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َيُهْم ُأُجوَرُهْم  ا َرَزْقَناُهْم ِسّرًا َوَعاَلِنَيًة َيْرُجوَن ِتَجاَرًة َلْن َتُبوَر ,ِلُيَوفِّ اَلَة َوَأْنَفُقوا ِممَّ ِه َوَأَقاُموا الصَّ ِذيَن َيْتُلوَن ِكَتاَب اللَّ »الَّ
ُه َغُفوٌر َشُكوٌر«. َوَيِزيَدُهْم ِمْن َفْضِلِه ِإنَّ

وقال رسول الله )ص(
»إن لله تعالى عبــادًا اختصهم بحوائج الناس, يفزع الناس إليهــم في حوائجهم, أولئك هم اآلمنون من عـــذاب الله«.

وقال رسول الله )ص(
»من اليشكر الناس اليشكر الله«.

ــر  ــكر والتقدي ــات الش ــمى آي ــة بأس ــات االجتماعي ــيهات للخدم ــة س ــس إدارة جمعي ــاء مجل ــس وأعض ــن رئي ــدم نح نتق
والعرفــان إلــى كل الهيئــات والمؤسســات والمحســنين مــن أهــل الخيــر الذيــن ســاهموا فــي دعــم مســيرة الجمعيــة 
وإلــى كل تلــك النفــوس الســخية التــي جــادت بعطاءاتهــا المختلفــة ســواء كانــت ماديــة أو عينيــة أو ضحــت بوقتهــا مــن 

أجــل إبــراز دور وفاعليــة الجمعيــة لمــا يحقــق المصلحــة العامــة ألفــراد هــذا المجتمــع.

سائلين المولى عز وجل أن يتقبل منا ومنكم صالح األعمال وأن يديمكم ذخرًا وسندًا لخدمة المجتمع راجين المولى التوفيق والسداد. 
والحمدلله رب العالمين
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تسجيل الجمعية



15

المرحوم الحاج 
مهــــــــــدي جاســــــــــم طالـــــــــــب

المرحوم الحاج
هـــــــــــالل حبيـــــــــب الحكيـــــــــم

الحاج
حســـــــــن حســــــــــن الناصـــــــــــــر

الحاج 
مهــــــــدي حســــــــــن الناصـــــــــــــر

الحاج
أحمـــــــــد عــــبدالله الشافعــــــــي

المرحوم الحاج 
منصـــــــــور عبدالله المسكيـــــــــن

المرحوم الحاج
ناجـــــــــــي عيســـــــى السكيــــــري

المرحوم الحاج
مهـــــــــــــدي علـــــــــــي الباشـــــــــا

المرحوم الحاج 
يــــــــــــوسف علـــــــــــــي آل داوود

المرحوم الحاج
منــــــــــــصور علـــــــــــي الربعـــــــان

المرحوم الحاج 
عبدالله إبراهــــيم عبد رب النبــــي

المرحوم الحاج
سعـــــــــود جاســــــــم الشويــــــــخ

المرحوم الحاج
عبـــــدالله سلمــــــان المطــــــرود

المرحوم الحاج
إبراهيـــــم سلمــــــان المطــــــرود

المرحوم الحاج
أحمـــــــد منصـــــــور محمــــد علــــي

المرحوم الحاج 
علــــــي محمـــــد علي آل خليفــــــــة

المرحوم الحاج 
ناجــــــــي محمــــــــد المسكيـــــــــن

الحاج
عبـــــــــدالله حســــن آل عبــــــــاس

الحاج 
عبـــــــــدالله أحمـــــــــد المـــــــــــدن

الحاج
السيد حسين السيد فالح آل غانم

المؤسســـون
للجمعيـــــــــــة
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الرسالة:
تقديــم برامـــج اجتماعيـــة وتنمويــة تلبـي 
المعاييــــر  وفق  المجتمـع  احتياجــــــات 
العالميـــة بكفـــــاءات وشراكـــات متميـزة 
تسهــم في تحقيـــق التكافـــل االجتمـاعــــي 

واالستقرار المجتمعي.

الرؤية:

القيم:

التميز في ريادة العمل االجتماعي 
و التنموي.

األهداف:

المسؤوليـة
التمكيـــــــن
الشفافيــــة

تحقيق التكافل واالستقرار المجتمعـي .
تقديم برامج اجتماعيـة وتنمويـة تلبـي احتياجات 

المجتمع.
تطوير مشاريـــع استثماريــة مجدية ومتناميـــة 
استقطــــاب الكفــــــاءات المؤهلــــة والكـــوادر 

التطوعية وتطويرها.
تطوير بيئة التميز المؤسسي والتقني.

تحقيق االستدامة المالية.

العدالــــــــة
العـــــــــطاء
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الرئيــــــــــــــس: أ. شوقـــي المطــرود

األمين العـام:أ.عبــدالله حبيب  خريدة

النائـــــــــــــــب: أ. أحمد صالح السيهاتي

مجلــس اإلدارة
أعضــــاء مجلس إدارة جمعيـــة سيهــــات للخدمات االجتماعية في دورتها الحاليـة و هم:

العضـــــــــــــو: أ.منصــــــور الدبيــــــس العضـــــــــــــو: أ. محمــــد آل خليفـــــــةالعضـــــــــــــو: أ.عبدالله زين الدين

المشرف المالي: أ. حسيـن آل خليفـة

العضـــــــــــــو: د. حسيــــن آل مطــــــر العضـــــــــــــو: م. حسيــــــن بونيــــــــان
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صور نعتز بها

المغفــور له صاحــــب السمـــو الملكـــي األمير نايف بن
 عبد العزيز ٓال سعود)يرحمه الله(في عام ١٣٩٤هـ.

خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ٓال سعودٔاثناء 
تكريمه الجمعية في شوال 1424هـ في مهرجان تكريم رواد العمل 

االجتماعي في مجال رعاية المعوقين وتٔاهيلهم.

خادم الحرمين الشريفين الملك سلمــان بن عبد العزيز 
ٓال سعـود ٔاثناء زيارته لجناح الجمعية في الملتقى األول 

لرعاية اإليتام بالرياض في جمادى األولى 1432هـ.
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صاحب السمو الملكي ألمير محمد بن فهد بن 
عبد العزيـــــز ٓال سعـــــود ٔاثناء ٕاطالعـــــه عىل 

مستجدات مشاريع الجمعية

صاحب السمو الملكي سلطان بن سلمان بن عبد 
العزيز ٓال سعود رٔييس جمعية الملك سلمان 
عىل  للجمعية  تكريمه  ٔاثناء  اإلعاقة  ألبحاث 
تنظيمها اللقاء التنسيقي للجمعيات الخيرية

عبد  بن  فيصل  األمير  الملكي  السمو  صاحب 
جمعية  رٔييس  سعود  ٓال  العزيز  عبد  بن  الله 
الهـــــالل األحمر السعودي سابقا ٔاثناء زيارته 
الثاني  لجناح الجمعية في المٔوتمر السعودي 

للتطوعي بالرياض

معالي الشيخ مساعد بن محمد السناني وزير 
ٔاثناء  سابقا  االجتماعيـــة  الشــٔوون  و  العمل 

زيارته للجمعية

معالــي األستـــاذ الدكتــور علي بن ابراهيــــم 
ٔاثناء  النملة وزير الشٔوون اإلجتماعية سابقا 

زيارته للجمعية

معالـي وزير الشــــٔوون اإلجتماعيــــة سابقـــــًا 
ٔاثناء زيارته لجناح  الدكتور/يوسف العثيمين 
الجمعيــــة في معـــــرض الفـــرص التطوعيــة 

بجامعـــة الملك فهــد للبـرول و المعادن

صور نعتز بها
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أصالـــة عن نفسـي ونيابة عـــن إخواني أعضاء مجلس إدارة جمعية سـيهات للخدمـــات االجتماعية يسرني أن أضع بين أيديكم التقرير السنوي 
التاسع والخمسين عن أعمال الجمعية ومشـاريعها وماليتهـا للعـــام المالـــي 2020 .

نتقدم في البداية بجزيل الشكر واالمتنان ألصحاب األيادي البيضاء و في مقدمهم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود 
وولي عهده األمين صاحب السمو الملكي األمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو أمير الشرقية صاحب السمو الملكي األمير سعود 
بن نايف بن عبدالعزيز  ونائبه صاحب السمو الملكي األمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز ، والحكومة الرشيدة ، للدعم و التسهيالت الكريمة 

التي حظينا بها لنواصل مسيرة العطاء .

2٠2٠ كان بالفعل عاًما استثنائًيا واجهنا فيه تحديًا غير مسبوق مع ماعايشناه خالل جائحة كورونا، بتوفيق الله و بمساندتكم و تعاون الجميع 
استطعنا تأدية واجبنا من تقديم الدعم و المساعدة للمحتاجين ،و بجهود المخلصيـــن والداعمين الذين نذروا أنفســـهم للنهـــوض بهذا البناء الشـــامخ 
حتى وصـــل إلى هذا المســـتوى المتميـــز والرائد والـــذي باتت آثـــاره وشـــواهده واضحة في كافـــة أرجاء بلدنـــا الغالي، حيث أن هدفنا األسمى الزال 
تقديم المساعدة لمن يستحقها، لنؤمن االستقرار المادي والمعنوي، و نساهم في توفير الحياة الكريمة للمستفيدين، بالقدر الذي نستطيعه، 
فتجاوزنا األشد و األصعب ، و وصلنا الى بر األمان مع استمرار العمل عىل تحقيق الرؤية و الحرص عىل التميز و الريادة في العمل االجتماعي، و ذلك 

من خالل تقديم برامج اجتماعية وتنموية تلبي احتياجات المجمع، وبتطوير مشاريع و استثمارات تحقق اإلستدامة المالية.
والجمعيـة وهـــي تقدم كل تلك األعمال التي ما كان لها أن تنجز لوال مســـاعدة العديـــد من الجهات واألفراد، والنفـــوس الخيرة المحســنة التي 
أعطت ومازالت تواصل هـــذا العطاء مـــن الوقت والجهد والمال، ننتهز الفرصة و نكرر تقديم أســـمى آيات الشـــكر والتقدير والعرفان لها، وإلـــى كل 
الهيئات والمؤسســـات والمحســـنين مـــن أهـــل الخير الذين ســـاهموا فـــي دعم مســـيرة الجمعيـــة ونخص بالشـــكر أعضـــاء الجمعية العمومية 
المشـــتركين عىل ثقتهـــم ودعمهم أعمال الجمعية، وإلى جميع اإلخوة واألخوات العاملين في اللجـــان ، وإلـــى كافـــة العاملين في برنامج و مشـــاريع 

الجمعية رجاال ونســـاء، شـــركاء الجمعيـــة في فعل الخيـــر جزاؤهم مـــن  الله تعالى األجر والثواب.

كلمة مجلس اإلدارة

الحمدلله رب العالمين و الصالة والسالم عىل أشرف األنبياء والمرسـلين محمد وآله وصحبه وسلم .
السالم عليكم ورحمة الله وبركاته..

نسأل االله العلي القدير أن يديم عىل الجمعية نعمه ويحفظهـا من الزوال، ويوفقنا لشكره لتدوم النعم وتزداد.

والسالم عليكم ورحمة الله وبركاته
مجلس إدارة الجمعية
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لجـــان المجلــس

اللجنة التنفيذية ١

لجنــة تنميــة المــــوارد الماليـــة ٢

لجنة العالقات العامــة و اإلعـالم ٣

لجنةتنميــــة الموارد البشريـــــة ٤

لجنة البرامج االجتماعية والتنموية ٥

لجنة المراجعة والتدقيق ٦

لجــــان
 أخـــرى

لجنة المساعدات 
العينية 

٤

لجنة
خدمة المجتمع

٥

لجنة االستشارات 
األسرية

٦

لجنة
تيسير السزواج

٧

لجنة تحسين 
المساكن

٨

لجنة
التنمية األسرية

٩

التأهيل 
والتوظيف

١٠

الدانة تفوق 
وتميز

١١

لجنة طوارئ 
كورونا

١٢

لجنة األشخاص 
ذوي اإلعاقة

١٣

لجنة
تثقيف األسرة

١٤

لجنة
نادي أبناء الوطن

١٥

لجنة مشروع 
الكريم

١٦

مركز نعيم للعمل 
التطوعي

١٧

اللجنة
 التعليمية

١٨

اللجنة
الصحية

١٩

لجنة
البحوث

١

اللجنة
االجتماعية

٢

لجنــة رعايـة 
أسر األيتام

٣

لجنة االستراتيجية 
والتميز

لجنة
المهرجانات

٢٠ ٢١
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أبرز ماجاء في االجتمـــاع:

استعراض القوائم المالية للسنة المنتهية في 2019 .
 تقرير مراجع الحسابات عن القوائم المالية للسنة المنتهية في 21 – 12 - 2018.

إقرار الميزانية التقديرية للعام المالي 2020.

استعراض التقرير اإلداري والفني لعام 2019.
قام رئيس مجلس اإلدارة األستاذ شوقي المطرود والمشرف المالي حسين آل خليفة والمدير التنفيذي حبيب محيف بالرد عىل 

تساؤالت الحضور .

أهم القرارات المصادق عليها:
تأجير الممتلكات واألصول.

تطوير الممتلكات واألصول.
إنشاء المشاريع المختلفة.

الدخول في الشراكات التجارية وغيرها.
الموافقة عىل شراء العقار المستخدم حاليًا كمقر لفرع المحمدية الستخدام جزء منه واستثمار باقي أجزائه.

القوائم المالية للسنة المنتهية 2019.
إقرار تشكيل لجنة التدقيق والمراجعة الداخلية .

حضر االجتمـــاع مندوبو وزارة الموارد البشرية والتنمية االجتماعية يتقدمهم 
مدير مركز التنمية االجتماعية بالقطيف: األستاذ نبيل بن راشد الدوسري.

اجتمـاع الجمعية العموميــة
العاديــة 16ديسمبـر 2020
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إضـــــــــــــــاءات:

تمكين 40 أسرة منتجة مـن 
المشاركة في معرض )أوراق 
شتوية( بسيهات، ومشاركة 
7 أسر في معـــــرض لـــــوزارة 

الحــرس الوطني بالظهران.

وقعــــت الجمعـــية اتفاقيــــة 
تعاون لمبادرة » تعلم « مع 
كلية المانـــع للعلوم الطبيــة 
وبلغ عدد المستفيــدين منها 

60 طالب وطالبة.

تمكين جهــة استثماريــــة من 
استئجــــار أراضـــــي الجمعيـــة 
إلقامـــــة معرض استهالكــي.

إقامــــة أمسيتـــي توظيـــف 
بالتعاون مع شركتـي )وصل ( 

و ) الراشد ( .

تشكيـــــل لجنـــــة طــــــوارئ 
لمواجهــــــة تداعيــــات أزمــــة 
جائحـــة وباء كورونا المستجد 

وإطالق 13 مبادرة.

بلـــــوغ إيـــراد برنامج )إفطار 
صائم ( 1,207,881  ريال

تبرع نقدي= 1,103,831.50
تبرع عيني= 104,050

إيــرادات زكاة فطـــر جمعيــة 
سيهات تجـــــــاوز مبلــــــغ الـ 

660,043 ريال

 1,200,000ريال
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لجنة طوارئ مواجهة تداعيات 
أزمـة جائحة كورونا المستجــد

بناء عىل قرار مجلس إدارة الجمعية في يوم األربعاء 18 مارس 2020م الموافق 23 رجب 1441هـ بتأسيس لجنة الطوارئ 
التأسيسي  انعقد االجتماع   ، أدناه  الموضحة أسمائهم  العمومية  الجمعية  بأزمة كورونا و عضوية السادة أعضاء  الخاصة 
األول في التالي من القرار بحضور جميع االعضاء وتم تدارس تداعيات الوضع المستجد و رصد الحاالت المتضررة و الخروج 
بتوصيات تحدد األولويات في المرحلة األولى و مناقشة الخطة العامة المقترحة و استكمال كافة التصورات بخصوص عمل 
اللجنة . و بتاريخ 21 مارس اعتمدت المسودة النهائية للخطة العامة في اجتماع اللجنة الثاني و عىل إثرها انطلقت أنشطة

و فعاليات اللجنة . 

و اعتمدت اللجنة في أعمالها عىل المادة الخامسة من الالئحة األساسية لجمعية سيهات للخدمات االجتماعية ينص عىل 
أن من بين أهداف الجمعية هو تقديم خدمات الرعاية الصحية الوقائية و العالجية و تنمية الوعي الصحي لدى المواطنين 
إضافة إلى المساهمة مع الجهات المختصة في مساعدة منكوبي الحوادث و الكوارث العامة ، و رغبة في تحقيق التكامل 

مع الجهود الرسمية في هذا االطار لتحقيق النتائج المرجوة بأقل االضرار و التكاليف المحتملة .

سند و وقاية
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فريق
 الدعم المالي والمجتمعي 

1

المساعدات بلغت 1,392,150ريال 

تم رصد 1,050 حالة 

جوالت الرصد الميداني أكثر من 55 
جولة

612 حالة من الحاالت المرصودة تم 
دراستها و مساعداتها

الفريق الطبي

٢

أطلقــــت مـــبادرة  إيـــــواء الممارسيــن الصحييــن.

#من_أحياها  بالــدم  التبــرع  حملتيـــن  نظمــــت 
واستقطـــبت 180 متــبرع بالـــــدم بالتعـــاون مع 
ومستشفــى  التخصصي  فهد  الملك  مستشفى 

القطيف المركزي.

أطلقت الهاتــف الصحــي اإلرشادي وأشرفـــت عىل 
257 استشارة.

رصدت عدد من مرضى السرطــــان المتضـــررين و 
سهلت مهمة عالجهم.

فريـــــــــق اإلعــــالم 
و اإلرشاد والتوجيه

٣

بنشــرات  األسري  االستقـــرار  دعـــم 
تعزيز نفسي.

بروشورات،  بطباعة  وتثقيف  توعية 
وبث رسائل إلكترونية.

مسابقات وترفيه من خالل حسابات 
مهرجان الوفاء

تواصل مع الجمهور 

اإلمكانـــات  وتوفير  لوجستـــي  دعـــم 
لتواصل فرق اللجنة عن بعد.

9.218 ساعة
عدد الساعات

120 متطوع
عدد المتطوعين

حصاد
 لجنة الـطوارئ
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فرع وزارة الموارد البشرية و التنمية االجتماعية1
الغـــــــــــــــــــــــــرضالجهـــــــــــــــــــــــــة

التواصل معها في حال استمرار توقف العمل في مركز التنمية االجتماعية بالقطيف.

إحاطة المركز بقرار تأسيس اللجنة للتأكد من عدم وجود تعليمات تعنى بسير و عمل مركز التنمية االجتماعية بالقطيف
اللجنة.

التواصل معها لشرح مهام اللجنة و تسهيل سير اعمالها مستقباًل.شرطة محافظة القطيف 

التواصل معها لتسيهل سير األعمال و إيجاد حلول لتخفيف معاناة المتضررين و تقديم مستشفى القطيف و المراكز الصحية 
المساندة المطلوبة للكادر الطبي.

التواصل معها لتكثيف أعمال التعقيم و التطهير في األماكن العامة.بلدية سيهات

مستشــفى الصـــادق و مجمــع المدلـوح الطبي و مجمع 
التواصل معهم لتغطية اي احتياجات مستقبلية.الربان الطبي

التواصل معهم و االستفادة منهم في تسهيل مهام اللجنة.شخصيات المجتمع و المؤثرين

التواصل معهم و االستفادة منهم في دعم عمل اللجنة معنويًا و توعويًا و ماديًا.مؤسسات المجتمع )المساجد وغيرها(

التواصل معهم و االستفادة منهم في دعم عمل اللجنة توعويًا و ماديًا .الديوانيات و الشخصيات الفاعلة

الحصول عىل الدعم المادي و حثهم عىل االلتزام بتوجيهات الرسمية.المحسنون

التواصل معها الستيعاب المتعطلين او دعمهم.المؤسسات التجارية

2
3

4
6

7

8

9

10

11

12

جهــات مساندة تم التواصــل معها 
من قبل الجمعيـة - اللجنة لتسهيل المهـام:
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اللجنة و  الدور المتوقع
الصحيــــة

التوعية الصحية

االجتماعية
رفد المتضررين ماليًا 

التأهيل والتوظيف
احتواء المتعطلين من الكسبة.

المساعدات العينية
الرصد الميداني و اقتراح المساعدات للمتضررين ماديًا.

وحدة اإلعالم والتسويق اإللكتروني
إنتاج و بث الرسائل االعالمية. 

طرح البرامج المعنية برفع معنويات في المجتمع.

التنمية األسرية 
التنسيق مع األسر المنتجة النتاج كمامات قماشية.

خدمة المجتمع:
التنسيق بخصوص المقبرة.

2-االستعانــة بمؤسسات المجتمع المختلفة لمساندــة خطة 
عمــل اللجنة و تعزيز التواصل مع  جميع مكونات المجتمع.

