدي سعيد باقر الهاشم437

400مهدي عبداهلل حسين الجميع438

200مهدي محمد سلمان المبارك439

50مهدي محمد مهدي الناصر440

100موسى ابو خمسين441

200موسى جعفر حميد الهاشم442

200موسى حسن عبداهلل الناصر443

300موسى حميد علوي الهاشم444

200موسى عمر محمد الهاشم445

200موسى محمد صالح الهاشم446

200ميرزا عبداهلل احمد المبارك447

200ناجي احمد سلمان الناصر448

500ناجي محمد ناصر السنان449

500ناجي منصور محمد المرزوق450

200ناصر سلمان ناصر المكي451

300ناصر عبداهلل احمد المرزوق452

1000ناصر محمد ناصر السنان453

200ناهد صالح احمد المبارك454

200نجيبه عبداهلل كاظم الهاشم455

200نرجس سعيد حبيب الناصر456

100نرجس ياسين صالح المحمد457

250نعيمه محمد سعود السنان458

200نوال عبدالعظيم خليل المبارك459

200نور محفوظ يوسف الهاشم460

200نور محمد كاظم الناصر461

200نوره عمران محمد الهاشم462

200نوريه حميد علوي الهاشم463

200نوريه سلمان محمد الناصر464

المبلغاالسمم

500نوريه صالح علي المحمد465

1000هادي علوي جعفر الهاشم466

200هادي عيسى عبد اهلل الهاشم467

200هاشم سعيد باقر الهاشم468

200هاشم عبداهلل كاظم الهاشم469

300هاشم علوي جعفر الهاشم470

400هدى سعيد حبيب الناصر471

200هدى سلمان عبدربالرسول الناصر472

200هدى عبدالكريم احمد الجميع473

200هدى عبداهلل علي الناصر474

200وجدي عبدالعظيم خليل المبارك475

200وجيهه عبدالرحيم احمد الناصر476

500وداد احمد حسن الناصر477

1400ورده سلمان كاظم الناصر478

250وفاء احمد منصور السنان479

200ياسر احمد حسن الناصر480

200ياسر حسين محمد السنان481

1000ياسين صالح علي المحمد482

200ياسين كاظم هاشم الهاشم483

365ياسين هاشم يوسف الهاشم484

200يسرى حميد علوي الهاشم485
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أسماء المشتركين والمتبرعين لعام 2019أسماء المشتركين والمتبرعين لعام 2019
المبلغاالسمم

200ابتسام أحمد منصور الناصر1

250ابراهيم عبداهلل احمد الطويل2

500ابراهيم عبداهلل محمد الناصر3

1000احمد سلمان حسين الناصر4

300احمد علوي جعفر الهاشم5

500احمد علي حسين السنان6

200احمد علي عبد رب الرضا الناصر7

300احمد محمد دخيل آل جميع8

200احمد محمد عبدالرحيم الناصر9

200ادريس حسين عبداهلل آل عاشور10

200ادليل احمد علي الناصر11

250اسعد محفوظ هاشم الهاشم12

200الحاجة عفيفة سلمان صالح آل مرزوق13

200الحاجة فوزية محمد صالح آل مرزوق14

250المرحمة الحاجة نعيمه محمد سعود السنان15

300المرحوم الجاج سلمان حسين محمد آل ناصر16

100المرحوم الحاج أحمد حسن أحمد آل ناصر17

200المرحوم الحاج أحمد علي أحمد الناصر18

200المرحوم الحاج حبيب حسين عبداهلل الناصر19

150المرحوم الحاج حسن احمد مكي آل ناصر20

200المرحوم الحاج حسن عبد رب الرسول رضي الناصر21

400المرحوم الحاج حسن علي احمد السنان22

200المرحوم الحاج حسن مكي علي الناصر23

200المرحوم الحاج حسين محمد سعود السنان24

200المرحوم الحاج حيدر محمد شبر الهاشم25

200المرحوم الحاج سلمان حبيب حسين الناصر26

250المرحوم الحاج سلمان علوي إبراهيم الهاشم27

200المرحوم الحاج صالح محمد رضي الناصر28

1000المرحوم الحاج عبدالرحيم احمد محمد الناصر29

المبلغاالسمم

200المرحوم الحاج علي صالح حسين آل محمد30

200المرحوم الحاج عمران محمد شبر الهاشم31

200المرحوم الحاج محسن محمد صالح آل مرزوق32

200المرحوم الحاج محفوظ يوسف إبراهيم الهاشم33

200المرحوم الحاج محمد احمد ابراهيم الناصر34

200المرحوم الحاج محمد صالح علي آل مرزوق35

200المرحوم الحاج محمد علي مكي الناصر36

1000المرحوم الحاج محمد ناصر حسين السنان37

200المرحوم حسن محمد علي الناصر38

200المرحوم حسن منير سلمان الناصر39

200المرحوم عباس شرف كاظم الهاشم40

150المرحوم علوي جعفر كاظم آل هاشم41

200المرحومة الحاجة بتول احمد ناصر آل عباس42

200المرحومة الحاجة خاتون عبداهلل كاظم الهاشم43

200المرحومة الحاجة خاتون علي مسلم المبارك44

100المرحومة الحاجة زينب حسن أحمد آل ناصر45

200المرحومة الحاجة علويه محمد شبر الهاشم46

200المرحومة الحاجة فاطمة خليل محمد المبارك47

200المرحومة الحاجة فاطمة عبدالرضا علي الناصر48

200المرحومة الحاجة فاطمة علي حسن الجميع49

500المرحومة الحاجة فوزيه حسن محمد المرزوق50

150المرحومة الحاجة نعيمه محمد علي الناصر51

250المرحومة الحاجة وفاء احمد منصور السنان52

200المرحومة صالحه تقي عبداهلل الناصر53

200المرحومة فخريه عبداهلل احمد الناصر54

200انتصار محمد ناصر السنان55

1000انور سلمان محمد الناصر56

300انور صالح علي آل محمد57

200ايات نور محمد الناصر58

المبلغاالسمم

100ايالف خالد عبدالكريم آل عاشور59

200إبراهيم أحمد عزيز آل مبارك60

200إبراهيم حميد علوي آل هاشم61

200إبراهيم سعيد ماجد آل مرزوق62

300إيمان دخيل محمد آل ناصر63

200إيمان سلمان محمد الناصر64

200أحمد سلمان حبيب الناصر65

500أحمد صالح علي آل محمد66