1- االستفادة من لجان الجمعية في تنفيذ المبادرات المقترحة 
وتضم مايلـي :

تشكيل الفرق المساندة :
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فـــــرق العمــــل:
اللجنة الرئيسية

االستاذ شوقـي بن عبدالله المطرود
االستاذ محمـــــد علـــــــي آل خليفـــــة
الدكتور حسيــــــن عمــــــار آل مطـــــر
االستاذ حبيــــــــب حســــن محيــــــــف 
المهندس عبدالــــرزاق جعفر الدبـيس
االستاذ عبـــــدالله حســــــن المختــــار
المهندس حسيــــن عبدالله آل عباس

1
2
٣
٤
٥
6
٧

فريق الدعم المالي والمجتمعي
المهندس جـــاســــم هـــــالل طـالــب
األستاذ علــــــــي جعفـــــــــر الرميـــــــح 
األستاذ عبدالله سعــــود المرشـــــود
األستاذ علــــــــي عبــــــدالله الراشــــد
األستاذ فايـــــــز عبــدالله آل طالـــــب

٨
٩
1٠
11
12

2٠
21
22
2٣
2٤
2٥
26
2٧
2٨
2٩
٣٠
٣1
٣2
٣٣
٣٤
٣٥
٣6
٣٧

 فريق اإلعالم واإلرشاد و التوجيه

عبــــــــــــاس أحمـــــــــد ال انصيـــــــف
العبــــــــــــاس  أحمــــــــــــد  مكـــــــــــي 
السويـــــــدان مهــــــــــدي  إيمــــــــان 
الـســــــــــــادة شــــــــــــرف  علــــــــي 
خليفــــــة آل  جاســــــــم  أحمــــــــــد 
الســـــــــــــاده عبــــــــاس  حبيــــــــب 
يوســـــــــف آل  إبراهيــم  مريـــــــــم 

1٣
1٤
1٥
16
1٧
1٨
1٩

محمـد علي حسين الحمود
الصليـــــل ناجــــــي  أحمــــــــد 
سليـــس حلمــــــي  مظـــــفر 
النصــــــر حجـــــــي  قاســــــــم 
الـنصــــــر محمــــــــد  حـــــــور 
قنبــر آل  حسيـــــن  نعيمــــه 
نصيـف  آل  حســــن  مراتـــــب 
عبـــاس  آل  تيسيـــر  لجيـــــن 
الراشـــد عيسى  عبداإللــــه 
النصــــر  شوقـــــــي  باســــــم 
عـــباس  آل  عبدالله  زهــــراء 
نصيف آل  أحمد  حسن  هاني 
طالـــب آل  جاســـم  سامــــي 

الصبيحــــــــــة  فاطمــــــــــــــه 
الدخيـــل  سليمـــان  زهــــراء 
سليــــــــــــــس نظمــــــــــــــي 
الفــــــــــــــرج حسيــــــــــــــــــن 
عبــــــــــــاس آل  بشايـــــــــــــر 

نادي أبناء الوطن

الهاتف الصحي االستشاري

٣٨
٣٩
٤٠
٤1
٤2
٤٣
٤٤
٤٥

٤٩
٥٠
٥1
٥2
٥٣
٥٤
٥٥
٥6
٥٧
٥٨
٥٩
6٠
61
62
6٣
6٤
6٥
66
6٧
6٨

مريــم محمـــود المطــــرود
المسكيـــــن فهمي  زينـــب 
فاطمة فهمي المسكيـــــن
يوســــف ال  نعيم  فاطمة 
 الزهراء يعقوب ال سليس
يوســــف ال  حســــن  بدور 
المطــــرود نصيــــر  أحمـــــد 
المطــــرود نصيــــر  دانيـــــا 

نايـــف عبدالغنــي الدبيس
أفنــــــان عمـــــــاد النصـــــــر
فــــــراس كمــال المعلـــــم
الشويخـات مهــدي  جعفـر 
زهــــراء عبــدالله الجشــــي
زينـــب عبدالعزيـــــز الزايــــر
حسيــن عمــــــار آل مطــــر
السلمان معتوق  إيمـــان 
اللويمــــــــــي صالــــــــــــــح 
الرميـــــــــــــح رضـــــــــــــــــا 
حنـــــــــــــــان العبدالكريـــم
حسيـــــــــــن اليوســــــــــف
زكيـــــــــــــــة الســــــــــــادة
الرضــــــــــــــــا دنيـــــــــــــــــا 
القضيـــــــــب كفـــــــــــــــاح 
السلطـــــــان حســــــــــــــن 
الهاشـــــــــــم حســــــــــــــن 
النخلـــــــــــــي ناصــــــــــــــــر 
الصنــــــــــــاع عدنـــــــــــــان 
المعلـــــــــــم زينــــــــــــــب 

٤6
٤٧
٤٨

نـــــــــور  حسيــــــــن آل زواد
زينــــب محمـــــد سلهـــــام  
عبدالله شوقـــي المطـرود
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٧٠
٧1
٧2
٧٣
٧٤
٧٥
٧6
٧٧
٧٨
٧٩
٨٠
٨1
٨2
٨٣

علـــــــــــــــي آل  أمـــــــــــــل 
علـــــــــــــي العاقــــــــــــــول
منـــــــــــال السيــــــــــــــــف
البــــــــــــــــــوري كمـــــــــال 
العوامــــــــــــــي آمــــــــــال 
سكينة عبدالله آل عباس
ناريمـان منصـــور آل نصـــر
الخميري إبراهيم  ساهرة 
مريم حسن صالح زين الدين
العبـــــاس أحمـــــــد  مريم 
محســـن آل  علي  رحــــــاب 
نـــــــــــــــــوال المـــــــــرزوق
الموســــــوي مريــــــــــــــم 
زهــــــراء سعود خواهـــــر

حملة التبرع بالدم #ومن_أحياها -١

٨٤
٨٥
٨6
٨٧
٨٩
٩٠
٩1
٩2
٩٣
٩٤
٩٥
1٠٠
1٠1
1٠2
1٠٣
1٠٤
1٠٥
1٠6
1٠٧
1٠٨
1٠٩
11٠
111
112

الهمــــــل عـــــــالء  هــــادي 
محمــــد عبـــــدالله مكحـــل
مكحـــل نعيـــــــم  عبــدالله 
مكحـــل نعيـــــــم  علــــــــي 
شهـــاب حسيــــن  علــــــــي 
الراشـــد حبيــــب  فاضــــل 
المرهــون حســـن  علــــــــي 
جاســــــم عيســــــى عيـــــــد
مؤيـــــد عبدالرحيــم الحجــي
حسيـــــن علـــــــي شهـــــاب
محمــــد جاســــم الطـالــــب
يحيــــــــا جاســـــم الطالــــب
عبــدالله سلمــــان السدرة
أيــــــوب أحمـــــد الكبيــــش
أحمــــــد علـــــــي الكبيــــش
علـــــي نسيـــــم الحمـــــــود
رضـــا عبدالجليل الزاكــــــــي
العجمـــــــــــي رضــــــــــــــــــــا 
عبـــــــــــــــدالله بشيــــــــــــــر
عبدالهـــــــــــادي الرميــــــــح
عبدالقادر حسن آل خليفـة
ســــــامـــــــي آل طالــــــــــب
عدنــــان جعفــــــر اوحيـــــــــد
حيـــــــان آل  علــــــي  رضــــــا 

11٣
11٤
11٥
116
11٧

حسيــــن أحمـــــد الـــــدرورة
محمــــــد حامـــــد حمــــــادة
حسيــــن علـي آل صويلــــح
تحيفـــــة علــــي سلمـــــــان 
خريــــــــدة علــــي  حيــــــدر 
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أداء وحدات البرامج التنموية واالجتماعية

قسم البحوث االجتماعية

57776

2,871

االجتماعية

501,105

تحسين المساكن

4375

تيسير الزواج

1236

التنمية األسرية

2845

االستشارات األسرية

49766

رعاية أسر األيتام

1968

عدد الحــــــــاالت الكلي:

258

عدد االجتماعات الكلي:

عدد االجتماعاتعدد الحــــــاالت
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لمستحقيها  والعينية  والغذائية  النقدية  المساعدات  بتقديم  المجتمع  تجاه  واجبها  بتأدية  قامت  أنها  في  سيهات  جمعية  تأمل 
المستفيديــن من أيتام وفقراء ومحتاجين ومقبلين عىل الزواج، وكذلك بتشكيل لجنة طـوارئ كورونا لمواجهة تداعيات الجائحــــة .

مساعـدات البرنامـج العـام

12183,731,656

إيجارات مساكن

1601,093,550

مصاريف المقبرة والمغتسل والمساجد

416,793

مؤونة شهر رمضان

1119934,268

قبس

125328149

أسر األيتام

92868,800

تحسين المساكن

46151,650

مساعدات جائحة كورونا

7771,392,150

لحوم األضاحي

970317200

تيسير الزواج

36248,600

مبلغ المساعدات الكلي: ٢٠,٢٨٧٣٥٩ ريالالمساعدة الماليةأسرة

ريال

ريال

ريال

ريال

ريال

ريال

ريال

ريال

ريال

ريال

المجمع الصحي االجتماعي

٨٥٧,٣٤2,٥٩٥
ريال

مساعدات فرع المحمدية

٣,٤61,٩٤٨
ريال

فرد

الرعاية االجتماعية
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الفقـــــراء

895184

الطارئة

1795372

األيتام

٩131

عدد األفراد الكلي: 2,781  فردأســرةفرد

مقبرة الشهداء
التحتية  البنى  في  التطوير  أعمال  ومتابعة  وتنظيمها  الشهداء  مقبرة  وتشغيل  إدارة 

والمباني التابعة لها.

المساعدات
استالم التبرعات العينية بجميع أنواعها من المتبرعين عن طريق فرق متخصصة وصرف 

المناسب للمستفيدين.

اللجنة الفنية
االنتهاء  عىل  شارف  الذي  الوالدين  مبرة  لمشروع  والفنية  اإلنشائية   األعمال  متابعة 

والمكون من دور أرضي ومواقف سيارات و14 وحدة سكنية.

األنشطة
 35 بعدد  األساسية  األطعمة  أصناف  عىل  وتشمل  شهور   3 كل  العينية  المؤونة  توزع 

باإلضافة لمواد النظافة للجسم والمنزل إضافة ألنواع اللحوم.

الفرز واستقبال المالبس الجيدة وفرزها حسب الجنس والعمر وعرضها بمعرض الجمعية 
ليختار منها المستفيد مايحتاجه، وكذلك استقبال األواني المنزلية واألجهزة.

مشروع األضاحي ويكون عادة من الفترة من 25 ذو القعدة، وحتى 10 ذو الحجة حيث يتم 
التنسيق مع المسالخ الرسمية لتجهيزها خالل أيام العيد.

فرع المحمدية
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مجموع المساعدات

٣,٤61,٩٤٨
ريال

بطـول 1800 متر الســـــــــور
بمساحة 600 متر مربعالمصـــــــىل
بمساحة 600 متر مربعالمغتســل

فرع المحمدية
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أسمـــاء إدارة الفـــروع:

عبدالمحســن حسيــــن السلطــان

مديـــر الفـــــرع

علي ناصر البوعيسى

نائب مدير الفرع

السيد علي محمد العلي

متابعة المشاريع

أحمد علي الشامسي

متابعة االيتام

منير جاسم القرقوش

البحث االجتماعي

حسن صبحي االمير

االعالم 

عباس طاهر الجريدان

مشرف مقبرة الشهداء

محمد صالح الجميعه

الشئون االدارية

ابراهيم محمد النحوي

التوجيه والمتابعة للمستفيدين

مقبل علي التريكي

المنسق االداري مع الجمعية

عبد المحسن أحمد الحمدان

المشتريات

صفية يوسف الحليمي

التبرعات العينية والتدوير

عبدالله علي بوخمسين

الدعم الفني

حسين علي بوسعيد

المحاسبة ومتابعة االيرادات

أحمد مصطفى الياسين

التطوير والجودة

حسين علي بوسعيد

المحاسبة

مصطفى العديلي

شئون المستفيدين

حيدر محمد العبداللطيف

المؤنة الغذائية

فرع المحمدية
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التنميــــة

التنميــــة األسريــــة 
إشراك ٤٠ أسرة منتجة في معرض أوراق شتوية .

إشراك ٥ أسر في معرض الجلسة الشتوية بمدينة الملك فهد السكنية بالحرس الوطني.
المشاركة في يوم التطوع السعودي والعالمي لمدة ٣ أيام بركن تعريفي للجنة وبمشاركة

) ٩( أسرة منتجة

عقد ثالث ورش عمل:
- وثيقــــــــة العمــــــل الحــــــــر.
- كيف تصبح متطوعا متميزا.

- فن التخطيط المالي لألسرة.

الضمان  مكتب  من  بطلب  كورونا  جائحة  من  المتضررة  المنتجة  األسر  حصر  في  المشاركة 
االجتماعي بالقطيف لرفعها للوزارة بتاريخ ٨ ابريل 2٠2٠.

: فاطمة العلي  التقوية أو اخذ الدورات  منها  التعليمية لدروس  التعاون مع بعض الجهات 
)مدرسة فيزياء لطالبات الثانوية(-أمل عبد الكريم)معلمة انجليزي(-مركز الخير ) مركز تعليمي 

لألبتدائية والمتوسطة( -معهد األزدهار. التأهيـل والتوظيف
توظيف أكثر من 94 باحث عن عمل.

إنشاء 7 قروبات للتوظيف من خالل تطبيق واتساب ويضم أكثر من 950 باحث عن عمل.
تم نشر أكثر من 1800إعالن خالل وسائل التواصل االجتماعي.

عقد أمسيتي توظيف:
- مع شركة الراشد

- شركة وصل 
توجيه أكثر من 1200 باحث وباحثة عن العمل عبر المكتب ووسائل التواصل.
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عدد العناوين المنفذةعدد المتطوعين 119

أبنــــــــــاء الوطــــــــن

النشاط االفتراضي

ورشة عمل بعنوان )كيف أتعايش مع كورونا(

األعمــال

1

٤#يوم_البيئة_العالمي
1#الناس_للناس

1#كسوة
12أزمة كورونا
2تهنئة العيد

1قبس
1اليوم الوطني

1المشاركة في فعالية يوم التطوع السعودي العالمي 
عدد المبادراتعدد المتطوعين 119

مهرجــــان الوفــــــاء

األعمــالالنشاط
1٣#خليك_بالبيت

204#تحدي_الوفاء_األول
50 عمل فني#ناصفتنا_لجمعيتنا

6#تحدي_الوفاء_الثاني
12#نبض_العطاء
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بيوم  احتفاليتها  في  التطوعي  للعمل  نعيم  مركز  االجتماعية  للخدمات  سيهات  جمعية  دشنت 
التطوع السعودي والعالمي بحضور مدير مركز التنمية االجتماعية بمحافظة القطيف األستاذ 
نبيل الدوسري ، وكرمت 300 متطوع ومتطوعة، ويأتي تدشين المركز بعد إقرار تغيير مسمى 
العطاء  لرجل  تكريمًا  التطوعي  للعمل  نعيم  لمركز  التطوعي  للعمل  سيهات  مركز  من  المركز 

الراحل نعيم مكحل.

مركز نعيم للعمل التطوعي
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في عام 1385 هـ تم تأسيس المجمع الصحي في مرحلته األولى ثم تطور إلى أن تم انشاء المجمع الصحي االجتماعي عام 
1408 هـ بسعة 256 سرير وافتتح عام 1411 هـ .

الخبـــــراألحساء وقراهاالدمــامالقطيف وقراهاسيهات

11

11
22

1٨

1٤
٣2

٧

6
1٣

٩

6
1٥

2

1
٣

نساء ٣٨رجال ٤٧

المستفيدون حسب المكان

القادرينخـــــرفنفســيزهايمرطريح الفراش

8

1٥
2٣

٣

2
٥

1٧

6
2٣

1

٣
٤

1٨

12
٣٠

الرعايـــــة الصحيـــة

المستفيدون حسب نوع اإلعاقــة

نساء ٣٨رجال ٤٧
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التعليـــــــــــــــم

نجحت جمعية سيهات للخدمات االجتماعية في إقامة حفل الدانة تفوق وتميز في نسخته الخامسة 
في بث إلكتروني كرمت من خالله 267 متفوقة من خريجات المرحلتين الثانوية والمتوسطة.

الثانوية،  المرحلة  من  دانة  و158  المتوسطة،  المرحلة  من  دانة   109 كرم  الذي  الحفل  ويأتي 
بمباركة وزارة الموارد البشرية والتنمية االجتماعية، ووزارة التعليم، مع مافرضته جائحة كورونا 

المستجد والتزام إدارة الجمعية باالحترازات التي تحد من انتشاره.

الدانة تفوق وتميز

 ٢٦٧ متفوقة

و اشارت االستـــاذة ابتسام الحميزي مساعد مدير عام فرع 
وزارة العمل والتنمية االجتماعية لقطاع التنمية بالمنطقة 
الشرقية إلى أن مشروع الدانة من المشاريع المتميزة التي 

ُيشار لها بالبنان.

 ٢٠٠٠ متابع عبر البث
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أطلقت جمعية سيهات للخدمات االجتماعية مبادرة “قبس” لتوفير حواسيب آلية للمستفيدين من المحتاجين واأليتام مع إقرار وزارة 
التعليم الدراسة عن ُبعد،  تماشيًا مع األوضاع الراهنة، خاصة أن الجمعية اعتادت عىل دعم المتطلبات التعليمية للمستفيدين سنويًا 

بتوفير الحقيبة المدرسية والزي المدرسي والخدمات األخرى.

قبـــس

186 جهاز328,149 ريال 125 أسرة

التعليـــــــــــــــم

مبادرة تعلم
وقعت جمعية سيهات للخدمات االجتماعية اتفاقية تعاون لمبادرة » تعلم « مع كلية المانع للعلوم الطبية بتاريخ 4/2/ 2019، وبلغ عدد 
المستفيدين منها 60 طالب وطالبة، استفادوا من خصم %40 من رسوم الكلية البالغ قيمتها 50,000 ريال لتصبح 30,000 ريال لكل 

طالب.

1,200,000 ريال٦٠  طالب و طالبة
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المساعدات  بتقديم  سيهات  جمعية  استمرت 
المواصالت  بتوفير  الجامعة  لطالب  التعليمية 

والسكن والكتب واألجهزة.

مساعدات تعليمية

328,149 ريال 125 أسرة

عقدت جمعية سيهات ثالث ورش عمل من خالل 
لجنة التنمية األسرية، قبل أن تضطرها ظروف 
التزامًا  الحضوري  نشاطها  لوقف  كورونا  جائحة 

باالحترازات، والورش هي:
-وثيقة العمل الحر

-كيف تصبح متطوعًا
-فن التخطيط المالي لألسرة 

ورش عمل

328,149 ريال 125 أسرة
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توزيع الموظفين عىل مرافق الجمعية 

نسبة السعودينالمجموعغير سعوديسعوديالقسم

%١٤١١٥93اإلدارة
%32٦٨10032المجمع الصحي االجتماعي

%٧٠٧100خدمات عامة
%٠١١0فرع المحمدية

%16143053العالج الطبيعي
%٠٢٢0رياض األطفال
%698615545المجموع الكلي

45%

55%

الموارد البشرية



44

خبر صحفي
92 خبر

تصميم جرافيك
327 تصميم

صور فوتوغرافية
55 صورة

مشتركي الواتساب
5,311 مشترك

متابعي انستغرام
6,400 متابع

متابعي تويتر
3,989 متابع

أيام عالمية محتفى بها إلكترونيًا

شهـر رمضــان
يــوم الصحـــة

نجاح الطـالب 
عيــد الفطـــر 
يـــوم البيئـــة 
اليوم الوطني

بيعـــة ولـي العهــد 3 
يوم المسن العالمي 

اليوم العالمي لفقر الدم المنجلي 
ذكرى بيعة خادم الحرمين الشريفين

اليوم العالمي لألشخاص ذوي اإلعاقة 

برامج تسويقية إلكترونيًا

21  ينايرأمسية توظيف شركة وصل
1 مارسأمسية توظيف شركة الراشد

24 مارسسند ووقاية ) طوارئ كورونا ( 
27  مارسالناس للناس
7  ابريلرحماء بينهم 

10  مايوزكاة الفطر
21  ينايرعايدهم - كسوة الفطر

27  مايوندعم أسرنا 
3  يونيو كسوة 

27  مايو الدانة تفوق وتميز
23 اغسطسقبس

8 اكتوبرالجبانة
17 نوفمبرالمالبس المستعملة والورق

19 نوفمبرفرص عمل مائدة 
20 نوفمبرلتسكنوا إليها

27 نوفمبرخيرنا ألهلنا 

28 نوفمبراالستشارات األسرية

5 ديسمبريوم التطوع السعودي والعالمي

6 ديسمبر الجمعية العمومية

اإلعالم والتسويق 
اإللكتروني
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مشاريعنا ٢٠٢٠

الشركة التشيكية السعودية الطبية ) داركوف السعودية (

شركة خليج البركة ) مركز األمير فيصل بن فهد للمناسبات (

١

٢
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شركة حياة الشرقية التعليمية

مجمع الكريم السكني التجاري ) صدقة جارية (

مشاريعنا ٢٠٢٠

٣

٤
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مشاريعنا ٢٠٢٠

استقطاب مستثمرين ) مجمع الحلل (

استقطاب مستثمرين ) مجمع اللولو (

٥

٦
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٧استقطاب مستثمرين )بندة(
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دروع تكريمية وشهادات

درع من مركز التنمية االجتماعية بالقطيف للمشاركة في معرض “ التطوع .. نماء وتنمية “.

شهادة شكر وتقدير من إدارة العـــالقات العامــــة بالقطــــاع الشرقي لـــوزارة الحرس الوطني 
للمشاركة في معرض “ الجلسة الشتوية “. 

درع من جمعيـــة الصفـــا للمشاركــة في ملتقـــى لجــان كافـل اليتيــم لجمعيــات المنطقـــة.

مركــــز التنميـــة يكــــرم جمعيــــــة سيهـــــات إلثـــرائهـــــا منظومـــــــة التطــــــوع.
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زيارات ومشاركات 
جمعية سيهات تستعرض الفرص التطوعية الصحية في برنامج “ التطوع .. نماء وتنمية”.

مكتب  ورشة  في  بالحضور  يشاركون  سيهات  جمعية  من  باحثين  وستة  باحثات  خمس 
الضمان االجتماعي.

٤٠ أسرة منتجة لجمعية سيهات يشاركن في معرض “ أوراق شتوية “.

7 أسر منتجة من جمعية سيهات يشاركون في فعاليات الجلسة الشتوية لوزارة الحرس 
الوطني.

طالب كلية الغد في ضيافة جمعية سيهات.

جمعية سيهات تشارك في ملتقى لجان كافل اليتيم بصفوى.

جمعية سيهات تشارك في اللقاء التشاوري الثاني بين جامعة اإلمام عبدالرحمن بن فيصل 
والجمعيات الخيرية.

طالب جامعة الملك فهد في زيارة لنزالء مجمع صحي جمعية سيهات في يومهم التطوعي.

6 فبراير

2 يناير 

6 فبراير

13 فبراير

27 فبراير

23 فبراير

19 فبراير

13 فبراير

31 ديسمبرمدير عام فرع وزارة الموارد البشرية يتعرف عىل مشروعات جمعية سيهات.
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لقاء جمعية سيهات بمدير فـرع وزارة الموارد البشرية 
والتنميــة االجتماعيــة األستــاذ عبدالرحمـــن المقبـل.

 الجمعيــة تستقبل الدكتور عبدالله السيهاتــي الداعم 
لبرامجهـــــــــا.

مشاركــة جمعيــة سيهــات في فعاليـة التطـوع نمـاء 
وتنميــة التي نظمهــا مركز التنميــة بالقطيــف.

الزيــارة السنوية لطـــالب جامعـة الملك فهد للبتــرول 
والمعــــــادن.
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القوائم المالية وتقرير مراجع الحسابات المستقل لعام ٢٠٢٢م
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القوائم المالية وتقرير مراجع الحسابات المستقل لعام ٢٠٢٢م
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القوائم المالية وتقرير مراجع الحسابات المستقل لعام ٢٠٢٢م
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القوائم المالية وتقرير مراجع الحسابات المستقل لعام ٢٠٢٢م
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القوائم المالية وتقرير مراجع الحسابات المستقل لعام ٢٠٢٢م
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القوائم المالية وتقرير مراجع الحسابات المستقل لعام ٢٠٢٢م
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القوائم المالية وتقرير مراجع الحسابات المستقل لعام ٢٠٢٢م
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القوائم المالية وتقرير مراجع الحسابات المستقل لعام ٢٠٢٢م
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القوائم المالية وتقرير مراجع الحسابات المستقل لعام ٢٠٢٢م
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3000حسين حبيب صالح خريده1

3000عبداالمير عبدالله علي الحمود2

1200حسين منصور عبدالله الهويدي3

 المرحوم نوار حسين منصور4
1200هويدي

1200المرحوم منصور عبدالله هويدي5

300ابراهيم حسن كاظم مدلوح6

 المرحومة زهراء علي ناصر7
200المحفوظ

600رحمه عبداالمير احمد السالم8

600علي عبداالمير احمد السالم9

600احمد عبداالمير احمد السالم10

600رضا عبداالمير احمد السالم11

600عبدالله احمد علي الحجي12

600نجاح علي محمد ال خليفه13

600المرحوم احمد علي محسن الحجي14

 المرحومة حصه علي مسلم15
600الحجي

1000خديجه حسين احمد الجاروف16

 المرحوم محمد عيسى حسين17
600البوري

1200محمد مهدي حسن الناصر18االشتراكــــــات

1200علي كاظم صالح  ال عبيد19

300حرم علي كاظم عبيد20

1500حبيب حسن مكي سلهام21

1000عواطف احمد علي الحجي22

1200احمد علي جاسم الحميدي23

1200كاظم صالح مهدي محيف24

600صالح عيسى صالح درويش25

1800ابراهيم علي ابراهيم الرميح26

 المرحوم الحاج / علي صالح27
1800حسين الهمل

500ابراهيم منصور احمد الفاضل28

600منصور ابراهيم منصور الفاضل29

6760جاسم محسن محمد الدبيس30

637فاطمه كاظم رضي الدبيس31

550المرحومه زينب جاسم الدبيس32

550ابراهيم حسين ابراهيم الدبيس33

 المرحوم حسين ابراهيم محسن34
550الدبيس

550طيبه عباس منصور الحمد35

600منصور عبدالني جاسم الحالل36

 قصي احمد عبدرب النبي37
1200السيهاتي

1200امل احمد عبدالنبي المدن38

1200تركي علي عبدالله الرميح39

300جاسم عيسى احمد الخليفه40

300خاتون حسين شبر الموسوي41

1200عبدالله علي حبيب ال مكي42

600علي حبيب ال مكي43

600فاطمه حسين حسن السالم44

600سعود مبارك  المبارك45

200سلمى احمد عبدالله السيهاتي46

200فاطمه عبدالله علي ال مكي47

1200ابراهيم عبدالله احمد الراشد48

1200علي حسن منصور السواد49

1200مدينه احمد علي ال شهاب50

1200علي حسن مكي سلهام51

 المرحوم احمد عبدالمحسن52
1200المطرود

1200المرحوم جعفر حسن السلهام53

600هدى احمد عبدالله المطرود54

600محمد علي حسن سلهام55

600جعفر علي حسن سلهام56

600جهاد علي حسن سلهام57

1200حسن مكي ناصر السلهام58

6000حسن علي ناصر الهزاع59

1200منصور احمد عبدالله الشافعي60

1200منى عبدالله محمد الكابه61
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1000فاطمه منصور احمد الشافعي62

1000زينب منصور احمد الشافعي63

1000احمد منصور احمد الشافعي64

1000علي منصور احمد الشافعي65

1000حسن منصور احمد الشافعي66

600حسين احمد حسن العبيدان67

1500جعفر مهدي منصور الزواد68

600علي جعفر مهدي الزواد69

6000مهدي حسن عبدالله الباشا70

 عبدالستار احمد عبدالله71
4800الكبيش

 كميل عبدالله ابراهيم آل عبد72
1320رب النبي

7200جعفر محمد جعفر الدبيس73

1800السيد منير شرف امين الساده74

1200حسن عبدالغني علي الداوود75

1200حسين تيسير الحمود76

1800مصطفى سلمان علي العيد77

1800حسن علي حسن السواد78

3600فوزي عبدالكريم عبدالله النصر79

750هاشم حسين يحيى السيهاتي80

600جعفر علي المحسن81

2400نعميه حبيب علي امشاره82

200مصطفى علي ابراهيم السبع83

1800ابراهيم علي احمد شويخات84

3600اسماعيل ابراهيم علي الباشا85

2500ابراهيم مكي ابراهيم السيهاتي86

300كمال منصور صالح المعلم87

600هاني احمد صالح خريده88

600فاطمه محمد مكي المعلم89

600فاطمه هاني احمد خريده90

600مرتضى هاني احمد خريده91

600عباس هاني احمد خريده92

600مصطفى هاني احمد خريده93

300خديجه علي علي خليل94

300علي علي خليل95

300فاطمه علي الراشد96

1200عبدالله محمد محمد الكابه97

300آمنه محمد سعيد آل نصر98

400امنه عبدالله محمد الكابه99

2900حبيب جعفر حسين صليل100

 المرحوم احمد حسين علي101
2000المزعل

3600عبدالله قاسم عبدالله ابراهيم102

600قاسم عبدالله قاسم ابراهيم103

600فاطمه عبدالله قاسم ابراهيم104

600حسين عبدالله قاسم ابراهيم105

1200علي علي حبيب مكي106

600عبدالعلي عبدالله احمد فتيل107

2400احمد كاظم محمد الصواف108

2000مهدي حسن ناصر الخرداوي109

1200عبدالله جعفر حسين صليل110

1200عبدالباقي منصور عبدالله النصر111

400ضياء عبدالباقي منصور النصر112

400منصور عبدالباقي منصور النصر113

1200منصور عبدالله حسين النصر114

1200حبيب حسن منصور المحيف115

100هدى حسن ابراهيم الهالل116

100حسن منصور قاسم المحيف117

  صالحه علي عبدالله118
100العبدالوهاب

100منصور جاسم المحيف119

100علي عبدالله العبدالوهاب120

100فاطمه محمد السواد121

100زاهيه مرزوق الفرج122

100نضال حبيب حسن المحيف123

100فاطمه حبيب حسن المحيف124

100احمد حبيب حسن المحيف125
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100كوثر حبيب حسن المحيف126

100حسن حبيب حسن المحيف127

5000حسين معتوق احمد المطوع128

1000سكينة حسين معتوق المطوع129

2000مهدي خليل ابراهيم هالل130

600ماجدة احمد ابراهيم السبع131

600هادي مهدي خليل هالل132

600عارف مهدي خليل هالل133

600محسن عبدالله علي المشامع134

600فرح مهدي خليل هالل135

450عبدالكريم حسن محمد المطر136

300احمد علي احمد معيريك137

1000نعيمه علي احمد المحسن138

600صالح حبيب حسين المسكين139

3000مهدي حسن علي الناصر140

1200دخله حسين المرهون141

1200حسن علي ناصر الناصر142

1200طارق مهدي حسن الناصر143

1200منير مهدي حسن الناصر144

1200نزيه مهدي حسن الناصر145

1200نجوى مهدي حسن الناصر146

700عبدالرزاق احمد عبدالنبي الحالل147

300بدريه منصور عبدالنبي الحالل148

600عبدالنبي جاسم حسن الحالل149

300عبدالمحسن جاسم حسن الحالل150

600احمد عبدالرزاق احمد الحالل151

300فاطمه عبدالرزاق احمد الحالل152

300مرتضى عبدالرزاق احمد الحالل153

300هادي عبدالرزاق احمد الحالل154

300جمانه عبدالرزاق احمد الحالل155

 المرحوم / مجتبى عبدالحسين156
200منصور الحالل

 المرحوم الحاج احمد عبدالنبي157
3000جاسم الحالل

400سكنه يوسف صالح امساعد158

 فاطمه عبدالمحسن جاسم159
600الحالل

600شاكر احمد عبدالنبي الحالل160

600ماجد احمد عبدالنبي الحالل161

5000فؤاد احمد علي الهزاع162

1000سلمى احمد عيسي السيهاتي163

650ناصر فؤاد احمد الهزاع164

650حسن فؤاد احمد الهزاع165

650احمد فؤاد احمد الهزاع166

650حور فؤاد احمد الهزاع167

650حنان فؤاد احمد الهزاع168

120احمد رضي علي السدره169

120اسامه احمد رضي السدره170

120جهاد احمد رضي السدره171

 المرحومة / امنه احمد جاسم172
600الكبيش

600امنه احمد مدن الخليفه173

 المرحوم عبدالله حسين مدن174
600الخليفه

1200علي سعود صالح اليوسف175

3000علي حسن علي ال يوسف176

1000علي حسن مدن الخليفه177

300عبدالفتاح عيسي منصور صليل178

1200علي احمد الشيخ ناصر179

200عبدالله علي عبيدعلي السيهاتي180

 حرم / عبدالله علي عبيدعلي181
200السيهاتي

200اوالد عبدالله علي عبيدعلي182

200زينب علي درويش183

1500زكي احمد ابراهيم السبع184

1000مهدي حسن عيسى الحواج185

600حسن عيسى علي الحواج186

600دخله ابراهيم علي الحواج187
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600وداد يوسف حبيب ربعان188

 المرحوم هاني ابراهيم سلمان189
200المطرود

200فتحيه جاسم الوردي190

200محمد هاني ابراهيم المطرود191

600حسين مكي احمد السيهاتي192

120عبدالله حسين مكي السيهاتي193

120رزان حسين مكي السيهاتي194

 الدكتورة باسمه علي احمد195
5000السيهاتي

120داليا حسين مكي السيهاتي196

120ريم حسين مكي السيهاتي197

600شوقي احمد ابراهيم الرميح198

600شريفه سلمان العلي199

200قاسم فردان مهدي الوكيل200

200حسين قاسم فردان الوكيل201

200فردان مهدي محمد الوكيل202

1200علي حسن جاسم ال حمود203

1600عبدالله قاسم عبدالله سلهام204

900وحيد عبدالله قاسم سلهام205

1600قاسم عبدالله سلهام206

1500مدينه مدن السكيري207

800معصومه قاسم احمد المشامع208

800ساره عبدالله قاسم سلهام209

800زهراء عبدالله قاسم سلهام210

2000محمد احمد علي الحجي211

1200احمد علي مهدي التركي212

600علي علي عيسى السيهاتي213

600علي عيسى مهدي السيهاتي214

600سالمه مدن صالح المنيان215

200علي حسين عبيد علي السيهاتي216

2000احمد محمد علوي الساده217

1000عبدالله مهدي صالح المنيان218

3000حسن معتوق احمد المطوع219

120سلمان علي عبدالله الزاكي220

5250عبدالله سعود جاسم المرشود221

1500سامي جاسم هالل طالب222

600محمد علي محمد السكيري223

1200امين معتوق احمد المطوع224

1200علي محمد حسن حظيه225

1200حسن محمد الدبيس226

3000رضا حسن ابراهيم الحواج227

1800توفيق احمد عبدالله الشافعي228

2400فهمي حسن عبدالله المسكين229

 السيد عبدالله السيد محمد230
2400علوي الساده

1200كاظم كاظم الحمود231

6000علي حسن عبدالله المسكين232

1200علوي محمد علوي الساده233

3600جعفر مهدي الشويخات234

2400حسن علي ابراهيم المنيف235

6000خليل ابراهيم حسن المدلوح236

2400شيخه علي الحجي237

600علي احمد محمد زين الدين238

1200ابراهيم احمد ال ضاحي239

800ماجد جواد ناصر احمد الموسوي240

2400احمد مدن احمد الخليفه241

900ناجي علي احمد العباس242

1300تقي حسن محمد الخليفه243

600بتول حسين حبيب خريده244

600عبدالله حسين حبيب خريده245

1000زينب حسن ابراهيم السيهاتي246

1000المرحوم حبيب صالح خريده247

 المرحومة زهراء حسن علي248
1000السيهاتي

600مريم خالد معتوق المطوع249

600مرتضي خالد معتوق المطوع250

 المرحوم معتوق احمد راشد251
600المطوع
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600طيبه جعفر الدبيس252

600خالد معتوق احمد المطوع253

600سعدا علي الحميدي254

600فاطمه خالد معتوق المطوع255

1000عبدالله خالد معتوق المطوع256

600محمد خالد معتوق المطوع257

600بيان علي جعفر الرميح258

700محمد علي خليفه السبع259

2400محمد كاظم حسين العجمي260

3000حبيب عبدالله قاسم الشهاب261

1200حسين علي احمد معيريك262

 عبدالمحسن ابراهيم احمد263
5400الراشد

1800هاني عبدالله ابراهيم عبدالنبي264

600حسن علي حسن آل يوسف265

2250قاسم منصور ناصر ال حسين266

3000حسين علي حسين هزاع267

600عبدالجليل عبدالغني علي داود268

2400ابراهيم علوي علوي ال يوسف269

1650علي جعفر محمد الرميح270

1200علي احمد منصور خميس271

1440جعفر عبدالله علي الزاكي272

1200عبدالنبي علي حسين النصر273

915اشرف علوي مهدي اليوسف274

2400سعيد مهلهل منصور الحالل275

600توفيق جاسم عبدالله المقداد276

2400محمد جعفر حمود زواد277

3600يحي صالح ابراهيم السيهاتي278

200ابتهال هالل حسن الدرويش279

600ابرار منصور عبدالجليل الرميح280

 المرحوم ابراهيم تركي ابراهيم281
200السبع

750ابراهيم جعفر ابراهيم المطرود282

2000ابراهيم جعفر حسين صليل283

600ابراهيم حسن علي غانم284

200ابراهيم رافت ابراهيم المطرود285

 ابراهيم سلمان عبدالله286
600المطرود

600ابراهيم عبدالله حسن العباس287

600ابراهيم عبدالله علي الراشد288

1200ابراهيم عبدالله محمد شيبان289

800ابراهيم علي ابراهيم الحواج290

200ابراهيم علي ابراهيم السبع291

120ابراهيم علي محمد الحايكي292

3600ابراهيم عيسى علي الخليل293

600ابراهيم كاظم احمد العيد294

500ابراهيم منصور احمد الشافعي295

3600احمد ابراهيم احمد الراشد296

 المرحوم الحاج  / احمد ابراهيم297
1000تركي السبع

1500عبدالله محمد تقي عبدالله298

360احمد حسن حسن الناصر299

1000احمد حسن علي النصر300

600احمد حسن علي غانم301

200احمد حسين احمد البقال302

600صالح عبدالله احمد الخميس303

2400حسين احمد المطرود304

2400حسين جابر الحمود305

1200حسين احمد احمد الشهاب306

2400احمد معتوق العيد307

6000فوزي مهدي الباشا308

1200علي احمد السلمان309

1800محمد عبدالله الشافعي310

1200احمد عيد سلمان العبدالهادي311

6000حسن حبيب الباشا312

1200عبدالله علي احمد المحسن313
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1200عبدالله منصور علي الخميس314

6000اسحاق علي محمد المحيف315

2400عبدالله مهدي احمد الحمد316

6000حسين احمد حسين بونيان317

 الحاج علي حسن منصور318
1400السيهاتي

600احمد شفيق احمد المزعل319

1200سراج منير شرف الساده320

550نجاح خليل ابراهيم هالل321

600حيدر علي جعفر الرميح322

275فاطمه علي جعفر الرميح323

275اسراء علي جعفر الرميح324

1200احمد حسين ابراهيم بونيان325

1200امنه حسين زين الدين326

1200امنه عبدالله المرزوق327

1200ايمان حسين احمد بونيان328

1200ماجد حسين احمد بونيان329

4000راشد صالح منصور الحالل330

 المرحوم عبدالمعين راشد صالح331
400الحالل

400ليىل راشد صالح الحالل332

1500حسين راشد صالح الحالل333

1000زهراء حسين راشد الحالل334

600احمد سلمان عبدالله المطرود335

1000احمد شوقي عبدالله المطرود336

3000احمد صالح محمد زين الدين337

600احمد صالح مبارك السيهاتي338

 احمد عبدالحميد حسين عبد339
600العلي

1000احمد عبدالحي مكي العبدالنبي340

120احمد عبدالعزيز عبدالكريم النصر341

 المرحوم / احمد عبدالله احمد342
600السلمان

120احمد عبدالله علي القمبر343

5000احمد عبدالله منصور الشافعي344

3000احمد عبدالله محمد الكابه345

1200احمد علي احمد الحمد346

100احمد علي احمد ال عبيدعلي347

200احمد علي احمد المشامع348

120احمد علي حسن الناصر349

200احمد علي عيسى العباس350

6000احمد علي ناصر الهزاع351

600احمد عيسى محمد السكيري352

600احمد كامل احمد عبيدعلي353

900احمد محمد  علي الراشد354

150احمد محمد حسن السيهاتي355

940احمد محمد علي العبيد356

250احمد محمد عيسى العباس357

600احمد منصور احمد المحمدعلي358

600احمد نضير احمد المدن359

200احمد هالل حسن الدرويش360

1000احمد يوسف احمد الخليفه361

600ادم علي ابراهيم المطرود362

600اسعد علي عبدالله السواد363

2000اسماء مهدي ال طالب364

600اسماء يوسف مهدي الحكيم365

 اسماعيل احمد منصور آل366
6000محمدعلي

1500اسماعيل علي محمد المحيف367

600افراح احمد عبيد علي368

120الطاف علي حسن الناصر369

600الغاليه مدن احمد الخليفه370

1200الهام ابراهيم سلمان المطرود371

600امال مهدي حسن الناصر372

120امل عبدالله محمد السيهاتي373

1000امنه احمد محمد الخباز374

600امنه حسن منصور السيهاتي375

250امنه خليل هالل376

600امنه صالح الحالل377
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400امنه علي الحواج378

2000امنه محمد عبدالوهاب العريض379

100امنه مدن مكي المطر380

100امنه منصور السيهاتي381

400اميره حسن علي غانم382

1000امينه احمد حسين البوري383

240امينه احمد علي المشامع384

100امينه احمد محمد الرشد385

200انتصار علي عباس الحالل386

600انوار بدر مهدي الزواد387

5000ايمان ابراهيم سلمان المطرود388

100ايمان ابراهيم كاظم العيد389

750ايمان جعفر ابراهيم المطرود390

400ايمان حسن علي غانم391

600ايمان حسين عبدالله الكابه392

 ايمان عبدالحميد حسين393
600عبدالعلي

150ايمان ناجح سعود الخريده394

 ايمن عبدالحميد حسين عبد395
600العلي

 ايمن عبدالمنعم عبدالله396
100المرهون

940ايه محمد علي العبيد397

600ايوب احمد عبدالله الكبيش398

 باسل علي عبدرب الرسول399
50الصالح

400باسمه مدن حمود400

1000بتول شرف احمد الزاكي401

250بتول عبدالله خليل هالل402

250بتول علي رضايان403

250بتول محمد عيسى العباس404

600بثينه حسين عبدالله الكابه405

1200بدر مهدي منصور الزواد406

800بدر موسي ابراهيم المشرف407

1200بدر هالل جاسم ال طالب408

2000عزيزه حسين فالح الغانم409

1000ماريه عبداالله علي النصر410

1000محمد عبداالله علي النصر411

1000غدير عبداالله علي النصر412

1000ميثم عبداالله علي النصر413

2000عبداالله علي حسين النصر414

1000عبدالغني جاسم محسن الدبيس415

600صباح احمد عبدالله المطرود416

50بنات عبدالله ناجي الحبيل417

1200تركي ابراهيم تركي السبع418

2000تقي حسين علي الهاشمي419

360توفيق حسن حسن الناصر420

 المرحومة الحاجة  / ثريا محمد421
150حسين المعتوق

600جابر حسن علي ال داوود422

2400جابر عبدرب النبي العبدالنبي423

500المرحوم جاسم حسن العبيدان424

250جاسم احمد هالل425

1200جاسم عبدالله علي ال طالب426

1500جاسم محمد ابراهيم المطوع427

14000جاسم هالل جاسم ال طالب428

6000جعفر ابراهيم المطرود429

2400جعفر احمد علي سعيد430

1000جعفر حمود ابراهيم الزواد431

600جعفر عبدالله حسن العباس432

600جعفر عبدالله علي الراشد433

600هاني جعفر عيسى ال عباس434

600جميله يونس علي صليل435

300جنا محمد علي العباس436

 جواد عبدالمنعم عبدالله437
100المرهون

600جواد لؤي مرتضى السيهاتي438
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1400جيهان جاسم هالل ال طالب439