200أحمد طالع عباس الهاشم67

200أحمد عبدالعزيز أحمد آل عبدالجبار68

1500أحمد ماجد تركي آل مرزوق69

250أسعد سلمان علوي الهاشم70

200أمجد عادل ماجد المرزوق71

200أمل طالع عباس الهاشم72

200أمير عادل ماجد آل مرزوق73

200آمنه عبداهلل محمد الناصر74

200بتول عبداهلل الهاشم75

200بتول عبدالمجيد مالك الناصر76

200بتول هاشم كاظم الهاشم77

200بدريه علي محمد الناصر78

200بنين عبداهلل احمد الطويل79

200بهجة عبداهلل محمد آل مرزوق80

200ثريا طاهر علي العاشور81

200جاسم حسن عبداهلل المرزوق82

300جاسم علي عبداهلل آل عاشور83

1000جاسم علي محمد الناصر84

250جعفر أحمد منصور الناصر85

200جعفر حبيب محمد الناصر86

200جعفر حسين حبيب الناصر87

المبلغاالسمم

500جعفر علي محمد الناصر88

200جعفر ماجد تركي المرزوق89

200جعفر محمد جعفر الناصر90

200جعفر محمد حسين الجميع91

200جعفر منصور محمد المرزوق92

250جهاد عبدالمحسن محمد الناصر93

200جهان عبداهلل صالح الهاشم94

200جواد عيسى عبداهلل الهاشم95

200جود عيسى عبداهلل الهاشم96

200حبيب محمد جعفر الناصر97

200حبيب محمد مهدي الناصر98

300حبيب منصور حبيب الناصر99

1000حبيب ناصر محمد آل مكي100

200حرم جاسم حسن المرزوق101

200حرم صالح علي المحمد102

200حسن احمد عبدربالرسول الناصر103

200حسن صالح علي الناصر104

200حسن صالح محمد الناصر105

350حسن عباس شرف الهاشم106

400حسن عبدالرحيم احمد الناصر107

200حسن عبدالعزيز أحمد آل عبدالجبار108

500حسن عبداهلل صالح السنان109

200حسن عبداهلل صالح الهاشم110

200حسن علي عبدالرحيم الناصر111

200حسن محمد حبيب الناصر112

300حسن محمد صالح المبارك113

3100حسن موسى رضي الصفار114

200حسين إبراهيم حميد آل هاشم115

200حسين حبيب حسين الناصر116
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200حسين حمزه محمد آل سنان117

200حسين صالح جعفر الطويل118

1000حسين صالح علي آل محمد119

300حسين عبدالجبار أحمد آل عبدالجبار120

500حسين عبداهلل كاظم الناصر121

200حسين عبداهلل محمد آل عاشور122

200حسين علي أحمد آل ناصر123

300حسين علي عبد رب الرضا الناصر124

100حسين محمد أحمد الناصر125

200حسين محمد جعفر الناصر126

200حسين محمد حبيب الناصر127

200حسينيه عباس ناصر آل هاشم128

200حكيمة إبراهيم حسن آل سلمان129

200حمزه سلمان احمد السنان130

200حمزه عبداهلل كاظم الهاشم131

300حميده حسن عبداهلل الناصر132

200حميده صالح علي آل محمد133

200حور عيسى عبداهلل الهاشم134

200حوراء محمود ماجد المرزوق135

200حيدر طالع عباس الهاشم136

200خاتون باقر كاظم الهاشم137

400خاتون حميد علوي الهاشم138

200خاتون عباس شرف الهاشم139

500خالد عبدالكريم عبداهلل آل عاشور140

200خديجة حبيب حسين الناصر141

200خديجة حسن مكي الناصر142

200رباب سلمان حسين الناصر143

200رباب صالح عبداهلل السنان144

200رباب عبداللطيف ناصر السنان145

أسماء المشتركين والمتبرعين لعام 2019أسماء المشتركين والمتبرعين لعام 2019
المبلغاالسمم