120حبيب احمد سلمان العيد440

300حبيب صالح محسن اليوسف441

 المرحوم حبيب عبدالله جاسم442
100الحمود

600حبيب عبدالله علي الراشد443

1000حبيب علي حبيب ربعان444

1200حبيب مهدي محمد الشويخات445

5000نجيبة امين ابراهيم446

360حرم حسن حسن الناصر447

5000عواطف أحمد مكي العباس448

 حرم عبدالعزيز عبدالكريم حسين449
180النصر

100امنة منصور ال ابراهيم450

200زينب عبدالهادي عبدالله شاخور451

4000نوال نعمه المشكاب452

600حرم علي ابراهيم المطرود453

1500حرم الحاج علي راشد داوود454

1300بتول علـي عبد الله المذلوح455

600زينب مهدي محمد الشويخات456

1200زينب حسن آل يوسف457

1200زمن العيثان458

1200جمانة هاشم حسين السيهاتي459

500حسن ابراهيم حسن المدلوح460

600حسن احمد جاسم ال جراد461

1000حسن احمد حسين المزعل462

1200حسن حبيب ابراهيم السيهاتي463

3600حسن حسن علي الناصر464

1000حسن حسين خليل الهالل465

1200علي حسن ابراهيم الهالل466

1500حسن عبدالله قاسم البراهيم467

120حسن عبدالواحد محمد اليوسف468

200حسن علي ابراهيم السبع469

600حسن علي احمد سهو470

3000حسن علي احمد العباس471

2800المرحوم / حسن علي احمد غانم472

 المرحوم الحاج / حسن علي راشد473
500ال داوود

600حسن علي حسن غانم474

500حسن علي حسين ال نصر475

120حسن علي كاظم العجمي476

 حسن محفوظ عبدالنبي477
900المحفوظ

250حسن محمد عيسى العباس478

240حسن محمود عبدالله المطرود479

100حسن مصطفى محمد السيهاتي480

1000حسن هالل علي الدرويش481

300ُحسنى محمد سعيد آل نصر482

600عبدالله علي محمد الشاب483

3000حسين احمد محمد بومره484

1200حسين احمد مهدي العيد485

 حسين اسماعيل احمد آل486
1000محمدعلي

600حسين حسن مكي سلهام487

2500حسين حسن منصور السيهاتي488

1000حسين خليل ابراهيم هالل489

2400حسين سعود مبارك المبارك490

600حسين عبدالجليل سلمان الزاكي491

500حسين عبدالله احمد طه492

600حسين عبدالله صالح ال عبدرضا493

600حسين عبدالله حسن آل عباس494

300حسين عبدالله حسين الهزاع495

100حسين عبدالله عيسى السبع496

1200حسين عبدالله محمد الكابه497

 المرحوم الحاج / حسين عبدالله498
600منصور اليوسف

 حسين عبدالمنعم عبدالله499
100المرهون

200حسين علي ابراهيم السبع500

120حسين علي حسن الناصر501

600حسين علي حسن غانم502
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480حسين علي حسين الباشا503

600حسين علي عبدالله البيات504

400حسين علي عيسى العباس505

1200حسين علي كاظم العجمي506

1000حسين عمار محمد المطر507

600حسين عيسى علي العباس508

600حسين عيسي احمد الخليفه509

120حسين كاظم حسين العجمي510

1300حسين محمد عبدالعلي511

2000حسين مدن محمد المحسن512

 حسين منصور ابراهيم513
2400السيهاتي

300حسين منصور الحالل514

600حسين مهدي حسن الخرداوي515

1200حسينه جاسم هالل ال طالب516

 حسينه محمد السيدشبر517
2000الموسوي

180حصه ابراهيم عبدالنبي518

1000حصه احمد السلمان519

400حصه حسن الناصر520

500حصه محمد احمد الباشا521

480حصه محمد حسن امساعد522

 المرحومه الحاجه / حصه هالل523
1000جاسم ال طالب

810حليمه محمد ابراهيم الشافعي524

1000حميد علي احمد العباس525

810حميده محمد ابراهيم الشافعي526

600جنان حميد علي العباس527

360حنان علي موسى العالي528

100حوراء حميد علي العباس529

250حوراء عبدالله خليل هالل530

600حوراء كاظم عبدالله المدلوح531

300حوراء محمد علي العباس532

600حوراء ناجي عبدالله خليفه533

200خاتون حسن اليوسف534

750خالد جعفر ابراهيم المطرود535

500خالد جعفر منصور اليوسف536

600خالد عبدالوهاب المرزوق537

180خديجه جاسم المدلوح538

600خديجه رضي جاسم مونيان539

600خديجه علي عبدالله الباشا540

100خديجه عبدالله درويش541

1500خديجه علي حبيب الربعان542

200خديجه محمد العجمي543

1000خليفه علي عبدالحي الرميح544

2000خليل ابراهيم الهالل545

600خليل ابراهيم سلمان المطرود546

2500خليل ابراهيم منصور الشافعي547

 دانه عبدالرؤوف عبدالله548
600المطرود

600دانيال محمد جاسم ال طالب549

1200معتوق علي جاسم ال حاتم550

1200عبدالله علي حبيب ربعان551

600مكي احمد مكي العباس552

 زهراء عبدالحسين مكي553
1000الشافعي

1000عبدالله منصور الشافعي554

300زهراء محمد سعيد آل نصر555

300علي محمد سعيد آل نصر556

300قاسم محمد سعيد آل نصر557

300سعيد حسين نصر آل نصر558

 فاطمه محمد عبدالوهاب559
300العريض

300علي حسن علي مشاره560

1200مريم عبدالله الكابه561

1000سعيد علي منصور جضر562

 شوق عبدالرؤوف عبدالله563
600المطرود
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300عفيفه جاسم محمد العريض564

300فاطمه محمد سعيد آل نصر565

 ريمان عبدالعزيز عبدالكريم566
120النصر

 عقيل عبدالعزيز عبدالكريم567
120النصر

120نور عبدالعزيز عبدالكريم النصر568

600علي حسن علي الناصر569

180نجاح عبدالمحسن محمد ا ل نصر570

120زينب علي حسن الناصر571

120ليىل علي حسن الناصر572

120رضا علي حسن الناصر573

300مرتضى محمد سعيد آل نصر574

600محمد حسن احمد المزعل575

600قيس محمد احمد بومره576

1100منصور عيسى علي العباس577

500سهام علي المحسن578

500معصومه منصور الشافعي579

6000عماد عبدالنبي عبدالله النصر580

3000عبدالله صالح محمد زين الدين581

600محمد عبدالله صالح زين الدين582

600مالك عبدالله صالح زين الدين583

600زينب عبدالله صالح زين الدين584

600مؤيد عبدالله صالح زين الدين585

1000هدي علي عبدالله البيات586

600عبدالله منصور احمد المرهون587

600عالء صالح علي الهمل588

600علي احمد منصور الزواد589

600مكي عبدالله عيسى الزواد590

1000ناريمان منصور علي النصر591

100عبدالله ناجي علي الحبيل592

50علي عبدالله ناجي الحبيل593

50مصطفى عبدالله ناجي الحبيل594

100ناجي علي حبيل الحبيل595

100منصور علي عبدالله البراهيم596

100زينب احمد حسن الباشا597

100مجتبى عبدالمنعم عبدالله المرهون598

100عبدالله حسين المرهون599

500محمد رضا علي النصر600

500دعاء رضا علي النصر601

500ساجده رضا علي النصر602

2000عبدالله عبدالله محمد المحفوظ603

2500علي سعود محمد الصواف604

1000علي حسين احمد بونيان605

1200علي كاظم حسين العجمي606

360فاطمه كاظم احمد العيد607

600زينب احمد السنان608

120زينب علي كاظم العجمي609

120زهراء علي كاظم العجمي610

120فاطمه كاظم المرهون611

600كاظم حسين كاظم العجمي612

120محمد علي كاظم العجمي613

120كوثر علي كاظم العجمي614

500فاطمه هالل حسين المبارك615

100زهراء جعفر حمود الزواد616

100مريم عمران رضي العمران617

 عبدالواحد محمد محسن618
600اليوسف

500علي عبدالحي الرميح619

500عبدالحي خليفه الرميح620

1200عبدالواحد عبدالله علي الزاكي621

1200نجاح سعيد حسين النصر622

 عبدالغني عبدالوهاب جاسم623
1000الحمود

600فاطمه منصور السيهاتي624

 عبدالمنعم عبدالله حسين625
300المرهون

 مهدي عبدالمنعم عبدالله626
100المرهون

 عبدالحميد حسين محمد627
1200عبدالعلي

810محمد ابراهيم منصور الشافعي628
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1200السيد نور جواد ناصر احمد629

2400عيسى علي حسين المكحل630

600معتوق احمد عبدالله السلمان631

 عبدالكريم حسين ابراهيم632
600الدبيس

2400عبدالله سعود صالح اليوسف633

600عيسى سالم علي ال براهيم634

1320عبدالله احمد عبدالله الجشي635

600عبدالله احمد عبدالله الكابه636

2400عبدالله مدن علي المسكين637

360فاطمه حسن حسن الناصر638

360ياسر حسن حسن الناصر639

120عبدالله منصور علي المسكين640

1000عيسى منصور حسين الصليل641

 المرحوم الحاج / ناجي محمد علي642
1000المسكين ابو فؤاد

1200عبدالله مهدي جاسم الطالب643

600مهدي جاسم الطالب644

 المرحومه / زهراء علي محمد645
600الطالب

600فاطمه جواد محمد اليوسف646

 عبدالشهيد عبدالكريم حسين647
300النصر

600فؤاد ناجي محمد المسكين648

 الحاجة  / المرحومة كاظميه649
2500ابراهيم القالف

 المرحوم الحاج / جاسم عبدالله650
2500جاسم ال شهاب

240منصور حبيب عبدالله الخرداوي651

 معصومه ابراهيم سلمان652
2000المطرود

600سلمى صالح احمد المطرود653

 عبدالكريم عبدالله حسين654
1000الضاحي

600زهراء عبدالله الهزاع655

1500عبدالغني علي راشد داوود656

1500الحاج علي راشد ال داوود657

1000علي احمد علي الخريده658

360عباس علي احمد العباس659

600صالح محسن مكي اليوسف660

50علي عبدرب الرسول علي الصالح661

50ياسر علي عبدرب الصالح662

50عماد علي عبدرب الصالح663

50صالح عبدالله الياسين664

1200يعقوب يوسف سعود السليس665

150الحاجة / زينب شعبان القراشي666

2500عبدالعظيم علي احمد الحجي667

1000علي عبدالله قاسم آل ابراهيم668

3000صالح عبدالله مهدي آل عمران669

600محمود صالح عبدالله ال عمران670

600مصطفى صالح عبدالله ال عمران671

600فاطمه صالح عبدالله آل عمران672

500مريم زكي الموسوي673

600علي ابراهيم تركي السبع674

200عبدالعليم علي ابراهيم السبع675

200عارف علي ابراهيم السبع676

200محمد علي ابراهيم السبع677

600سامي تركي احمد المتروك678

7000علي سعود كاظم العلي679

1000مدن علوي هاشم العلي680

1000محمد حسن منصور محيف681

2000هالل جاسم عبدالله ال طالب682

1200رقيه جاسم هالل ال طالب683

1200فدك جاسم هالل ال طالب684

1300محمد جاسم هالل ال طالب685

1200هالل جاسم هالل ال طالب686

1200مهدي جاسم هالل ال طالب687

1200يحيي جاسم هالل ال طالب688
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1200محمد هالل جاسم ال طالب689

1000فاطمه حسين احمد الجاروف690

 السيد محمد شبر محمد691
1200الموسوي

180عبدالله حسين الهزاع692

180فاطمه حسين عبدالله الهزاع693

180محمد حسين عبدالله الهزاع694

1000يوسف ناصر شيخ ناصر695

1200علي هالل جاسم طالب696

600عبدالهادي عبدالله علي شاخور697

1500علي احمد حسين المزعل698

200مريم خليفة علي شاخور699

200وائل عبدالهادي عبدالله شاخور700

200فاطمه وائل عبدالهادي شاخور701

200سميه عبدالهادي عبدالله شاخور702

200رقيه عبدالهادي عبدالله شاخور703

200زهراء عبدالهادي عبدالله شاخور704

200محمد عبدالهادي عبدالله شاخور705

200نور حسين احمد البقال706

200سجاد عبدالهادي عبدالله شاخور707

600مليكه سعود علي زين الدين708

3000عبدالله حسن ناصر الخرداوي709

240عبدالله علي احمد القمبر710

150لمعه عباس عبدالله الحباس711

50والء عبدالله علي القمبر712

50وسام عبدالله علي القمبر713

600عيسى احمد عيسى السكيري714

300معصومه علوي علوي العلوي715

 المرحوم الحاج / سعود حسن716
150علي الخريده

462ناجح سعود حسن الخريده717

3000محمد عبدالله جاسم الشهاب718

2400عبدالله ناجي عيسي السكيري719

600عادل احمد علي سليس720

600كاظم عبدالله علي المدلوح721

600فاطمه كاظم عبدالله المدلوح722

600ساره كاظم عبدالله المدلوح723

600محمد كاظم عبدالله المدلوح724

200وفيقه علي موسى العالي725

150فاطمه محمد علي السيهاتي726

150علي محمد حسن السيهاتي727

120سعود علي محمد المسكين728

30000هاشم حبيب رضا729

3000عبدالله حبيب احمد العيد730

 المرحوم صالح منصور حمود731
1000الزواد

500عيسى صالح منصور الزواد732

2600منصور ابراهيم علي الحمود733

 الشيخ عبدالجليل سلمان علي734
600الزاكي

100محمد ابراهيم كاظم العيد735

100عبدالعزيز ابراهيم كاظم العيد736

100زهراء ابراهيم كاظم العيد737

100صادق ابراهيم كاظم العيد738

600علي عبدالله علي البيات739

600فوزيه حسن احمد سنبل740

600عبدالله علي عبدالله البيات741

600فاطمه علي جاسم الزاكي742

100عمار حميد علي العباس743

1500علي احمد علي العباس744

800ناجح امين هاشم طالب745

600عيسى عبدالله علي الراشد746

600طيبه علي عبدالله السيهاتي747

1200ناصر علي ناصر السبع748

 محمد عبدالمنعم احمد749
1000المحمدعلي

 زهراء محمد عبدالمنعم750
300المحمدعلي

12000عبدالوهاب منصور العباس751

1000نوف عبدالوهاب منصور العباس752
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 ساره عبدالوهاب منصور753
1000العباس

 لوجين عبدالوهاب منصور754
1000العباس

600عبير عيسى علي المكحل755

600محمد عبدالواحد محمد اليوسف756

120علي عبدالواحد محمد اليوسف757

120محمد محسن مكي اليوسف758

 المرحومة / مريم عيسى محمد759
120الباشا

 المرحوم / محسن مكي اليوسف760
120وحرمه

1200لؤي مرتضي شبر السيهاتي761

1000علي مهدي احمد الشويخات762

200فاطمه احمد عيسى السكيري763

6000علي هالل حسين المبارك764

6000هالل حسين محمد المبارك765

5000زينب عبدالله سلمان المطرود766

1000زاهي منصور محمد ال عطيه767

1200رضي علي حسين الساده768

6000عبدالله علي قاسم السبع769

400مريم قاسم حسين الهزاع770

100علي حسين عيسى العباس771

100قاسم حسين عيسى العباس772

100نرجس حسين عيسى العباس773

100محمود حسين عيسى العباس774

100كميل حسين عيسى العباس775

100زهراء حسين زين الدين776

100سكينه عبدالجبار احمد العامر777

600موضي مكي علي المنيان778

 المرحوم عبدرب النبي حسن779
500العبدالنبي

1200شيخه علي منصور العبدالرحيم780

 المرحومه فاطمه صالح حسين781
1000آل ابراهيم

 فاطمه اسماعيل احمد آل782
2000محمدعلي

 علي اسماعيل احمد  آل783
1000محمدعلي

 زهراء اسماعيل احمد  آل784
1000محمدعلي

 محمد اسماعيل أحمد آل785
1000محمدعلي

1200علي حسين خليل هالل786

2000علي عبدالله محمد الخليفه787

500المرحومة ندى علي عبدالله الخليفه788

500زهراء علي محمد الحايكي789

1440يوسف مهدي يوسف اليوسف790

480مهدي يوسف مهدي اليوسف791

200شموع بدر مهدي الزواد792

200منار بدر مهدي الزواد793

200نور بدر مهدي الزواد794

300سراج بدر مهدي الزواد795

1000علي عيسى علي العباس796

800مدينه احمد عبدالله الشافعي797

1000علي محمد حسين النخلي798

100زهراء عبدالله مكي العباس799

100فرح حبيب عبدالله الحمود800

400محمد علي عيسى العباس801

400مصطفى علي عيسى العباس802

400زهراء علي عيسى العباس803

400مهدي علي عيسى العباس804

400رمله محمد علي الشيخ805

300علي حسين علي العباس806

300مناف حسين علي العباس807

300فاطمه حسين علي العباس808

600عقيل احمد علي التركي809

1000هالل حسن هالل الدرويش810

200زهراء علي هالل الدرويش811

200فقيه هالل حسن الدرويش812

200منار هالل حسن الدرويش813
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 شهربان عبدالله عيسي814
300السكيري

 المرحومة مريم عبدالله حسين815
300المسكين

600علي حسن حبيب السيهاتي816

500عبدالهادي احمد حسين هويدي817

600عيسى عبدالله حسن العباس818

13400محمد علي كاظم العبيد819

940صالحه مهدي حسن الجفال820

940عبدالهادي محمد علي العبيد821

940علي محمد علي العبيد822

940منال محمد علي العبيد823

500محمد عيسى علي العباس824

250غدير محمد عيسى العباس825

250فراس محمد عيسى العباس826

1000معصومه حسن ابرهيم الهالل827

1000زهراء حسين خليل الهالل828

1000علي احمد الهالل829

1000فاطمه عبدالله سواد830

600علي حسين عبدالله الكابه831

600فاطمه حسين عبدالله الكابه832

600زهراء حسين عبدالله الكابه833

600كوثر حسين عبدالله الكابه834

600عيسى منصور عيسى العباس835

600علي ناجي عبدالعلي الشافعي836

1800علي عباس محمد المدلوح837

1200نجاح احمد علي الحجي838

8000فتحيه عبدالله سلمان المطرود839

250زهراء حسين هالل840

250محمد عبدالله خليل هالل841

250محمود عبدالله خليل هالل842

250عبداالله عبدالله خليل هالل843

250نجمه علي العجمي844

250الحاجة / زينب احمد ال هالل845

250سجاد عبدالله خليل هالل846

500فؤاد ابراهيم حسن المدلوح847

250فاطمه علي المشرف848

2000عبدالله خليل ابراهيم هالل849

250فاطمه احمد هالل850

500صفيه حسن هالل851

250زينب عبدالله خليل هالل852

300منى احمد كاظم الخليفه853

1000كمال احمد حسين المزعل854

600مصطفى كمال احمد المزعل855

600محمود كمال احمد المزعل856

600مريم كمال احمد المزعل857

600منى ناجي محمد المسكين858

1000محمد كمال احمد المزعل859

120طاهر علي زين الدين860

100هاني احمد زين الدين861

100منى حسن ابراهيم السيهاتي862

100كوثر هاني زين الدين863

100زهراء هاني زين الدين864

100نرجس هاني زين الدين865

500سلمى حسن طاهر المرهون866

1000مدينه عبدالله حسين المزعل867

400علي محمد جاسم المدلوح868

 المرحومة / خديجة عبدالله869
400حسن المعلم

 المرحوم محمد منصور كاظم870
1000السنبسي

1200علي عيسى محمد الباشا871

3000محمد جاسم علي المدلوح872

1000محمد حسين خليل الهالل873

1000فاطمه محمد احمد الهالل874

600مهدي علي مهدي الباشا875

500رباب صفيةالله العلوندي876

600علي مهدي علي الباشا877

300زينب علي مهدي الباشا878
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500علي مهدي الباشا879

500مريم حسين متعب880

600زهراء عبدالله علي المحسن881

2400علي حسن علي غانم882

400صباح حسن هالل883

600ضياء علي حسن غانم884

600محمد علي حسن غانم885

600عادل حسن علي غانم886

400فوزيه حسن علي غانم887

400منى حسن علي غانم888

400ليىل حسن علي غانم889

600محمد علي عبدالله الراشد890

600زينب علي حسن اليوسف891

1200علي عبدالله علي المحسن892

600علي عبدرب النبي عيسى العباس893

200عبدالخالق احمد السيهاتي894

600زينب عبدالله حبيب الخريده895

600عبدالرؤوف علي عبدالله الراشد896

600وفاء علي حسن اليوسف897

600سامي علي عبدالله الراشد898

600سامي علي ابراهيم المطرود899

600زكريا علي ابراهيم المطرود900

600عادل علي ابراهيم المطرود901

2800رافت ابراهيم سلمان المطرود902

200يوسف رافت ابراهيم المطرود903

750سعود جعفر ابراهيم المطرود904

600فؤاد احمد علي عبيدعلي905

1500الحاج نصر علي حسين النصر906

2000علي حسين نصر النصر907

1000فؤاد جاسم العبيدان908

5000مكي عبدالنبي مكي الشافعي909

600علي احمد علي الرضي910

600زهراء عبدالله علي آل غانم911

10000محمد عبدالله سلمان المطرود912

5000نوف محمد عبدالله المطرود913

10000سلمان عبدالله سلمان المطرود914

 عبدالله سلمان عبدالله915
600المطرود

600عبير سلمان عبدالله المطرود916

600دينا سلمان عبدالله المطرود917

600نهاد سلمان عبدالله المطرود918

10000شوقي عبدالله سلمان المطرود919

1000نور شوقي عبدالله المطرود920

1000عبدالله شوقي عبدالله المطرود921

 عبدالرؤوف عبدالله سلمان922
12000المطرود

 عبدالعزيز عبدالرؤوف عبدالله923
600المطرود

 عادل عبدالرؤوف عبدالله924
600المطرود

10000محمود عبدالله سلمان المطرود925

240علي محمود عبدالله المطرود926

240مريم محمود عبدالله المطرود927

10000نجيب عبدالله سلمان المطرود928

240عبدالله نجيب عبدالله المطرود929

240محمد نجيب عبدالله المطرود930

1200عاليه عبدالله سلمان المطرود931

1200فضيله عبدالله سلمان المطرود932

1200نور عبدالله سلمان المطرود933

7000علي ابراهيم المطرود934

600وهيب ابراهيم سلمان المطرود935

1200صالح ابراهيم سلمان المطرود936

5000سوزان ابراهيم سلمان المطرود937

1200ناديه ابراهيم سلمان المطرود938

 فردوس ابراهيم سلمان939
1000المطرود

 ساميه ابراهيم سلمان940
2000المطرود

1000معصومه سعود العلي941
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1000علي عباس عبدالمجيد المسكين942

1000سالم علي حسين السالم943

600رضا جاسم محمد المحفوظ944

1200نور علي احمد الرضي945

600قاسم عبدالله حبيب خريده946

 عبدرب النبي عيسى علي ال947
600عباس

600والء محي الدين احمد التركي948

700عبدالكريم عبدالله علي حمود949

600محمد عبدالجبار جاسم الدبيس950

600كامل احمد عبيد علي951

1000مريم محمد سالم السيهاتي952

6000يوسف احمد مدن الخليفه953

500عبدالله احمد صالح خميس954

500فاطمه مهدي يوسف الحكيم955

500فاطمه محسن علي المعلم956

600علي عبدالله محمد العجيمي957

1000علي محمد احمد ال شيخ ناصر958

810رقيه موسي محمد الحسين959

600منى احمد عبدالله المطرود960

600نصير كامل احمد عبيدعلي961

120علي كامل احمد عبيدعلي962

1000علي عباس عيسي الحالل963

200معصومه ابراهيم مدن الصيود964

600طاهره علي عباس الحالل965

600عفاف علي عباس الحالل966

200فاطمه علي عباس الحالل967

600زينب علي عباس الحالل968

100محمد مصطفى محمد السيهاتي969

50عمار مصطفى محمد السيهاتي970

 عبدالكريم مقبل حسن971
1000السيهاتي

1000فاطمه جاسم محمد السقيقاوي972

150مصطفى محمد سالم السيهاتي973

300عبدالله منصور احمد المحمدعلي974

1500نجيب منصور احمد المحمدعلي975

300نرجس منصور احمد المحمدعلي976

17000منصور احمد منصور المحمدعلي977

1000زهراء منصور الخرداوي978

300فاطمه منصور احمد المحمدعلي979

600هشام ناجح امين طالب980

600عباس ناجح امين طالب981

 عبدالعزيز عبدالكريم حسين982
600النصر

1000عبدالكريم رضي كاظم الدبيس983

5000ماجد حسين يحيى السيهاتي984

600محمد سعيد حسين آل نصر985

 مصطفى عبدالله منصور986
1000المبارك

700منى منصور عيسي العباس987

1000زهير علي ابراهيم العبدالنبي988

300عهد محمود صالح ال عمران989

2000محمد جواد منصور الخليفه990

500محمد حسين البقال991

600علي يوسف سعود السليس992

150نور ناجح سعود الخريده993

150علي ناجح سعود الخريده994

150محمد ناجح سعود الخريده995

150ود ناجح سعود الخريده996

150سالم ناجح سعود الخريده997

150فاطمه ناجح سعود الخريده998

500عيسى احمد عبدالله السيهاتي999

200رمله عبدالهادي عبدالله شاخور1000

600مصطفى محمد جاسم ال طالب1001

600اسماء طاهر علي السبع1002

600رمزي محمد باقر الزاكي1003

120نور محمد احمد الزاهر1004

200فاطمه محمد علي الزاهر1005

100شرين احمد العصفور1006
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250صفي الله العلوندي1007

250ناجي عبدالله كاظم آل صخا1008

100رقيه هالل غانم1009

100محمد احمد محمد الراشد1010

100علي احمد محمد الراشد1011

100مريم حسن السواد1012

600رمالء هالل علي القويعي1013

600عادل سعيد احمد الحاتم1014

300مالك عيسى علي العباس1015

600شهد هالل جاسم ال طالب1016

480فتحيه احمد ابراهيم الرميح1017

150عبدالله عيسى عبدالله السبع1018

100عبدالعزيز عبدالله عيسى السبع1019

100عبدالهادي عبدالله عيسى السبع1020

100عبدالجبار عبدالله عيسى السبع1021

500لجين سامي جاسم الطالب1022

1000نرجس هاشم حسين السيهاتي1023

 نضير احمد عبدرب النبي1024
1000السيهاتي

1000وفاء علي عبدالله البيات1025

600غدير نضير احمد المدن1026

600ريم نضير احمد المدن1027

 كوثر حسين اسماعيل آل1028
500محمدعلي

1000زينب جابر حسن آل داوود1029

1000ياسمين طالب شرف الزاكي1030

800علي محمد منصور المعلم1031

800فاطمه فوزي احمد المعلم1032

 مدينه عبدالوهاب منصور1033
600المعلم

600نجالء حسين مهدي الخرداوي1034

600ريم حسين مهدي الخرداوي1035

810عباس محمد ابراهيم الشافعي1036

810فاطمه محمد ابراهيم الشافعي1037

810محمود محمد ابراهيم الشافعي1038

1200مدن احمد مدن الخليفه1039

600ابراهيم حسن علي الساده1040

600علي احمد علي ال عبيدعلي1041

100فاطمه صالح منصور زواد1042

100محمد علي احمد ال عبيد علي1043

100حسين علي احمد ال عبيدعلي1044

100وسام علي احمد ال عبيد علي1045

1000محمد معتوق حسن ال محفوظ1046

 خديجة : أم الحاج علي راشد ال1047
500داوود

1000زينب علي الحواج1048

2000رضا علي حسين النصر1049

100محمد عبدالله علي السيهاتي1050

1200حسين جعفر علي الدبيس1051

100خديجه حبيب جعفر آل دبيس1052

500مريم علي حسن المصوف1053

300امير علي منصور الشافعي1054

1000محمد حسن مكي السيهاتي1055

750حصه عبدالله عبدالله السيل1056

250جواد محمد عيسى العباس1057

600عبدالهادي احمد حسن القالف1058

300امير عبدالهادي احمد القالف1059

300احمد عبدالهادي احمد القالف1060

 مصطفى عبدالهادي احمد1061
300القالف

300حسين عبدالهادي احمد القالف1062

200بدريه منصور حسين السيهاتي1063

3600حسين جاسم حسن المبارك1064

150محمد سالم ابراهيم السيهاتي1065

 حسين مصطفى محمد1066
50السيهاتي

50علي مصطفى محمد السيهاتي1067

500نداء مهدي سليمان الشماشي1068
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500حسين علي احمد المزعل1069

250فاطمه عياد1070

250فاطمه علي مطر1071

100عواطف حبيبي1072

100نجاة احمد ال احمد1073

100ايمن علي مهدي الباشا1074

100هشام علي مهدي الباشا1075

100فاطمه علي مهدي  الباشا1076

200علي منصور عبدرب النبي الحالل1077

600علي عبدالله عبدالله الشافعي1078

 الدكتورة االء عبدالكريم مقبل1079
1000السيهاتي

 ريحانه محمد اسماعيل آل1080
500محمدعلي

 ايوب عبدالهادي يعقوب آل1081
2000مساعد

50ناجي عبدالله ناجي الحبيل1082

 المرحوم عيسى علي عيسى1083
1800العباس

 المرحوم احمد منصور   آل1084
1000محمدعلي

600حبيب عبدالله محسن الدبيس1085

100أمير محمد عبدالله السيهاتي1086

1000اديب احمد ابراهيم السبع1087

600خديجه علي عيسى الباشا1088

600وداد حسن محمد ال مطر1089

360عقيل عبدالله احمد الجشي1090

360وديعة عبدالله احمد الجشي1091

360زهراء عبدالله احمد الجشي1092

1200حسين كاظم حسين العجمي1093

1000عيسى احمد حسين المزعل1094

 عبدالحميد حسين ابراهيم1095
1800الدبيس

600هاشم لؤي مرتضى السيهاتي1096

100سارة حبيب حسن محيف1097

600فاطمة علي احمد المحسن1098

 حبيب احمد حسين امسلم1099
200وزوجته

5000غاليه جاسم الوردي1100

 محمد عبدالكريم محمدحسين1101
600الحمود

600عبدالرزاق جعفر علي الدبيس1102

600ناصر هالل جاسم آل طالب1103

300ادم حسين علي العباس1104

600مصطفى حسين احمد الشهاب1105

600سعاد منصور احمد شهاب1106

1000حسين حبيب مهدي الخاتم1107

 زهراء عبدالعلي ابراهيم ال1108
600نصيف

600نجمه صالح عبدالله خميس1109

600زهراء صالح عبدالله خميس1110

600مهدي صالح عبدالله خميس1111

600عباس صالح عبدالله خميس1112

600عبدالله صالح عبدالله خميس1113

600محمد صالح عبدالله خميس1114

100زينب كاظم الكبيش1115

1200ابراهيم علي محمد ال محيف1116

200علي محمد الشاب1117

200عفيفة سلمان االسود1118

6600عبدالجليل عبدالله علي البيات1119

600علي احمد مكي السيهاتي1120

600رامي احمد مكي السيهاتي1121

 المرحوم الحاج صالح منصور1122
400الحالل

2500احمد ناصر احمد ال شيخ ناصر1123

500نرجس رضا علي النصر1124

600حسين منصور علي ال ربعان1125

600علي حسين منصور علي ال ربعان1126

600الياس محمد جاسم ال طالب1127

600حسين معتوق علي سهو1128

200سلمى علي حسين المكحل1129
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150اريج محمد احمد ال حجي1130

150زهراء محمد احمد ال حجي1131

300عذاري عبدالله علي ربعان1132

300عاليه عبدالله حيب ربعان1133

300عفيفه عبدالله علي ربعان1134

600زينب ابراهيم تركي السبع1135

600غنيمه عيسي علي الجمعه1136

500صالح منصور محمد الخميري1137

1500امنه احمد عبدالله العبدرب النبي1138

1200زهراء لؤي مرتضى السيهاتي1139

300عامر عبدالله علي الربعان1140

300علي عبدالله علي ربعان1141

300عبير عبدالله علي ربعان1142

50مريم عبدالوهاب سعود القريري1143

 فيصل علي عبدرب الرسول1144
50الصالح

 حسام علي عبدرب الرسول1145
50الصالح

250فاطمة احمد سواد1146

600عبدالمنعم احمد علي ال ضاحي1147

1800معتوق محمد علي الحالل1148

1200وليد عبدالله هالل ال درويش1149

100محمد هاني عبدالله عبدالنبي1150

600حسن مهدي جاسم الطالب1151

600منصور عيسى منصور ال عباس1152

600عبدالله حسين احمد بونيان1153

600محمد رضا محمد علي ال خليفه1154

300عبدالوهاب مرزوق الدهيمان1155

300معصومة احمد ضيف الخواهر1156

300مريم سلمان الخواهر1157

600زهراء علي صالح الهمل1158

300محمد جمال عبدالوهاب المرزوق1159

 عبدالوهاب جمال عبدالوهاب1160
300المرزوق

 حسين جمال عبدالوهاب1161
300المرزوق

300كوثر جمال عبدالوهاب المرزوق1162

300آالء جمال عبدالوهاب المرزوق1163

 جمال عبدالوهاب مرزوق1164
600المرزوق

1000كاظمية علي زين الدين1165

300سيف احمد عبدالرزاق الحالل1166

2400حسين علي صالح المنيان1167

1200جميله عبدالله منصور المسكين1168

600زهراء حسين علي المنيان1169

600كوثر حسين علي المنيان1170

600احمد شرف احمد الزاكي1171

1200علي حسين ناصر بوصالح1172

 عبدالله عبدالله يوسف ال1173
600شهاب

200المرحومة آمنه علي الجفال1174

200عاليه علي ابراهيم السبع1175

200عزيزة علي ابراهيم السبع1176

200عهود علي ابراهيم السبع1177

200رمله علي ابراهيم السبع1178

200حوراء علي ابراهيم السبع1179

200آمنه علي ابراهيم السبع1180

600مصطفى خليل ابراهيم هالل1181

60فاطمة محمد الزاهر1182

200علي محمد خالد المطوع1183

 عبدالمنعم سعود عبدالعزيز1184
600الشافعي

 مؤيد عبدالمنعم سعود1185
600الشافعي

 محمود عبدالمنعم سعود1186
600الشافعي

600منى عبدالمنعم سعود الشافعي1187

 محمد عبدالمنعم سعود1188
600الشافعي

 مناف عبدالمنعم سعود1189
600الشافعي
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600زينب علي محمد ال خليفه1190

150فايزه حبيب عبدالله السبع1191

1000حنان عبدالله احمد ال محسن1192

600المرحومة / زهراء ناجي الحبيل1193

 المرحومة / مدينه احمد عبدالله1194
600الكبيش

600علي حسين جعفر العباس1195

1200خليل حسين خليل هالل1196

 محمد ايوب عبدالهادي ال1197
500مساعد

600طيبه قاسم مهدي المنيان1198

100حسن محمد هاني عبدالنبي1199

50مليحة صالح أحمد الصبيخي1200

300رقيه كامل كاظم المقداد1201

300هادي احمد منصور المحمدعلي1202

200مريم وائل عبدالهادي شاخور1203

100ماريا كميل عبدالله عبدالنبي1204

1350علي حسين علي الزاكي1205

600زهراء سلمان عبدالله المطرود1206

600نبأ سلمان عبدالله المطرود1207

800احمد عبدالله قاسم سلهام1208

200فاطمه كاظم علي بشير1209

200زهراء علي محمد العبكري1210

 زهراء عبدالهادي يعقوب1211
600امساعد

600مجتبي صالح مبارك النظام1212

600علي حسين ابراهيم الدبيس1213

 المرحوم / جعفر محمد علي1214
1100الرميح

600انور عبدالله احمد ال محسن1215

 اسامة عبدالحميد حسين1216
600عبدالعلي

 جنى محمد  عبدالمنعم ال محمد1217
300علي

600جمانه عبدالله احمد الجشي1218

 المرحوم / خليفه محمد خليفه1219
600السبع

 المرحوم احمد عبدالله احمد  ال1220
600حجي

50زهرة صالح الياسين1221

50فاطمة عبدالكريم علي العرادي1222

50رنا اسماعيل السعد1223

50نرجس موسى البن صالح1224

1200مرهون علي مرهون السيهاتي1225

600زهية عبدالله صالح مطر1226

600سالم علي ال ابراهيم1227

600حرم  سالم علي ال ابراهيم1228

600علي سالم ال ابراهيم1229

600حرم  علي سالم ال ابراهيم1230

600احمد علي ابراهيم الصفواني1231

600حرم احمد علي ابراهيم الصفواني1232

600مريم علي كاظم الرضي1233

500علي حسن عبدالنبي الحالل1234

200زهراء يعقوب يوسف امساعد1235

600ماجد احمد محفوظ محفوظ1236

100زهراء عبدالله عيسى السبع1237

600كميل حميد علي العباس1238

600احمد حميد علي العباس1239

600بدر مهدي جاسم ال طالب1240

600رغد هالل جاسم ال طالب1241

300والء محمد علي العباس1242

600رباب حبيب عبدالله الدبيس1243

600دعاء عبدالله حبيب ال خريدة1244

600منى منصور عبدرب النبي الحالل1245

1000علي محمد سالم السيهاتي1246

  عبدالهادي يعقوب يوسف1247
600امساعد

2500بثينه حسين عبدالله ال شهاب1248

600زينب معتوق احمد المطوع1249

 مريم عبداالله عبدالمجيد ابو1250
1500السعود

1000المرحوم سعود جاسم شويخ1251
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 الدكتور / حسين عبدالله جاسم1252
5000ال شهاب

 المرحوم احمد عبدالله جاسم1253
600الكبيش

600محمد هاني احمد خريده1254

360خالد حسن حسن الناصر1255

1200المرحوم علي صالح المنيان1256

 المرحومة الحاجة / نجمه علي1257
1200البقال

200زينب حسين عبدالمحسن الراشد1258

 زهراء حسين عبدالمحسن1259
200الراشد

200دانة حسين عبدالمحسن الراشد1260

200محمد مصطفي احمد ال ربعان1261

600فاطمة ابراهيم أوحيمد1262

200والء عبدالله خالد المطوع1263

500زهراء سامي جاسم ال طالب1264

 المرحوم الحاج / عبدالله احمد1265
600محمد محسن

200هادي علي منصور الشافعي1266

200يوسف محمود صالح ال عمران1267

200صادق مصطفى صالح ال عمران1268

600ليىل حسين علي ال هزاع1269

200زينب علي حسين بونيان1270

200حسين علي حسين احمد بويان1271

60عبدالله محمد الزاهر1272

100علي عبدالهادي يعقوب  امساعد1273

  محمود عبدالهادي يعقوب1274
100امساعد

  حيدر عبدالهادي يعقوب1275
100امساعد

 شيماء عبدالهادي يعقوب1276
100امساعد

 خاتون عبدالهادي يعقوب1277
100امساعد

  المرحوم الحاج / يعقوب يوسف1278
250امساعد

250خاتون يعقوب الصفار1279

  عبدالله عبدالهادي يعقوب1280
100امساعد

50فضة محمد المبارك1281

50علي محمد بن صالح1282

50فاطمة حسن موسى بن صالح1283

50عبدرب الرسول علي بن صالح1284

50الشيخ عبدالوهاب الغريري1285

600زهير حسين علي الباشا1286

600حسن عبدالرزاق جعفر الدبيس1287

100عيسى علي الباشا1288

100حسن علي الباشا1289

100عبدالله علي الباشا1290

100حسن مهدي األحمد1291

100ايمن حسن مهدي األحمد1292

500المرحوم محمد جاسم العبيدان1293

 يوسف حسين اسماعيل ال1294
500محمدعلي

600قاسم محمد عي الزبيل1295

 المرحوم / علي حسن احمد1296
400حسين المزعل

600ليىل احمد محمد الزين1297

600حسن جعفر عيسى ال عباس1298

150احمد منصور حسين صليل1299

600صالح فردان صالح الشويخات1300

1000خالد عبدالوهاب منصور العباس1301

50دعاء عبدالله علي القمبر1302

600خالد محمد محسن آل يوسف1303

 المرحوم احمد جعفر محمد1304
550الرميح

400عبدالله محمد جاسم المدلوح1305

300ادم احمد منصور ال محمدعلي1306

600صديقة عبدالله علي الجبران1307

600فاطمه عبدالله حبيب ال خريدة1308

200نور محمد خالد المطوع1309

600زهراء حسن علي ال يوسف1310

500ادم مكي حسن السيهاتي1311
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500احمد سامي جاسم ال طالب1312

3000علي ناجي احمد الداوود1313

1000محمد علي النصر1314

400كوثر منير شرف السادة1315

400عهود علي عبدالرضا المسكين1316

600اياد مهدي جاسم ال طالب1317

500امينه عبدالله منصور الحكيم1318

200المرحومة مريم محمد الهزاع1319

200نعيمة حسن هالل الدرويش1320

600خلود عبدالجليل حسن المرزوق1321

5000آمال علي عبدالله المنصور1322

2500فاطمه حسين عبدالله ال شهاب1323

 الدكتور / علي حسين عبدالله1324
2500ال شهاب

 الدكتور / عبدالله  حسين1325
2500عبدالله ال شهاب

 الدكتورة دانة فهمي حسن1326
1500المسكين

1500كوثر علي المنيان1327

500حسين علي حسين ال شهاب1328

500عبدالله وجدي الخرداوي1329

500فاطمه وجدي الخرداوي1330

500جود مجدي النصر1331

500جواد مجدي النصر1332

500جوان وجدي الخرداوي1333

 المرحوم الحاج / عبدالله جاسم1334
2500الشهاب

2500ساره جاسم عبدالله ال شهاب1335

 عبدالرؤوف عبدرب النبي عبدالله1336
2000آل نصر

600سلوى عبدالوهاب المرزوق1337

865ماجد احمد ماجد ال سواد1338

600بتول ناصر احمد الصاخن1339

 المرحومة امنه علي قاسم1340
1200المسكين

600كوثر علي الحداد1341

400ريف محسن عبدالله المشامع1342

120سوسن احمد المنيف1343

120سارة حسن علي العجمي1344

120هادي حسن العجمي1345

 المرحومه الحاجه مريم عبدالله1346
1000حسين المسكين

1500زينب موفق احمد السبع1347

250ورد احمد عبدالرزاق الحالل1348

300عباس علوي شبر محمد1349

1200جعفر احمد منصور ال محمدعلي1350

1200محمد جعفر محمد المسكين1351

 اميره عبدالغني عبدرب النبي1352
800الشافعي

600موسى جعفر احمد ال محمدعلي1353

600صادق جعفر احمد ال محمدعلي1354

600يوسف جعفر احمد ال محمدعلي1355

600نور جعفر احمد ال محمدعلي1356

600زهراء جعفر احمد ال محمدعلي1357

2000صدقي حسن مكي السيهاتي1358

1000سكينه محمد احمد ال حجي1359

600راشد عبدالله احمد ال راشد1360

 المرحومة / لولوه محمد تركي1361
300زين الدين

50رضا مهدي حسن ال سليس1362

500خديجة حسين ال زين الدين1363

600امجد حسين علي المرهون1364

600دنيا مجبل حسن العبدرب الرضا1365

200فاطمة مصطفى صالح ال عمران1366

600روئ هالل جاسم ال طالب1367

100مريم احمد علي ال شهاب1368

100فاطمة رضا علي السبع1369

100علي رضا علي السبع1370

100زينب رضا علي السبع1371
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100حسن رضا علي السبع1372

100محمد رضا علي السبع1373

100رضا علي خليفه السبع1374

 المرحوم الحاج علي خليفه محمد1375
100السبع

100المرحومة مريم خليفة الرميح1376

 المرحوم الحاج حسن عبدالله1377
100السبع

300ملك مصطفى علي العباس1378

1000المرحوم علي جاسم السبع1379

 المرحومة صالحة محمد تركي1380
1000البراهيم

 ياسين محمد اسماعيل آل1381
500محمد علي

600بشرى عيسى منصور العباس1382

 المرحومة / زهراء عيسي ال1383
400خليفة

600ستور عبدالله حسين الخليفة1384

500دانة ايوب عبدالهادي امساعد1385

 جميله عبدالوهاب مرزوق1386
600المرزوق

 المرحوم جهاد جابر ال عبدرب1387
5000النبي

600حسين صالح علي الجعص1388

200دالل حسين عبدالمحسن الراشد1389

500عادل علي عبدرب النبي ادبيس1390

600نرجس يوسف جعفر ال دبيس1391

 المرحومة / دخلة حسين احمد1392
600الضاحي

 المرحوم علي خليفه محمد1393
300السبع

150علي سعود الخريده1394

200رزان نزيه عبدرب النبي النصر1395

600علي احمد علي المشامع1396

500بيبي صالح علي المسلم1397

500احمد صالح كاظم خميس1398

600حسن احمد احمد السيهاتي1399

600نادر عبدالله مدن الخليفه1400

500جاسم عبدالوهاب احمد ابو مره1401

250ريحان أحمد عبدالرزاق الحالل1402

500جواد عبداألمير بعقوم امساعد1403

50فاطمه جعفر النمر1404

50فاطمه فؤاد التريكي1405

1000علي حسين راشد الحالل1406

600زبنب مكي احمد العباس1407

600احمد مكي احمد العباس1408

600خيرية جاسم السكيري1409

 المرحوم الحاج / احمد مكي1410
600العباس

600صالحه موسى ابراهيم اليوسف1411

 المرحوم الحاج  / جاسم علي1412
5000كاظم المدلوح

600امنه فردان صالح الشويخات1413

500ليث مجدي نصر النصر1414

 عبدالله عيسى حسين ال1415
600عبدالنبي

500حسين عبدالله مبارك السهاتي1416

600السيد ضياء علي طاهر الهاشم1417

1200مدينه عبدالله مكي العباس1418

1800علي جاسم ابراهيم المقداد1419

1500عباس صالح ابراهيم السيهاتي1420

500عبدالله خليفه محمد الخليفه1421

500مريم صالح علي اليوسف1422

500امنه محمد علي الخليفه1423

 عبدالحكيم احمد عيسى1424
600السيهاتي

100اثير محمد عبدالله السيهاتي1425

5000ناصر حبيب ناصر ال عبداللطيف1426

 المرحوم عيسى علي عيسى1427
500العباس

600محمد علي مهدي ال مويت1428

200المرحوم قاسم عبدالله اليوسف1429

 المرحومة فاطمة عبدالوهاب1430
600محمد الباشا
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1000عبدالعزيز محمد علي حيدر1431