200رباب محمد حسين الجميع146

200رحمه عبدالرحيم احمد الناصر147

200رحمه محمد شبر الهاشم148

200رضي احمد عزيز المبارك149

500رضي هاشم كاظم الهاشم150

200ريحانه سلمان حسن الناصر151

200زكري هاشم يوسف الهاشم152

200زكريا سلمان حبيب الناصر153

200زكي حسن عبدربالرسول الناصر154

400زكيه احمد حسن الناصر155

200زكيه حميد علوي الهاشم156

200زكيه عباس حبيب الناصر157

200زكيه محمد جواد المؤمن158

200زهراء احمد علي السنان159

200زهراء حبيب عبداهلل آل ناصر160

200زهراء حسن محمد المبارك161

200زهراء سعيد ماجد آل مرزوق162

200زهراء عبدالرحيم رضي آل محمد163

200زهراء علوي جعفر الهاشم164

200زهراء علي عبدالعزيز المبارك165

200زهره عبداهلل محمد آل مرزوق166

200زهره محمد دخيل الناصر167

200زينب حبيب عبداهلل آل ناصر168

200زينب سلمان محمد الناصر169

200زينب عادل ماجد آل مرزوق170

200زينب علي مهدي المبارك171

100زينب محمد أحمد الناصر172

150زينب محمد حبيب الناصر173

200زينب محمد عبداهلل العاشور174

المبلغاالسمم

200زينب مصطفى حسن المرزوق175

200زينب ياسين صالح آل محمد176

200سامي محمد عبداهلل العاشور177

200ساميه عمر محمد الهاشم178

200سعيد باقر كاظم الهاشم179

200سعيد حبيب حسين الناصر180

200سعيد عبدرب الرسول رضي الناصر181

200سعيد علي حميد العاشور182

200سعيد ماجد تركي آل مرزوق183

200سعيد محمد عبداهلل المرزوق184

150سكنه دخيل محمد الناصر185

200سكينة محمد حبيب الناصر186

1200سلمان حسن احمد آل ناصر187

500سلمان كاظم محمد المبارك188

200سلمان محمد احمد السنان189

200سميره حسن عبدربالرسول الناصر190

200سميره عبداهلل احمد الطويل191

200سها حبيب محمد الناصر192

500شرف عباس شرف الهاشم193

200شريفة هاشم كاظم الهاشم194

200شريفه مال اهلل كاظم الهاشم195

200شفيقة منصور حسين السنان196

1000شفيقه سلمان كاظم الناصر197

200شهربان عبداهلل احمد الناصر198

1500شوقي عبدالرؤوف حسين السنان199

150شيخه احمد علي آل مرزوق200

200صالح عبدالرحيم احمد الناصر201

500صالح علي صالح آل محمد202

200صديقة أحمد حسن آل ناصر203

المبلغاالسمم

200صالح علي عبداهلل الناصر204

1000طالع عباس شرف الهاشم205

200طاهر سعيد باقر الهاشم206

200عادل حسن عبدالواحد الناصر207

1200عادل ماجد تركي آل مرزوق208

200عادل محسن أحمد آل محيسن209

500عادل ناصر عبداهلل آل مرزوق210

200عارف صالح علي آل محمد211

200عارف مكي عباس الهاشم212

200عامر مالك صالح الناصر213

200عباس حسن سلمان آل ناصر214

100عباس طالع عباس الهاشم215

500عبدالجبار أحمد حسن آل عبدالجبار216

200عبدالجليل صالح محمد الناصر217

200عبدالحافظ عبداهلل كاظم الناصر218

200عبدالحكيم أحمد سلمان آل ناصر219

200عبدالخالق عبدالجبار أحمد آل عبدالجبار220

365عبدالرحيم عبدالكريم علي الفرج221

300عبدالعزيز أحمد حسن آل عبدالجبار222

200عبدالعزيز سلمان مكي المبارك223

200عبدالكريم احمد علي الجميع224

250عبدالكريم عبداهلل محمد العاشور225

200عبداهلل أحمد سلمان آل ناصر226

300عبداهلل سعيد حبيب الناصر227

200عبداهلل عبدالكريم سلمان الناصر228

200عبداهلل محمد عبداهلل العاشور229

1500عبداهلل محمد علي آل مرزوق230

1000عبداهلل محمد مكي الناصر231

200عبداهلل ناصر حسين السنان232
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المبلغاالسمم

200عبدالمجيد مالك صالح الناصر233

200عبدالمحسن أحمد عبدالرحيم الناصر234

500عبدالمنعم أحمد حسن آل ناصر235

200عدنان باقر كاظم آل هاشم236

1200عدنان حميد علوي الهاشم237

300عدنان عباس شرف الهاشم238

200عدنان كاظم هاشم الهاشم239

200عدنان هاشم محمد السادة240

200عفيفه عباس شرف الهاشم241

200علويه حميد علوي الهاشم242

200علي احمد حسن آل ناصر243

200علي احمد سلمان الناصر244

200علي احمد صالح الناصر245

250علي أحمد علي آل مرزوق246

50علي أحمد علي آل مرزوق247

200علي حسن عبد رب الرسول الناصر248

200علي حسن علي السنان249

300علي حسن كاظم آل عاشور250

100علي خالد عبدالكريم آل عاشور251

200علي سعيد حبيب الناصر252

1000علي سلمان حسين الناصر253

300علي صالح علي الناصر254

200علي عبدالرحيم احمد الناصر255

200علي عبداهلل سلمان الناصر256

200علي ماجد تركي آل مرزوق257

200علي مالك محمد الناصر258

200علي محمد جعفر الناصر259

200علي محمد عبدالرحيم الناصر260

50علي محمد مهدي الناصر261
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300علي معتوق احمد العاشور262