 المرحومه / زينب محمد عبدالله1432
500الشيخ ناصر

 المرحومة الحاجة / زهراء هالل1433
1000ال طالب

50معصومة عبدالله الياسين1434

50شفيقة موسي البن صالح1435

 اسماء مهدي جاسم هالل ال1436
600طالب

350هيثم زهير علي ال عبدرب النبي1437

 المرحومه / شمسه جاسم1438
600محسن ال دبيس

600علي حبيب عبدالله الدبيس1439

50زهراء عبدالله ناجي الحبيل1440

600وسيم علي مهدي الخرداوي1441
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تحسين المساكن

المبلغالمتبـــــــــــــرعم
عبدالعظيم علي عبدالرحيم 1

10000الحجي 

7000بنين علي احمد السيهاتي2

4150فاعل خير٣

2000زكريا منصور عبدالله المسكين٤

1900 عبدالله حبيب صالح الخريده٥

1450محمد ابراهيم احمد السيهاتي6

المرافق العامة

تبرع نقدي لتوفير مستلزمات 
مدرسية 

المبلغالمتبـــــــــــــرعم
1496مسجد السيده خديجه ع1

1250فاعل خير2

278729مغتسل مدينة سيهات٣

 مؤسسة الراية المتطورة٤
40000التجارية

760جاسم منصور كاظم السنبسي٥

11850فاعل خير6

المبلغالمتبـــــــــــــرعم
1827فاعل خير1

56فاعل خير بواسطه شويخ2

500العبيد محمد علي كاظم٣

500علي احمد عبدالمحسن الحجاب٤

 فاروق عبدالغفور علي ال٥
900محسن

 سلمان عبدالهادي عبدالنبي6
300الشافعي

7260فاعل خير6

100علي يوسف علي ال صليل٧

 المرحوم حسين ابراهيم٨
100الشويخات

100ريسان انور عبدالكريم التميمي٩

100يعقوب يوسف عيسى البديوي1٠

2400فاطمة عبدالله عيسى الخميري11

كفالة أسرة
المبلغالمتبـــــــــــــرعم
2350عبدالله حبيب صالح الخريده1

19738فاعل خير2

9200ليىل حسن علي الخليفة٣

500000اسرة عيسى علي المكحل٤

15000عبدالله علي احمد السيهاتي٥

 فاعلي خير  بواسطة ام نعيم6
2400اليوسف

5050عبدالله حبيب صالح الخريده٧

7500شوقي عبدالله سلمان المطرود٨

٩
 مسجد ابراهيم الخليل ع

 بواسطة سماحة الشيخ علي ال
محسن

3000

6500جامع الزهراء ع بسيهات1٠

 مكتب الشيخ حسام سعيد ال11
2000سالط

4000فاعل خير12

12325مسجد المحسن علية السالم1٣

500خليل حسين خليل هالل1٤

9600ديوانية ام يوسف الخليفة1٥

 المرحوم الحاج / احمد حسين16
1000علي المزعل

التبرعات في البرامج
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655زهراء عيسي علي السكيري  1٧

 المرحوم الحاج منصور علي ال1٨
655ربعان وحرمه

4949فاعل خير1٩

400اماني حسن الباشا2٠

100فاعل خير21

كسوة العيد

المبلـــــغالمتبـــــــــــــرعم
500فاعل خير1

1250فاعل خير بواسطه شويخ2

 فاعىل خير بواسطة شيخة علي٣
500الحجي

 فاعلي خير بواسطة زهراء علي٤
269الخليفة

200اديب احمد ابراهيم السبع٥

1000خديجه علي حبيب الربعان6

250حيدر حسن علي الهاشم٧

400جعفر احمد علي سعيد٨

500اسماعيل علي محمد المحيف٩

200شوقي علي احمد بونيان1٠

200زهراء عبدالرحيم حسين النصر11

200علي زهراء حسين عبيد12

200ناصر يوسف علي الداوود1٣

5000سلمان علي الوكيل1٤

400ايوب احمد عبدالله الكبيش1٥

350علي حسين علي الزاكي16

250زهراء حسين محمد ال عبدالعلي1٧

200زينب جاسم السعيد1٨

200بدرية احمد سعيد1٩

200بيان حبيب سعود المسكين2٠

 فاطمه حمود علي الخليفة21
400وزوجها

200فاطمه احمد العبد العلي22

1200وداد عبدالله الزاهر2٣

500عبدالله علي هالل القويعي2٤

 محمد عبدالرزاق حسين ال2٥
200حمود

47394فاعل خير26

500مدينة حبيب السبع2٧

1600زهراء احمد حسين المنيان2٨

 المرحوم عبدالرزاق محمد2٩
200الحمود وحرمه

1000محمد علي مهدي ال مويت٣٠

تبرع نقدي لتأمين أجهزة حاسب 
آلي )قبس( 

المبلغالمتبـــــــــــــرعم
1100عباس علي مدني1

300فاعل خير2

4200فاعل خير بواسطة الشويخ٣

عبدالعظيم علي عبدالرحيم ٤
500الحجي

3500احمد عبدالنبي عبدالله المدن٥

500حرم احمد عبدالنبي المدن6

1400قصي احمد عبدالنبي المدن٧

1000عبدالله علي حبيب ربعان٨

2500احمد علي حسن الناصر٩

 فاعل  وفاعلي خير بواسطة -1٠
4292زهراء علي الخليفة

3000عبدالله خالد معتوق المطوع11

 فاعل خير بواسطة حبيب12
3533حسن محيف

5000 نزيه عبدرب النبي النصر1٣

350عائلة علي احمد ال عبيدعلي1٤
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التبرعات في البرامج

700حيدر علي جعفر الرميح1٥

محمد ابراهيم منصور 16
350الشافعي

2000خديجه علي حبيب الربعان1٧

2000احمد سعود جاسم شويخ1٨

2500محسن عبدالله احمد محمد1٩

3000محمد احمد ابراهيم السبع2٠

8000جاسم هالل جاسم الطالب21

350ابراهيم عبدالعظيم العباس22

20000نظمي عبدرب النبي النصر2٣

4000اسماعيل علي محمد المحيف2٤

2000عبدالله احمد محمد الخباز2٥

200زهراء عالء صالح الهمل26

5000حسين عبدالله محمد الكابه2٧

 حسين منصور ابراهيم 2٨
500السيهاتي

1000حسن علي احمد سهو2٩

1000مريم محمد سالم السيهاتي٣٠

عبدالكريم مقبل حسن ٣1
350السيهاتي

 علي منصور احمد منصور ٣2
2000المحمد

1000يوسف عيسى قاسم البديوي٣٣

500رمزي محمد باقر الزاكي٣٤

200 فاطمه عالء صالح الهمل٣٥

2100نظير احمد عبدالنبي المدن٣6

2100احمد منصور احمد الشافعي٣٧

350زينب مدن جاسم الداوود٣٨

500حسن مهدي جاسم الطالب٣٩

 المرحوم الحاج / حسن طاهر٤٠
550محمد ال زين الدين

 بدريه منصور حسين٤1
1000السيهاتي

 علي عبدالله عبدالله٤2
5000الشافعي

 مسجد االمام الباقر بحي٤٣
5000الكويت

 احمد عبدالستار احمد٤٤
350الكبيش

 زهراء حسين محمد ال٤٥
1000عبدالعلي

 المرحوم الحاج / عبدالجليل٤6
2000ابراهيم حسين الرميح

2000احمد ناصر احمد ال شيخ ناصر٤٧

 فاروق عبدالغفور علي ال٤٨
350محسن

350بيان حبيب سعود المسكين٤٩

 فاطمه حمود علي الخليفة٥٠
350وزوجها

350حسن محمد هاني عبدالنبي٥1

482محمد عبدالحميد علي ال حجي٥2

100رياض علي حسن ال حمود٥٣

600صالح عالء صالح علي الهمل٥٤

 عبدالقادر سعود جاسم٥٥
1500الشويخ

5000علي محمد علي البلوشي٥6

200262فاعل خير٥٧

100ابراهيم خليفة القطان٥٨

2000علي ناجي احمد الداوود٥٩

2300حسن علي منصور ال مسكين6٠

500ياسين عبدالله علي السبع61

350حميده عبدالله حبيب الربعان62

 المرحوم عبدالرزاق محمد6٣
350الحمود وحرمه

 المرحوم / مصطفى منصور6٤
350عبدالعظيم ال عباس

1000زهراء علي عبدالله العباس6٥
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350ريم علي احمد الهزاع66

 المرحومة / فاطمة حسن6٧
250طاهر ال زين الدين

350امجد عبدالكريم الصديق6٨

 السيدة زكية محسن ال6٩
250محمد

2000عبدالهادي سعود خريده٧٠

 محمد عبدالله محمد٧1
1000المرهون

400منصور عيسى الخريده٧2

500حصه حسن ال حمد٧٣

 فوزية عبدالجليل ابراهيم٧٤
2000الرميح

1208عادل عبدالله صالح السيهاتي٧٥

 المرحوم الحاج / منصور٧6
350عبدالعظيم آل عباس

 المرحومة فاطمة عبدالله٧٧
1000هالل

800هبه عبدالكريم القالف٧٨

300جمعه علي القالف٧٩

 البنك االهلي التجاري -٨٠
3000مبادرة سعادة اهالينا

 مؤسسة الراية المتطورة٨1
3000التجارية

إفطار صائم
المبلغالمتبـــــــــــــرعم
800فاعل خير1

2410ابناء امين المطوع وزوجته2

200المرحومة زهراء الصفواني٣

 سماحة الشيخ يوسف المهدي٤
25000بواسطة / علي الراشد

200شرف جعفر الشرف٥

200عائلة جعفر الحاتم6

20فاعل خير٧

 فاعلة خير بواسطة شيخه٨
700الحجي

1200فاعله خير٩

1000محمد الهامل1٠

200محمد علي ادبيس11

4000مركز تصنيف اللحوم الطازجة12

300مليكة حمزة المعبر1٣

500منصور عبدالله خلف1٤

600منى الربعان1٥

100ابراهيم حسن كاظم مدلوح16

7850فاعل خير بواسطه شويخ1٧

عبدالعظيم علي عبدالرحيم 1٨
1000الحجي

400منصور المعلم1٩

8000احمد عبدالله منصور الشافعي2٠

1000عبداالله علي حسين النصر21

1000ابراهيم عبدالله قاسم عبدالله22

1500علي منصور كاظم السنبسي2٣

200عبدالكريم حسن محمد المطر2٤

1000مهدي حسن علي الناصر2٥

10000 احمد حسين علي المزعل26

1000سعيد علي منصور جضر2٧

900عبدالله قاسم عبدالله سلهام2٨

3000اقبال عبدالحميد العلي2٩

50حسين ابراهيم محسن الدبيس٣٠

50المرحومه زينب جاسم الدبيس٣1

50ابراهيم حسين ابراهيم الدبيس٣2

50طيبه عباس منصور الحمد٣٣

 فاعىل خير بواسطة شيخة علي٣٤
3350الحجي

 فاعالت خير بواسطة فهيمة٣٥
150عبدالشهيد السنان
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 فاعل  وفاعلي خير بواسطة /٣6
16810زهراء علي الخليفة

500حسين حسن مكي سلهام٣٧

800محمد خالد معتوق المطوع٣٨

1000عالء صالح علي الهمل٣٩

500سكينه تركي ابراهيم السبع٤٠

 فاعل خير بواسطة حبيب حسن٤1
1000محيف

100مكي عبدالله عيسى الزواد٤2

5000احمد علي ناصر الهزاع٤٣

 فاعلي خير بواسطة زينب حسن٤٤
600السيهاتي

200حسن احمد جاسم جراد٤٥

600حسين علي المرهون٤6

2000حسين احمد حسين بونيان٤٧

 فاعلي خير بواسطة نعيم٤٨
2000عبدالله الكحل

4000حسن احمد حسين المزعل٤٩

200عائلة علي احمد ال عبيدعلي٥٠

200حسن حبيب ابراهيم السيهاتي٥1

عبدالمنعم عبدالله حسين ٥2
600المرهون

2000محمد ابراهيم منصور الشافعي٥٣

2000خديجه علي حبيب الربعان٥٤

200فاعلي وفاعالت خير٥٥

200معتوق احمد عبدالله السلمان٥6

250حيدر حسن علي الهاشم٥٧

1000شفيق علي حسين النصر٥٨

20000جالل احمد عبدالنبي السيهاتي٥٩

400خليل ابراهيم حسن المدلوح6٠

5200عبدالله احمد عبدالله الجشي61

800عباس صالح ابراهيم السيهاتي62

500عبدالرزاق جعفر علي الدبيس6٣

500 نوري عيسى حسين الداوود6٤

600سعيد جعفر احمد علي6٥

200عيسى منصور حسين الصليل66

1000 مؤسسه عبدالكريم الضاحي6٧

10000عبدالله علي احمد السيهاتي6٨

200زهــــــراء عبــــــدالله الهــــــزاع6٩

500عبدالغني علي راشد داوود٧٠

2000حسن علي الداوود٧1

500عبدالكريم حسين النصر٧2

1000ديوانية كامل احمد عبيد علي٧٣

1000علي احمد حسين المزعل٧٤

300معصومه علوي علوي العلوي٧٥

400ناجح سعود حسن الخريده٧6

655زهراء عيسي علي السكيري٧٧

1000جاسم عبدالله الشهاب٧٨

2000محمد عبدالله الشهاب٧٩

420كاظم عبدالله علي المدلوح٨٠

150محمد حسن مكي السيهاتي٨1

1000حبيب عبدالله علي الراشد٨2

1000نعيمه مهدي حسن الباشا٨٣

1500بنين علي احمد السيهاتي٨٤

500عبدالله علي عبيدعلي السيهاتي٨٥

2000حسين علي عبدالله الزاكي٨6

1000اسماعيل علي محمد المحيف٨٧

1000علي حسين علي الهزاع٨٨

3000حسن موسى الصفار٨٩

2000حسين احمد محمد بومره٩٠



91

1500علي بوصالح٩1

500محمد علي كاظم العبيد٩2

2500مسجد الزهراء٩٣

800ابراهيم عبدالله محمد شيبان٩٤

1000زينب محمد علي الخليفه٩٥

700مسجد زين العابدين بسيهات٩6

 فاعل خير بواسطة مسجد٩٧
50167االمام زين العابدين

15000مسجد العباس بالخصاب٩٨

500زهراء علي حبيب الربعان٩٩

2000علي حسن علي غانم1٠٠

5000محمد علي حسن غانم1٠1

5000نصر علي حسين النصر1٠2

5000مكي عبدالنبي مكي الشافعي1٠٣

400علي احمد علي الرضي1٠٤

1000عبدالباقي منصور عبدالله النصر1٠٥

500حسين عيسي احمد الخليفه1٠6

500امنه عبدالله المرزوق1٠٧

1000تركي ابراهيم تركي السبع1٠٨

 مسجد االمام الحسن  عليه1٠٩
5000السالم  سيهات حي السالم

1000عبدالحميد علي احمد الحجي11٠

200امينه ايوب احمد الكبيش111

عبدالعزيز عبدالكريم حسن 112
600النصر

مصطفى عبدالله منصور 11٣
1326المبارك

200علي زهراء حسين عبيد11٤

500محمد جواد منصور الخليفه11٥

600ناصر يوسف علي الداوود116

500محمد علي صالح الهمل11٧

400علي عيسى عبدالله الديرم11٨

5000محمد حسن عبدالله الجشي11٩

500اكرام فوزي النصر12٠

200امنه احمد جاسم الكبيش121

200عبدالله حسين مدن الخليفه122

200امنه احمد مدن الخليفه12٣

500عيسى احمد عبدالله السيهاتي12٤

500امنه عبدالله منصور الحكيم12٥

5000جعفر احمد مهدي العيد126

800محمد عبدالله المشامع12٧

50500جامع االمام المهدي بسيهات12٨

5000مصىل العباس12٩

500حسين كاظم حسين العجمي1٣٠

200حسين عبدالجبار محمد الحمود1٣1

200عبدالجبار محمد حسين الحمود1٣2

200تيسير عبدالله خميس1٣٣

5000سلمان علي الوكيل1٣٤

 المرحوم احمد عبدالله جاسم1٣٥
200الكبيش

200فاطمه ايوب احمد الكبيش1٣6

1000عبدالجليل حسين علي ال فهد1٣٧

 المرحوم عبدالكريم حسين آل1٣٨
250نصر

500افراح احمد عبيد علي1٣٩

200ايوب احمد عبدالله الكبيش1٤٠

 محمد عبدالكريم محمدحسين1٤1
150الحمود

1000علي حسن هالل درويش1٤2

 المرحومة / مدينه احمد عبدالله1٤٣
200الكبيش

 شركة سعيد مهدي ال سليس1٤٤
2500وأبنائه التجارية

1000عيسى حسين راشد الداؤود1٤٥

600حسن مهدي جاسم الطالب1٤6

200علي حسين علي الزاكي1٤٧
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500احمد محسن المحيسن1٤٨

500احمد علي احمد البوري1٤٩

500فاطمة سالم القطري1٥٠

 مجلس رضا مهدي حسن ال1٥1
1500سليس

 مسجد االمام الباقر بحي1٥2
5000الكويت

 المرحوم احمد علي حسين ال1٥٣
700عبيد علي

600علي عيسى احمد المرهون1٥٤

1000جاسم محمد المرشود1٥٥

400احمد عبدالستار احمد الكبيش1٥6

200احمد حسين عيسى ال خليفة1٥٧

 المرحوم الحاج منصور علي ال1٥٨
790ربعان وحرمه

1500ليىل مهدي محمد الشويخات1٥٩

500صالح علي صالح الهمل16٠

2500عبدالله حسين عبدالله الراشد161

3000احمد ناصر احمد ال شيخ ناصر162

200زينب جاسم السعيد16٣

200بدرية احمد سعيد16٤

300جعفر ناصر علي السبع16٥

1000المرحوم كاظم احمد العيد166

200حسن علي  المال16٧

1000علي احمد عبدالمحسن الحجاب16٨

1000معتوق محمد علي الحالل16٩

1000وليد عبدالله هالل ال درويش1٧٠

 فاروق عبدالغفور علي ال1٧1
200محسن

200علي منصور عبدالله ال زواد1٧2

200احمد ايوب احمد ال كبيش1٧٣

1100بيان حبيب سعود المسكين1٧٤

200احمد سلمان علي المشاري1٧٥

500حسين علي صالح المنيان1٧6

200زينب ايوب احمد الكبيش1٧٧

1000عبداالله حسن حميد ال جواد1٧٨

500خديجه احمد اليوسف1٧٩

500سعود صالح اليوسف1٨٠

 جعفر عيسى حسين ال عبدرب1٨1
3000النبي

200المرحومة / زهراء ناجي الحبيل1٨2

1000وداد احمد ال حمود1٨٣

200ستور عبدالله حسين الخليفة1٨٤

1000حسين يحيى السيهاتي1٨٥

500خديجة محسن المحسن1٨6

300معصومة عيسى حسين الداؤود1٨٧

300فوزية عيسى حسين الداؤود1٨٨

500فاطمة احمد ام سعود1٨٩

500المرحومة فاطمة احمد الحاتم1٩٠

1000محمد عبدالحميد علي ال حجي1٩1

200حور ايوب احمد ال كبيش1٩2

200مريم علي كاظم الرضي1٩٣

1000علي منصور عبدالله الوكيل1٩٤

15000شركة السالم للنقل والسياحه194

500امينه سالم احمد الزويد195

500عيسى قاسم حسين البديوي196

200علي حسين عيسى ال خليفة197

200فاطمه عبدالله القاسم198

200علي عبدالله مكي الشافعي199

5000خديجة موسي العالي200
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500صباح علي الغريافي201