400علي مهدي محمد المبارك263

300علي موسى محمد الهاشم264

200عيسى حسين منصور الجميع265

200عيسى سلمان محمد الناصر266

200عيسى عبداهلل كاظم الهاشم267

1000عيسى ماجد تركي آل مرزوق268

600فارس عبداهلل أحمد آل مرزوق269

200فاطمة أحمد سلمان الناصر270

200فاطمة أحمد عبدالرحيم الناصر271

200فاطمة أحمد منصور العاشور272

200فاطمة حسين عبدالباقي آل مبارك273

200فاطمة سلمان محمد الناصر274

200فاطمة عبداهلل علي الناصر275

200فاطمة منصور عبداهلل آل سنان276

200فاطمة مهدي محمد الناصر277

200فاطمه حسن احمد الناصر278

500فاطمه حسن علي الجرامين279

100فاطمه خالد عبدالكريم آل عاشور280

250فاطمه دخيل محمد آل ناصر281

200فاطمه سلمان حسن الناصر282

200فاطمه طالع عباس الهاشم283

200فاطمه عبدالكريم احمد الجميع284

200فاطمه عبداللطيف ناصر السنان285

500فاطمه علي صالح الناصر286

300فاطمه فوزي عبدالمحسن الناصر287

200فاطمه محمد علي المرزوق288

200فاطمه مصطفى حسن المرزوق289

1000فايز حميد علوي آل هاشم290

المبلغاالسمم

200فايز صالح علي الناصر291

200فتحية محمد أحمد آل سنان292

200فردوس عبداهلل صالح السنان293

200فضل مكي عباس الهاشم294

200فوزية حسن علي السنان295

200فوزيه حبيب محمد الناصر296

200فوزيه علي محمد الناصر297

1500كاظم سلمان كاظم الناصر298

200كاظميه احمد مكي الناصر299

100كوثر خالد عبدالكريم آل عاشور300

200ليلى عبداهلل محمد الناصر301

200ليلى محمد حبيب الناصر302

200ليلى مهدي محمد الناصر303

500ماجد تركي علي آل مرزوق304

200ماريا صالح جعفر الطويل305

200ماريا نور حميد الهاشم306

200مالك سلمان محمد الناصر307

300مالك صالح علي الناصر308

200مالك عبداهلل حسين الناصر309

500مالك ناصر حسين السنان310

1000مجدي محمد سلمان الناصر311

200محسن صالح حسين الناصر312

200محسن منصور حبيب الناصر313

400محفوظ هاشم كاظم الهاشم314

150محمد احمد رضي السنان315

200محمد أحمد منصور الناصر316

200محمد جعفر دخيل آل ناصر317

500محمد حبيب حسين الناصر318

2000محمد حسن صالح الناصر319

المبلغاالسمم

500محمد حسن عبداهلل المرزوق320

100محمد خالد عبدالكريم آل عاشور321

200محمد خضر سعيد آل هاشم322

200محمد سعيد ماجد آل مرزوق323

300محمد سلمان احمد السنان324

200محمد سلمان حسن الناصر325

3000محمد سلمان حسين آل ناصر326

500محمد صالح علي آل محمد327

200محمد طالع عباس الهاشم328

200محمد عبدالجليل صالح الناصر329

200محمد عبداهلل سلمان الناصر330

1000محمد عبداهلل صالح السنان331

500محمد عبداهلل محمد العاشور332

200محمد عبداهلل محمد الناصر333

200محمد عبدالمنعم حسن الناصر334

1000محمد علي محمد العبداهلل335

250محمد فارس عبداهلل آل مرزوق336

200محمد مالك سلمان الناصر337

200محمد منصور عبداهلل آل سنان338

200محمد مهدي محمد الناصر339

200محمد ياسين صالح آل محمد340

200محمود ماجد تركي المرزوق341

200مرتضى إبراهيم حميد آل هاشم342

200مرتضى صالح حسين الناصر343

200مريم سلمان حسن الناصر344

300مريم علي موسى الهاشم345

250مصطفى احمد حسين الناصر346

200مصطفى أحمد ماجد آل مرزوق347

500مصطفى حميد علوي آل هاشم348
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200مصطفى سلمان حبيب الناصر349

200مصطفى سلمان عبداهلل السنان350

200مصطفى شاكر أحمد الناصر351

200مصطفى صالح محمد الناصر352

1200مصطفى علي محمد الناصر353

300مصطفى محمد صالح المرزوق354

200مصطفى ناصر حسين السنان355

200معصومة إبراهيم عبداهلل الجميع356

300معصومه عبدالرحيم احمد الناصر357

200معصومه عبداهلل احمد آل مرزوق358

200معصومه علي عبدالعزيز المبارك359

200معصومه كاظم هاشم الهاشم360

200معصومه محمد مكي الناصر361

250معصومه هاشم يوسف الهاشم362

200مفيد سلمان عبدربالرسول الناصر363

200مكية عبداهلل حسين الناصر364

200منار رياض إبراهيم الحداد365

200منصور احمد منصور الناصر366

300منصور احمد منصور الناصر367

200منصور عبداهلل صالح آل سنان368

200منصور محمد مكي الناصر369

1000منير حميد علوي آل هاشم370

300منير عبداالله سلمان المرزوق371

200مهدي محمد سلمان المبارك372

50مهدي محمد مهدي الناصر373

200موسى حسن عبداهلل الناصر374

300موسى حميد علوي الهاشم375

200ميرزا عبداهلل أحمد آل مبارك376

200ناجي أحمد سلمان آل ناصر377
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500ناجي محمد ناصر السنان378

500ناجي منصور محمد المرزوق379

300ناصر عبداهلل احمد المرزوق380

1000ناصر محمد ناصر السنان381

200نجيبه عبداهلل كاظم الهاشم382

200نرجس سعيد حبيب الناصر383

1000نسيم محمد سلمان الناصر384

200نوال حسين ناصر السنان385

200نور محفوظ يوسف الهاشم386

200نور محمد كاظم الناصر387

200نوره عبداهلل محمد آل مرزوق388

200نورية سلمان محمد الناصر389

200نوريه حميد علوي الهاشم390

500نوريه صالح علي آل محمد391

1000هادي علوي جعفر آل هاشم392

200هادي عيسى عبداهلل الهاشم393

200هاشم شرف عباس الهاشم394

300هاشم علوي جعفر الهاشم395

250هاني محمد سلمان الناصر396

200هدى أحمد ماجد آل مرزوق397

200هدى سعيد حبيب الناصر398

250هدى سلمان عبدربالرسول الناصر399

200هدى عبداهلل صالح آل سنان400

200هدى عبداهلل علي الناصر401

700هدى عبداهلل كاظم الناصر402

200هنا صالح علي الناصر403

200وجيهه عبدالرحيم احمد الناصر404

500وداد أحمد حسن آل ناصر405

1600ورده سلمان كاظم الناصر406

1000ياسين صالح علي المحمد407

300ياسين هاشم يوسف الهاشم408

200يسرى حميد علوي الهاشم409

200يوسف جعفر منصور المرزوق410

اعتذار

مع خالص شكرنا وتقديرنا لكم

نعتـــذر عـــن أي خطـــأ مطبعـــي أو ســـهو وقـــع فـــي 

ـــماء  ـــن األس ـــم م ـــقوط اس ـــه س ـــج عن ـــر نت ـــذا التقري ه

أو رقـــم مـــن األرقـــام ، ونؤكـــد لكـــم أن المبالـــغ 

، وصلـــت  المعطـــاءة  أياديكـــم  قدمتهـــا  التـــي 

وقـــد أدخلـــت فـــي حســـابات جمعيتكـــم ، وفـــي 

حالـــة ســـقوط اســـم مـــن األســـماء أو خطـــأ فـــي رقـــم 

مـــن األرقـــام نرجـــو إبالغنـــا ليتـــم التصحيـــح فـــي 

تقريـــر ســـنوي آخـــر.

مجلس إدارة جمعية األوجام الخيرية