 الدكتور / حسين عبدالله جاسم202
3000ال شهاب

600زهيه عبدالله حسن عمران203

200علي احمد محمد ال مطر204

200فاطمه احمد العبد العلي205

500وداد عبدالله الزاهر206

200مصطفي علي حسن الحمود207

2000فتحي منصور الرميح208

500عبدالله علي هالل القويعي209

 المرحوم / معتوق مهدي ال210
500يوسف

500مريم علي احمد سهو211

200زهراء عبدالله القاسم212

400فضيلة حسن راشد المطوع213

200خالد محمد محسن آل يوسف214

550437فاعل خير215

100ابراهيم خليفة القطان216

1000علي ناجي احمد الداوود217

400حسن ناصر البراهيم218

500احمد حبيب ال ابراهيم219

200فاطمة حسن احمد السكيري220

200ابتسام صالح محمد ال محفوظ221

3258.05فاعلي وفاعالت خير222

500مدينة حبيب السبع223

 المرحوم / عيسى احمد محمد224
200ال خليفة

 المرحوم / موسي عيسى احمد225
200ال خليفة

 المرحومة / ليىل عيسى احمد226
200ال خليفة

 المرحومة / كاظمية عبدالله227
300محمد الحكيم

 المرحوم / ابراهيم منصور ال228
300مبارك

200حسين محمد علي ال تركي229

 محمد عبدالمحسن احمد230
2000العبدالله

2000المرحوم / محمد حبيب السبع231

200المرحوم / عبدالغني الشافعي232

200شرف حسين يحي السيهاتي233

500فاطمة ابراهيم تركي السبع234

500عبدالله حبيب حسين الربعان235

1500محمد عبدالله احمد الباشا236

500صالحة مكي السيهاتي237

 سماحة الشيخ / حسين علي238
15000حسن البيات

 مستشفي الزهراء العام239
3500بالقطيف

1000يحيى محمد ابراهيم المطوع240

 المرحوم / علي علي حسين241
1000امسلم

400حسن علي حسن ال شهاب242

500احمد علي منصور المسكين243

1000فخرية جواد علي الباقر244

1600زهراء احمد حسين المنيان245

200مريم احمد حسن السيهاتي246

200ياسين عبدالله علي السبع247

500حيدر علي سعود شويخ248

200سكينه حسين عيسي ال خليفة249

2000مهدي احمد حسين ال خليفة250

 المرحومة / زهراء عيسي ال251
200خليفة

252
 المرحومة الحاجة -كاظمية
 صالح العمران - أم عبدالله

الخليفة
200

400حسين هالل الغانم253

200عبدالله رضا الطاها254

862المرحوم سعيد عبدالله الزاكي255

200علي حسين عبدالحميد ابو علي256



94

التبرعات في البرامج

1000حسن احمد علي الراشد257

1000عبدالرسول حسن علي السباع258

200شوقي اسعد علي المشرف259

4000منير راشد حسين داوود260

400فاطمة يوسف القتم261

200حميده عبدالله حبيب الربعان262

1000المرحوم محمد علي شهاب263

200المرحومه / حصه احمد شهاب264

 المرحوم / احمد عبدالله265
200الصفواني

216حسين علي زواد266

200طارق عبدالباقي ابو السعود267

600حلمي يوسف سليس268

 المرحوم الحاج  / حسين علي269
1000صالح ال فهد

1000عباس عبدالله الحكيم270

 السيد هاشم  السيد حسين271
5000شبر الموسوي

400زهير عبدالعزيز حمود ال خليفة272

200مصطفى جعفر احمد السبع273

 المرحومة / سكينة محمد274
200المشامع

1000دانه علي احمد الرضي275

500مؤيد علي العلوان276

6350ديوانية شباب 27726

200علي مهدي الخلف278

200زينب علي الخلف279

200ماريا علي الخلف280

200قاسم عبدالله اليوسف281

200عبدالله عيسى ال خليفة282

535بسام فرج علي الدبيس283

 المرحوم عبدالرزاق محمد284
2000الحمود وحرمه

500علي حسن عبدالنبي المطوع285

1000مؤسسة أنية المنزل بالقطيف٣٨6

400نجيب علي المرهون287

200مصطفي حسن علي ال فاضل288

200زهراء رضا الزواد289

200فوزيه محمد منصور المرهون290

10000زهراء يوسف الشويش291

 عبدالله عيسى حسين ال292
400عبدالنبي

5000عصام  علوان البيات293

400نظير محمد عبدالله الزاكي294

500حسين عبدالله مبارك السهاتي295

500افتخار عبدالله سالم السيهاتي296

600السيد ضياء علي طاهر الهاشم297

200حسين قاسم احمد ال هالل298

200احمد صالح منصور  الخميري299

500حسن احمد عباس الحمد300

500علي جاسم ابراهيم المقداد301

100ماجد المشرف٣٠2

 فاعل خير بواسطة ابراهيم ال302
5000ضاحي

 المرحوم المهندس / عبدالمجيد303
6000سلمان بوصبيح

1000المرحوم الحاج حبيب بن احمد304

 المرحومة الحاجة امنه بنت305
1000عبدالله

1000الحاجه زهراء بنت عبدالله306

1000الحاج علي بن حبيب307

1000حسين بن علي308

1000سما بنت علي309

التبرعات في البرامج
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 المرحوم / محمد عبدالوهاب310
1000الغزال

1000المرحومة / بدرية احمد الغزال311

200احمد حسن جعفر بوخمسين312

1000حسين جواد الصادق313

200آدم سليمان صادق الموسى314

 المرحوم الحاج / احمد محمد315
500المحسن

 ملحمة المسكين للحوم316
4500والواجن الطازجة

5000مركز القيصوم للحوم والدواجن317

150مدينة سعود الشافعي318

24000مزايا الغذاء319

26250شركة الشخص التجارية320

21800فاعل خير321

12000مسجد المحسن علية السالم322

 سماحة الشيح / علي احمد323
6800المبارك

13200دومينوز بيتزا بسيهات324

مجمع الكريم السكني التجاري

المبلغالمتبـــــــــــــرعم

 المرحوم - ابراهيم حسن الحكيم1
5000والمرحومه - امنه علي الحكيم

 المرحوم احمد حسين عبدرالرضا2
750وحرمه مريم كاظم سواري

11500فاعل خير3

 فاعالت خير بواسطة زينب4
700السيهاتي

2400فاعله خير5

5500فاعىل خير6

5560فاعلي فاعالت خير7

1550نوال المنصور8

13500فاعل خير بواسطه شويخ9

10
 مسجد الحمزه بن عبدالمطلب

 بواسطة السيد حسن النمر
الموسوي أمام المسجد

118992

500منصور المعلم11

1000علي منصور كاظم السنبسي12

10000مكي احمد مكي العباس13

2000مجتبي صالح مبارك النظام14

2500حسين ابراهيم محسن الدبيس15

2500المرحومه زينب جاسم الدبيس16

 فاعل  وفاعلي خير بواسطة -17
500زهراء علي الخليفة

20000جعفر علي احمد المحسن18

500اديب احمد ابراهيم السبع19

1000سامي جاسم هالل طالب20

 فاعل خير بواسطة حبيب حسن21
50000محيف

 فاعلي خير بواسطة زينب حسن22
800السيهاتي

10000علي كاظم حسين العجمي23

 مسجد االمام الكاظم عليه24
3000السالم بسيهات

2000هاشم حسين يحيى السيهاتي25

5000فاعلي وفاعالت خير26

500نادر عبدالحميد علي الحجي27

500جعفر يعقوب يوسف امساعد28

1500عبدالرزاق جعفر علي الدبيس29

500نوري عيسى حسين الداوود30

500عيسى منصور حسين الصليل31

500نبا منصور المعلم32
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50000هاشم عبدرب الرضا الشخص33

5000عبدالله احمد محمد محسن34

2000عبدالله احمد عبدالله السيهاتي35

500يوسف ناصر شيخ ناصر36

3000علي احمد كاظم رضي37

1000عبدالله محمد الهالل38

500عبدالله علي عبيدعلي السيهاتي39

500خليل ابراهيم منصور الشافعي40

15000حسين احمد محمد بومره41

3500علي بوصالح42

500علي احمد الهالل43

2000ابراهيم عبدالله محمد شيبان44

5000سمير راضي المنيان45

5000مسجد االمام الهادي46

فاطمه ابراهيم سلمان 47
4000عبدالنبي

2500حسين عبدالله محمد الكابه48

1000زينب جاسم قرطاس49التبرعات في البرامج

1000جعفر عبدالرزاق الدبيس50

3000علي احمد علي الرضي51

10000عبداالمير عبدالله علي الحمود52

500حرم عبدالرزاق جعفر الدبيس53

3000محمد سعيد حسين النصر54

1000فوزي عبدالله منصور اليوسف55

عبدالغني عبدالجليل ابراهيم 56
2000الرميح

500فوزي احمد عبدالمحسن المعلم57

5000عدنان عبدالرضا الشخص58

 المرحوم عبدالكريم حسين آل59
1000نصر

500عيسى حسين راشد الداؤود60

 المرحوم الحاج / حسن طاهر61
500محمد ال زين الدين

500احمد محسن المحيسن62

500محمد عبدالله علي الدلي63

1000ليىل مهدي محمد الشويخات64

777معصومه علي ال محفوظ65

 المرحوم الحاج / عبدالجليل66
2000ابراهيم حسين الرميح

1000عبدالله حسين احمد بونيان67

2040صالح عبدالكريم الحميدي68

750مكتب الدبيس العقاري69

500معصومة السيد طاهر الهاشم70

500حسين يحيى السيهاتي71

500خديجة محسن المحسن72

50000محمد علي الوكيل73

2500عدنان علوي شبر محمد74

 المرحوم / قاسم حسن علي ال75
1000حمد

 المرحومة / خديجة ابراهيم76
1000احمد الحنفوش

500رضا خليل ابراهيم الشافعي77

2000فتحي منصور الرميح78

  المرحوم الحاج / يعقوب يوسف79
500امساعد

500حسن عبدالرزاق جعفر الدبيس80

500امجد عبدالرزاق جعفر الدبيس81

 المرحومة طيبة حبيب صالح82
1000الخريدة

137810فاعل خير83

 سماحة الشيخ حسين منصور84
4000ال عباس

500فاطمة علوي علوي اليوسف85

 المرحوم علي عبدالله سلمان86
500الزاكي وحرمه
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 المرحوم منصور عبدرب النبي87
500الحالل

 المرحومة / كاظمية عبدالله88
250محمد الحكيم

 المرحوم / ابراهيم منصور ال89
250مبارك

 بيان ابراهيم عبدالمحسن90
450الحالل

 المرحومة / آمنه شعبان محمد91
2500القراشي

500زهراء عيسى سالم ال ابراهيم92

96000عدنان محمد احمد93

500زينب محمد خليفة الهزاع94

500المرحوم / عبدالغني الشافعي95

50000مسجد المحسن علية السالم96

500فخرية جواد علي الباقر97

 المرحومة / ناجية احمد98
500الشويخات

500المرحومة / مكية عيسى داؤود99

100
 مكتب سماحة الشيخ / حسين
 العباس - مسجد األمام الهادي

ع
5000

10000حسن علي حسن العباد101

 عفاف قاسم حسن ال حمد102
10000ووالديها

 الدكتورة / اميرة عبدالرزاق103
1000جعفر الدبيس

 المرحومة / زينب احمد ال104
2500حسين

2000مقهى بالتفورم 10511

 السيد رضا السيد محمد106
5000السيهاتي

500يحيى ناصر عبدالله الجاسم107

3000شكريه جاسم بومره108

 المرحوم / جعفر علي فهد109
2000الدبيس

 المرحومة / معصومة حسن علي110
2500ال راشد

1000ساره عبدالرزاق جعفر الدبيس111

 المرحومه / حسنه محمد112
1000العريض

1500حسن علي محمد العليوي113

500المرحوم سعيد عبدالله الزاكي114

 فضيلة الدهان - مركز جسور115
500الصعوبات للتعليم

 ناصر حبيب ال عبداللطيف عن116
10000والديه

2000منسيه حبيب الفويز117

 المرحوم / عباس عيسى قاسم118
5000الحالل

1000مريم عباس عيسى الحالل119

1000المرحوم / حسن علي الحالل120

1000المرحوم احمد علي حسين شويخ121

1000امنة محمد احمد الشافعي122

 مدينة عبدالجليل ابراهيم123
2000الرميح

500فضه صالح الخياط124

500المرحوم  / حسن احمد ال سليم125

1000زينب حسن احمد ال سليم126

 عواطف عبدالهادي عبدرب النبي127
1000الشافعي

10000علي منصور المشامع128

 المرحومة فاطمة علي ناصر129
500العبداللطيف

 المرحوم / علي حسين محمد ال130
500صليل

 المرحومة / زهراء حسين محمد131
500ال صليل

 المرحومة / نجمعة ابراهيم132
500العجمي

500لجين نادر عبدالحميد الحجي133

500زهراء سلمان المشاري134

500امنه عيسى حسين ال عبدالنبي135

500فوزيه محمد منصور المرهون136

 عبدالله عيسى حسين ال137
500عبدالنبي

500سعيد محمد سعيد الشخل138

500نجيب ابراهيم مكي شوكان139
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التبرعات في البرامج

2500المرحومة زاهي علي السبع140

1000المرحوم احمد عبدالله ال مسلم141

 المرحومة - حميده محمد142
500عبدالعزيز الدوخي

500محمد حسين بو موزه143

1000المرحوم رضي كاظم  ال دبيس144

1000المرحومة امنه علي ال ضاحي145

 المرحومة شمسه رضي ال146
1000دبيس

 المرحوم الحاج - احمد محمد147
1000المحسن

500فاطمة عيسى محسن السيهاتي148

500المرحومة اماني حسين مسجن149

1000المرحوم - محمد حبيب المرشود150

500احمد ابراهيم خضر151

1000معتز منصور محمد المعلم152

 المرحومه- زينب محمد عبدالله153
1000الشيخ ناصر

1000المرحوم- محمد علي المطاوعة154

 المرحوم - احمد يوسف155
500الحنفوش

 صفاء عبدالهادي عبدرب النبي156
500الشافعي

 المرحومة الحاجة- زهراء محمد157
500الشيخ ناصر

 المرحومة -فاطمة حسن زين158
1500الدين

500جاسم احمد عبدالله ال كبيش159

500المرحوم عيسى عبدالله خريدة160

 المرحومة - فاطمة حسن طاهر161
1000ال زين الدين

500امنة علي محمد طالب162

500فاطمه محمد علي المطاوعه163

500نذير شوقي عبدالكريم النصر164

1000ليىل علي كاظم ال عبيد165

500منصور عيسى الخريده166

 فوزية عبدالجليل ابراهيم167
500الرميح

5000اسيا حبيب صالح ال خريده168

 االستاذ مهدي مكي مهدي169
50000المسبح

2000فاطمة منصور ال ماجد170

 المرحوم الحاج-احمد محمد بو171
1000حليقة

 المرحومة الحاجة -صبيحه محمد172
1000الموشوي

 المرحوم الحاج -هاني جاسر173
1000بوحليقة

 المرحوم- جعفر عبدالله ال174
5000منيان

500ايمن حسين علي المرهون175

1000عبدالوهاب علي صالح ال مطر176

 المرحوم - علي صالح عبدالله ال177
500مطر

 المرحومه - فاطمه احمد178
500امساعد

 المرحومين عبدالله وابراهيم179
250000ابناء سلمان المطرود

850فاعل خير بواسطة الشويخ180

 فاعلي خير بواسطة زينب حسن181
862السيهاتي

50علي محمد صالح ال شبيب182

1100فاعل خير183

100حسين محمد علي ال تركي184

300نجيب ابراهيم مكي شوكان185

558المرحوم حيدر ناجي الخليفة186

 فاعالت خير بواسطة زينب187
100السيهاتي

250فاعله خير188

200نجد189

310فاعل خير بواسطة الشويخ190

191
 مسجد الحمزه بن عبدالمطلب

 بواسطة السيد حسن النمر
الموسوي أمام المسجد

5753

200حسين ابراهيم محسن الدبيس192

200المرحومه زينب جاسم الدبيس193
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50ابراهيم حسين ابراهيم الدبيس194

50طيبه عباس منصور الحمد195

 فاعلي خير بواسطة زينب حسن196
1215السيهاتي

500000عبدالله علي احمد السيهاتي197

200محمد معتوق حسن ال محفوظ198

356معصومة علي ال محفوظ199

200كاظمية علي زين الدين200

750مكتب الدبيس العقاري201

200عبدالله عسى الحمود202

10473فاعل خير203

550فاعلي وفاعالت خير204

200معتوق حسن  ناصر ال محفوظ205

100حسين محمد علي ال تركي206

 المرحومة - فاطمه حسين ال207
200محفوظ

200حسن ناصر ال محفوظ208

200المرحومة - زهراء علي أمان209

200المرحوم - علي محمد زين الدين210

 المرحومة - فاطمة حسين ال211
200محفوظ

200المرحوم - حسن ناصر ال محفوظ212

200المرحوم - حبيب علي الدبيس213

200خديجة حسين ال زين الدين214

200محمد حسن الهاشمي215

300مريم احمد حسن السيهاتي216

200سلمان صالح الراشد217

100حسن علي الشيخ218

100نجيب ابراهيم مكي شوكان219

 المرحوم الحاج حبيب ابراهيم220
250السيهاتي

 المرحومة الحاجة مدينه قاسم221
250السيهاتي

 المرحوم الحاج علي صالح222
250السيهاتي

 المرحومة الحاجة فاطمة حبيب223
250السيهاتي

 المرحومة الحاجة لولوة حبيب224
250السيهاتي

 المرحومة الحاجة زهراء حبيب225
250السيهاتي

 المرحومة الحاجة آمنه حبيب226
250السيهاتي

 المرحوم الحاج قاسم ابراهيم227
250السيهاتي

 المرحوم الحاج ابراهيم علي228
250السيهاتي

 المرحوم الحاج - جعفر احمد229
100الزاكي

100رجاء غالب باقر الدندن230

 مؤسسة الراية المتطورة231
50000التجارية

تيسير الزواج
المبلغالمتبـــــــــــــــرعم
14060

650فاعل خير بواسطه شويخ2

 عبدالعظيم علي عبدالرحيم٣
10000الحجي

1500زهير عبدالله المشامع٤

3000مهدي حسن علي الناصر٥

1000منير مهدي حسن الناصر6

500عبدالله قاسم عبدالله سلهام٧

6000جعفر علي احمد المحسن٨

 فاعلي خير بواسطة زينب حسن٩
500السيهاتي

5000محمد علي جعفر الرميح1٠

500علي هاشم علي الساده11

720فؤاد عيسى احمد الحسين12

1680عبدالخالق عبدالله مدن الخليفه1٣
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300محمد كاظم حسين العجمي1٤

170علوي محمد علوي الساده1٥

150عبدالله محمد علوي الساده16

500ماجد حسن الصاخن1٧

50ليىل عبدالله المرشود1٨

1000عبدالوهاب صالح القطان1٩

300مدن احمد خليفه السبع2٠

300ابراهيم كاظم حسين العجمي21

1000محمد المحسن22

500جهاد المحسن2٣

500حسين احمد المرشود2٤

1000هاني منصور الخرداوي2٥

500ماجد محمد الساده26

500عيسى منصور حسين الصليل2٧

4500بنين علي احمد السيهاتي2٨

1000اسماعيل علي محمد المحيف2٩

عبدالكريم مقبل حسن ٣٠
500السيهاتي

1000حسن حسن جاسم الحمود٣1

500عيسى حسين راشد الداؤود٣2

50علي محمد صالح ال شبيب٣٣

500علي احمد عبدالمحسن الحجاب٣٤

100علي منصور عبدالله ال زواد٣٥

 سلمان عبدالهادي عبدالنبي٣6
300الشافعي

100حور ايوب احمد ال كبيش٣٧

100مهدي منصور احمد الكبيش٣٨

21945فاعل خير٣٩

100ابراهيم خليفة القطان٤٠

455فاعلي وفاعالت خير٤1

1450عبدالله رضا الطاها٤2

100يعقوب يوسف عيسى البديوي٤٣

 المرحوم الحاج / احمد محمد٤٤
1000المحسن

360عبدالله احمد بو خمسين٤٥

1870علوي محمد احمد الساده٤6

600حسن علي محمد حظيه٤٧

500منصور علي ال حسن٤٨

500علي احمد علي المنيان٤٩

1200عيسى حسن علي ال خليل٥٠

 السيد عبدالله محمد علوي٥1
1350الساده

450ليىل عبدالله المرشود٥2

600علي عبدالله محمد العجيمي٥٣

2000حبيب جعفر حسين صليل٥٤

1200عبدالله احمد عبدالله الجشي٥٥

1000ابراهيم مكي ابراهيم السيهاتي٥6

1440عيسى سالم علي ال براهيم٥٧

5000حسين احمد حسين بونيان٥٨

المبلغالمتبـــــــــــــــرعم
8000عبدالعزيز بن حسن الجبر1

60000وزاره المالية بالمنطقة الشرقية2

11670فاعل خير٣

200عبدالمنعم البحراني٤

 فاعىل خير بواسطة شيخة علي٥
4584الحجي

 فاعل خير بواسطة حبيب حسن6
4250محيف

12500محمد ابراهيم منصور الشافعي٧

5000عيسى عبدالله عيسى السيهاتي٨

زكاة شرعية
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300بنين علي احمد السيهاتي٩

21770ماجد حسين يحيى السيهاتي1٠

50000جامع االمام المهدي بسيهات11

17250فاعل خير12

11252فاعلي وفاعالت خير13

 فاعلي خير بواسطة سماحة14
8272الشيخ / يوسف المهدي

400شوقي اسعد علي المشرف15

2750سناء أسعد علي المشرف16

5000عصام  علوان البيات17

44329فاعىل خير18

8000زهراء عبدالله محمد السادة19

125000عبدالعزيز محمد ال درويش20

 فاعل خير بواسطة مسجد االمام21
1348زين العابدين

439183مكتب جمعية سيهات22

5394جامع االمام المهدي بسيهات23

195فاعل خير24

171فاعلي وفاعالت خير25

 فضيلة الشيخ منتظر الشيخ26
34897محمدعلي الشيخ جعفر

27
 مكتب سماحة الشيخ - حسين
 العباس - مسجد األمام الهادي

ع
26532

 الدكتور احمد مهدي محمد28
600الشويخات

 صاالت االمير فيصل بن فهد2٩
75354للمناسبات
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التبرعات

تبرعات نقدية

المبلغالمتبـــــــــــــرعم
505فاعل خير1

 فاعلي خير بواسطة حبيب حسن2
6675.5المحيف

42016.54اسواق المنتزة3

 فاعىل خير بواسطة شيخة علي4
1500الحجي

7000بنين علي احمد السيهاتي5

4000عبدالله خليل ابراهيم هالل6

1411عبدالحميد علي احمد الحجي7

18043مكي عبدالله ابراهيم سلهام8

500صادق عبدالرضا الشخص9

2400وداد عبدالله الزاهر10

149فاعل خير11

 المرحومه / فاطمه فاروق12
515المحسن

 بواسطة االستاذه / انعام13
6000عبدالمجيد الزاير

100فاطمة ماجد سواد14

 فاعالت خير بواسطة / حسينية15
271المرحومة فريده

 فاعالت خير بواسطة زينب16
100السيهاتي

 فاعالت خير بواسطة مدينه17
1073حبيب السبع

18
 فاعلي خير بواسطة مدرسة

 الطفيل بن عمر الثانوية
بسيهات

76

1جعفر علي محمد شويخ19

عبدالعظيم علي عبدالرحيم 20
500الحجي

 فاعىل خير بواسطة شيخة علي21
8283الحجي

1000عالء صالح علي الهمل22

1000زهراء احمد عبدالله سيار23

50000خالد بن حمد المبارك24

5000حسين علي محمد السيف25

500عبدالله ناصر حسين الحجي26

500زينب مدن جاسم الداوود27

 فاعالت خير بواسطة منيره28
466الشيخ عبدالمجيد ابو المكارم

29
 صاحب السمو الملكي األمير

 سعود بن نايف بن عبدالعزيز آل
سعود

5000

1000يوسف علي حسين األمير30

1000عبدالله منير علوان البيات31

 صاحب السمو الملكي االمير32
3000محمد بن فهد ال سعود

1000محمد عبدالحميد علي ال حجي33

500باقر عبدالمحسن محمد النصر34

27048فاعل خير35

1000مدينة حبيب السبع36

1000ابراهيم علي ابراهيم الزغيب37

1200المرحوم الحاج حبيب بن احمد38

 المرحومة الحاجة امنه بنت39
1200عبدالله

1200الحاجه زهراء بنت عبدالله40

1200الحاج علي بن حبيب41

1200حسين بن علي42

1200سما بنت علي43

2000علي احمد عامودي44

916920جمعية البر بالمنطقة الشرقية45

300حسين سلمان علي الجارودي46

950الخليفه علي حسن مدن47
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11350فاعل خير48

1300السيدة ساره محمد ال محفوظ49

15000حسين حبيب صالح خريدة50

102984فاعل خير51

200حسن ناصر البراهيم52

26964فاعلي وفاعالت خير53

 ولي امر الطالبة - زينب علي54
5000حسن ابو ذيب

 ولي امر الطالبة - فاطمة علي55
5000صالح الربيعه

 ولي امر الطالبة - نور مهدي56
5000احمد ال عيد

 ولي امر الطالبه - زهراء علي57
10000محسن الحالل

10000حوراء محمد عبدالله الحميدي58

 ولي امر الطالبة - تسنيم مهدي59
6000هاشم الساده

 ولي امر الطالب علي مهدي60
5000هاشم السادة

 ولي امر الطالبة - فاطمة حسن61
10000حبيب المسكين

 ولي امر الطالبه - شهد حسين62
5000نصيف ال نصيف

 ولي امر الطالب - عبدالله63
5000ابراهيم امنيان

 ولي امر الطالبة - زينب حسين64
15000علي ال قصاب

 ولي امر الطالبة - ريما زهير علي65
12500ال جضر

 ولي امر الطالبة - فاطمة علي66
7000صالح الربيعة

 ولي امر الطالبة زينب علي حسن67
5000ابو ذيب

 ولي أمر الطالبة - رحمة خالد68
5000حمود علي الجعيبي

تبرعات عينينة

المبلغالمتبـــــــــــــرعم
1750فاعل خير بواسطه الشويخ1

2500مزايا الغذاء2

3900زكريا منصور عبدالله المسكين3

18099عبدالله حبيب صالح الخريده4

3611مؤسسة الخماسين التجارية5

18000جامع أم البنين بسيهات6

13235فاعل خير7

8
 شركة محمد وباسم أبناء ياسين

 الغدير وشركائهم للتجارة
والصناعة القابضة

36005.87

 مؤسسة محمد سعود الشافعي9
1450التجارية

 مؤسسة عبدالكريم الضاحي10
5000التجارية

 المركز الوطني للنخيل والتمور11
5000) مصنع تعبئة التمور (

18000بتول علوي ناصر الساده12

1500السكيري لزي الموحد13

140فاعل خير14

750فاعلي وفاعالت خير15

 مركز جوان الغذاء للمواد16
15000الغذائية

 المرحومة حرم عبدالله حسن17
3000عباس

7107.4يوسف احمد مدن الخليفة18
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التبرعات

تبرعات للمتضررين من األزمات 
الطارئة

1000أمل الشوف1

6000أميرة الباشا2

1000ابتسام عبدالواحد المشامع3

4750احمد السادة4

1000احمد ناصر هالل الطالب5

6049السيد حيدر الشخص6

10000ايمان الحداد7

2000ايمان الزاكي8

600بدريه هالل الشويخات9

1000حسن السيهاتي10

1500حسن الناصر11

3000حسن النمر12

2000حسين البقشي13

1000حسين الدبيس14

1000حسين الزاكي15

1000حسين العليوات16

1000حسين بوهويد17

2000حصة المشامع18

2000حليمة الحكيم19

1000حميد عباس20

1000دعاء عيسى الخميري21

1500راشد عبدالله راشد المطوع22

2000رضا كمال المعلم23

1000رقية الدبيس24

4200زكريا المنيان25

2000زهراء الصبيحي26

100زهراء المرهون27

2000زينب الخليفة28

1000سارة المسكين29

1000سامي البغلي30

3000سامي المسكين31

3000سجاد الصليل32

1000سكينة المطوع33

10000سكينة اليحى34

1000سلمان النورس35

1040طارق احمد الشافعي36

100طاهرة المرهون37

1000عباس ال دبيس38

5000عبدالله زين الدين39

1000علوي السادة40

5000علي االمير41

1000علي الحكيم42

5000علي الفنري43

3000علي المرهون44

2000علي حسن ابو السعود45

1500فاطمة اليوسف46

1000فاطمة زين الدين47

 فاعالت خير بواسطة زينب48
100السيهاتي

1000فيصل العباس49

1000ليىل المرشود50

10000محمد الزواد51

1100محمد العسيف52

2000محمد جاسم المطوع53

1200محمد حسين موسي54

21500محمد علي الشيخ ناصر55

4400مرفت المسكين56

1000مريم الباشا57

1000مصطفي الراشد58
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3500مصطفي ماجد اليوسف59

5000مواهب ال احمد60

1000نازك محمد الباشا61

1000نوال المنصور62

1200نور الهاشم63

2000هاشم السيهاتي64

6000هاني الخليفة65

1000هدى السادة66

500يقين67

4000يقين المعلم68

500علي حسن جاسم الحمود69

8860فاعل خير بواسطه شويخ70

عبدالعظيم علي عبدالرحيم 71
1000الحجي

72
 مسجد الحمزه بن عبدالمطلب

 بواسطة السيد حسن النمر
الموسوي أمام المسجد

20000

200يوسف جعفر علي الدبيس73

6000احمد عبدالله منصور الشافعي74

500عبدالله قاسم عبدالله ابراهيم75

3000علي منصور كاظم السنبسي76

1000مكي احمد مكي العباس77

800عبدالكريم حسن محمد المطر78

1000حسين حبيب صالح خريده79

100علي حسين منصور السيهاتي80

2000منير مهدي حسن الناصر81

1600مجتبي صالح مبارك النظام82

500حسين علي حسين هزاع83

3000نزار عبدالهادي بوخمسين84

2000علي حسن علي اليوسف85

1000قيس محمد احمد بومره86

 فاعىل خير بواسطة شيخة علي87
6800الحجي

 فاعل  وفاعلي خير بواسطة /88
3500زهراء علي الخليفة

500اديب احمد ابراهيم السبع89

500معصومه منصور الشافعي90

1000محمد عبدالله باقر الزاكي91

200حسين حسن مكي سلهام92

2500خالد معتوق احمد المطوع93

6200طالب سامي جاسم هالل94

 فاعل خير بواسطة حبيب حسن95
1000محيف

10000احمد علي ناصر الهزاع96

1500جاسم محمد ابراهيم المطوع97

 فاعلي خير بواسطة زينب حسن98
850السيهاتي

1000حبيب صالح الخريده99

200حسن احمد جاسم جراد100

3000حسين احمد حسين بونيان101

200كاظم حسين كاظم العجمي102

 فاعلي خير بواسطة نعيم103
1500عبدالله الكحل

عبدالغني عبدالوعاب جاسم 104
2000الحمود

 مسجد االمام الكاظم عليه105
10000السالم بسيهات

500عائلة علي احمد ال عبيدعلي106

عبدالحميد حسين محمد 107
400عبدالعلي

5000ابراهيم علوي علوي اليوسف108

200علي جعفر محمد الرميح109

6000محمد ابراهيم منصور الشافعي110

1000حبيب جعفر حسين صليل111

1500خديجه علي حبيب الربعان112

200فاعلي وفاعالت خير113

500معتوق احمد عبدالله السلمان114

5000عبدالله احمد عبدالله الجشي115

4000احمد عبدالله محمد الكابه116

250عباس صالح ابراهيم السيهاتي117

كميل عبدالله ابراهيم 118
1000العبدالنبي

2000فهمي حسن عبدالله المسكين119

3000عادل معتوق احمد المطوع120
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التبرعات
1000عبدالرزاق جعفر علي الدبيس121

1000عيسى منصور حسين الصليل122

2200عبدالغني جاسم محسن الدبيس123

1000مؤسسه عبدالكريم الضاحي124

500عبدالغني علي راشد داوود125

500يعقوب يوسف سعود السليس126

5000نصر علي حسين النصر127

1000يوسف ناصر شيخ ناصر128

200علي احمد حسين المزعل129

500وجيه ميرزا علي السيف130

500علي حسن منصور السواد131

1000نعيمه مهدي حسن الباشا132

5000عيسى عبدالله عيسى السيهاتي133

5000عبدالوهاب منصور العباس134

5000خالد عبدالوهاب منصور العباس135

1600لؤي مرتضي شبر السيهاتي136

500عبدالله علي عبيدعلي السيهاتي137

5000حسين علي عبدالله الزاكي138

500علي مهدي احمد الشويخات139

1000اسماعيل علي محمد المحيف140

500عيسى علي عيسى العباس141

400عواطف احمد مكي العباس142

1000محمد علي كاظم العبيد143

5000مسجد الزهراء144

300حسين احمد زين الدين145

600سعيد حسن شهاب146

500زينب احمد هالل147

10000مسجد العباس بالخصاب148

200منى احمد كاظم الخليفه149

500منى حسن ابراهيم السيهاتي150

500طاهر علي السبع151

500زهراء علي حبيب الربعان152

200مدينه عبدالله المزعل153

9300مهدي سمير علي المزعل154

600فاطمة بنت محمد155

500محمد عبدالله جعفر الشافعي156

2000حرم علي حسن علي غانم157

5000مكي عبدالنبي مكي الشافعي158

2100عبدالباقي منصور عبدالله النصر159

500حسين عيسي احمد الخليفه160

2600عبدالرسول عبدالله العباس161

500امنه عبدالله المرزوق162

700نايف عبدالغني الدبيس163

3250خالد عبدالوهاب المرزوق164

500علي كامل احمد عبيد165

5000يوسف احمد مدن الخليفة166

500فاطمه احمد العجمي167

 فاعالت خير بواسطة امنه طاهر168
500السبع

500عبدالقادر حسن محمد الخليفه169

600عبدالله جعفر حسين صليل170

مصطفى عبدالله منصور 171
2300المبارك

100زهراء عبدالرحيم حسين النصر172

200زهراء حسين عبيد173

1000فوزي عبدالله منصور اليوسف174

500محمد جواد منصور الخليفة175

20000جامع الزهراء بسيهات ع176

 مسجد عيد الغدير بواسطة177
12030الشيخ عبدالجليل الزاكي

250ناجي عبدالله كاظم صخا178

30000جامع االمام المهدي بسيهات179

500حسين كاظم حسين العجمي180

200حسين عبدالجبار محمد الحمود181

3358ابراهيم حسن علي الحمد182

200عبدالجبار محمد حسين الحمود183

10000ديوانيه الغدير بسيهات184
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2500نظير احمد عبدالنبي المدن185

10000علي عبدالله حسن186

500حسين منصور عبدالله الهويدي187

12600منصور احمد عبدالله الشافعي188

5000جعفر حسين صليل189

50هادي مهدي خليل هالل190

50عارف مهدي خليل هالل191

50فرح مهدي خليل هالل192

50محسن عبدالله علي المشامع193

100علي عيسى مهدي السيهاتي194

100سالمه مدن صالح المنيان195

3000حسن معتوق احمد المطوع196

500ايوب احمد عبدالله الكبيش197

6000باسل جعفر يعقوب امساعد198

911علوي احمد مدن الموسوي199

 سماحة السيد حسن النمر200
20000الموسوي

500عيسى حسين راشد الداؤود201

500علي حسين علي الزاكي202

200حسين علي احمد المزعل203

200نداء مهدي سليمان الشماشي204

200علي منصور عبدرب النبي الحالل205

 المرحوم احمد علي حسين ال206
500عبيد علي

100مهدي عبدالله علي اليوسف207

500محمد عبدالله علي الدلي208

2500عبدالله حسين عبدالله الراشد209

7500احمد ناصر احمد ال شيخ ناصر210

20000نجيب عبدالله علي السيهاتي211

10000مكسرات الخليج بسيهات212

2000المرحوم كاظم احمد العيد213

300علي احمد عبدالمحسن الحجاب214

1000معتوق محمد علي الحالل215

8200فوزية مكي احمد التركي216

200عبدالله حسين احمد بونيان217

 فاطمه حمود علي الخليفة218
2000وزوجها

500زهراء احمد المدن219

10000جامع أم البنين بسيهات220

 مرتضى حسين محمد ال221
100عبدالعلي

500خديجة محسن المحسن222

1000محمد عبدالحميد علي ال حجي223

391اماني عبدالله منصور ال يوسف224

1000باقر عبدالمحسن محمد النصر225

 المرحوم - احمد منصور احمد226
260الشافعي

1000محمد عبدالله طه227

1000عبدالله علي هالل القويعي228

 زهراء الخليفة ) مشغل دللي229
20000) مولودك

3100عبدالقادر سعود جاسم الشويخ230

200خالد محمد محسن آل يوسف231

928128فاعل خير232

200ابراهيم خليفة القطان233

1000علي ناجي احمد الداوود234

5000زهراء حسن علي ال يوسف235

2702فاعلي وفاعالت خير236

 المرحومة / كاظمية عبدالله237
900محمد الحكيم

200السيد احمد نوري علوي اليوسف238

 المرحوم / ابراهيم منصور ال239
900مبارك

200حسين محمد علي ال تركي240

 محمد عبدالمحسن احمد241
4000العبدالله

50كوثر علي الحداد242

50ريف محسن عبدالله المشامع243

 المرحومه الحاجه مريم عبدالله244
200حسين المسكين

 المرحوم الحاج / احمد حسين245
200علي المزعل

 مخابز وحلويات رغيف الفاخر و246
20000طوس وزعفران

100المرحوم / عبدالغني الشافعي247
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التبرعات

1500محمد عبدالله احمد الباشا248

المرحوم - حسن احمد حسين 249
200عبدالرضا

200المرحومة - خديجة احمد السالم250

 المرحومة خديجة علي ابراهيم251
3000السيهاتي

 المرحوم - علي علي حسين252
1000المسلم

 المرحومة ابتسام علي احمد253
200المزعل

200فخرية جواد علي الباقر254

500دنيا مجبل حسن العبدرب الرضا255

1700حسن علي منصور ال مسكين256

 صندون المرحوم الحاج - احمد257
5000علي ابو السعود

3000عبدالخالق محمد بو حليقة258

50مريم احمد حسن السيهاتي259

500ياسين عبدالله علي السبع260

500حيدر علي سعود شويخ261

262
 مكتب سماحة الشيخ / حسين
 العباس - مسجد األمام الهادي

ع
10000

200نرجس يوسف جعفر ال دبيس263

 مؤسسة سلمان بن صالح264
1000للخدمات الصناعية

 الدكتورة - اميرة عبدالرزاق265
1000جعفر الدبيس

 السيد رضا السيد محمد266
800السيهاتي

200عبدالله رضا الطاها267

 ناصر حبيب ال عبداللطيف عن268
500والديه

3000ابراهيم علي ابراهيم الزغيب269

5000ريم حسن كمال الباشا270

ديوانية الرسول اآلعظم  271
25000بسيهات ص 

3500ليىل حسن مكي السلهام272

1000حسن احمد علي الراشد273

 معطم مشموم للمأكوالت274
2500البحرية

500عبدالمطلب محمد حسن حضيه275

2000ابراهيم علي مهدي العباس276

5100ابراهيم علي توفيق البراهيم277

500شاكر ابراهيم حسن الحكيم278

1000امنة ابراهيم الشافعي279

25000مطعم دلي روز  بسيهات280

1200عبدالرسول حسن علي السباع281

100شوقي اسعد علي المشرف282

350عبدالهادي مهدي عبدالله الحمود283

2772منير راشد حسين داوود284

2500رضا احمد تركي الجراد285

1110صباح سلمان سعود الزاكي286

500زهراء سعود صالح اليوسف287

 السيد محمد رضا محمد288
300السيهاتي

 المرحوم احمد علي عبدالله289
1000البحراني

200منى مهدي الباشا290

200احمد حسن احمد عبدرب الرضا291

200مازن احمد الربعان292

100ريحانه جواد احمد الربعان293

22200ديوانية سيؤول حي الخصاب294

10000فؤاد  بومره295

20000عائلة الدبيس بسيهات296

 عبدالمنعم عبدالكريم حسين297
500ال نصر

300فاطمة يوسف القتم298

300محمد حسين علي الحسن299

100محمد مصطفي جعفر السبع300

1000ابراهيم حسن سلهام301

14900ديوانية المتروك بسيهات302

5000مشروع رحمة الخيري بصفوي303

500عباس احمد منصور الخميس304

 عبدالمحسن محمد عبدالله305
200الفداغم
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 السيد هاشم  السيد حسين306
5000شبر الموسوي

 المرحوم المهندس / عبدالمجيد307
5000سلمان بو صبيح

100مصطفى جعفر احمد السبع308

 المرحومة / سكينة محمد309
200المشامع

500ايمن محمد علي دين310

650عبدالفتاح احمد عبدالله الكبيش311

5333قروب شباب التسعينات312

100حسين عبدالله حسين بونيان313

100علي عبدالله حسين بونيان314

750بسام فرج علي الدبيس315

 مجلس ابناء المرحوم علي احمد316
5700الحجي

300رباب عبدالله البندري317

2000مريم  احمد الرمضان318

 المرحوم الحاج / احمد محمد319
1000المحسن

 المرحومة / فاطمة حسن طاهر320
300ال زين الدين

36000جامع أم البنين بسيهات321

100فاعل خير322

 السادة / الصندوق المجتمعي ـ323
52500حملة خير الشرقية

300فاعلة خير بواسطة شيخه الحجي1

10000اسرة عيسى علي المكحل2

10000عبدالله علي احمد السيهاتي3

2000حسن علي احمد الغانم4

5
 السيدة  نجيبة السيد امين

 السادة حرم الحاج / عبدالله بن
سلمان المطرود

10000

1000صباح علي عبدالله المنصور6

1000سميرة علي عبدالله المنصور7

 ابناء المرحوم فوزي احمد8
5000عبدالمحسن المعلم

 كريمات المرحوم / عبدالوهاب9
2000المعلم

1000امال علي عبدالله المنصور10

تبرع نقدي تكريم المتفوقات

3000لجنة التنمية المحلية بالبحاري1

2000حملة نور العترة بالقطيف2

4440الحاج مهدي سعيد الجامد3

 المطوع شركه ابناء عبدالله4
9000بواسطة االستاذ مكي خليفة

المجمع الصحي االجتماعي

300معصومة عيسى حسين الداؤود5

300فوزية عيسى حسين الداؤود6

618فاعل خير7

1000امنة محمد احمد الشافعي8

800نجيب ابراهيم مكي شوكان9

250عبدالله نجيب ابراهيم شوكان10

3000مطعم نور يزن لألكالت الشعبية11

30محمد نجيب شوكان12

2600نجاح علي الراشد1٣

1505

550احمد الدالوه2

500احمد العلي3

741احمد وعلي عباس هالل4

361اسرة عيسى ال حمود5

 االستاذ/ عبدالحميد الشافعي6
260فصل 3/ج

 السادة شركة دار كوف للعالج7
390الطبيعي

الصدقات
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التبرعات

500السيد ناصر الهاشم8

300المرحوم احمد العويشير9

 المرحوم الحاج / صالح احمد مكي10
100المنصور

500المرحومة امنه حبيب المرشود11

 المرحومه / فاطمه فاروق12
1957المحسن

 المرحومين علي مكي سلهام13
1750وحرمه زينب حسين سلهام

910ام احمد الحكيم14

300انصاف الهاشم15

100انصاف جعفر16

366اياد الفضلي17

2000حبيب18

100خديجه حسن محمد ال عباس19

2000زكية علوي ال السيد كاظم20

124زهراء مصطفى السيهاتي21

50سلمان حماد22

500ضحى عبدالغني العيد23

640عائلة علي جعفر الشيخ علي24

106فاطمه جواد البحراني25

6589فاعل خير26

 فاعالت خير بواسطة / حسينية27
370المرحومة فريده

50فاعلة خير28

504فاعلة خير بواسطة شيخه الحجي29

3855فاعله خير30

 فاعلي خير  بواسطة موظفي31
200داركوف

 فاعلي خير بواسطة المجمع32
1141الصحي االجتماعي

500فوزية مكي السيهاتي33

332محمد الحمود34

500محمد عبدالله مدني35

100مدن داوود36

37مركز صحي الجش37

10مركز صحي الخويلدية38

915مريم الحمود39

100مصطفى علي السيهاتي40

860مهدي الهالل41

 موظفات بيت الطفولة42
4362السعيدة االول

676موظفات داركوف43

500ميامين المعلم44

200هاني العلي45

50رمزي مدن مكي المرشود46

سمير سعود عبدالعزيز 47
510الشافعي

50جاسم عبدالله زواد48

30359فاعل خير بواسطه شويخ49

عبدالعظيم علي عبدالرحيم 50
1200الحجي

51
 مسجد الحمزه بن عبدالمطلب

 بواسطة السيد حسن النمر
الموسوي أمام المسجد

36538

1412سعود عبدالعزيز الشافعي52

1412زينب علي العريض53

2353منصور المعلم54

 فاعل خير بواسطة الشيخ جواد55
450جضر

570بنات علي كاظم صالح ال عبيد56

65رضا عبداالمير احمد السالم57

7335احمد عبدالله منصور الشافعي58
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1625عاليه علي شيخ ناصر59

300مصطفي سمير سعود الشافعي60

300زهراء سمير سعود الشافعي61

300مجتبي سمير سعود الشافعي62

300حوراء سمير سعود الشافعي63

300محمد سمير سعود الشافعي64

1500زهير عبدالله المشامع65

110طاهر منصور الحالل66

3025نجوى مهدي حسن الناصر67

3167ابراهيم علي محمد زواد68

1100علي حسين منصور السيهاتي69

1500مهدي حسن علي الناصر70

17000احمد حسين علي المزعل71

1260بدريه علي مكي العباس72

357عالء احمد يوسف الدبيسي73

3000صالح علي محمد الزواد74

300ابراهيم حسين ابراهيم الدبيس75

 فاعىل خير بواسطة شيخة علي76
2708الحجي

 فاعل  وفاعلي خير بواسطة /77
37188زهراء علي الخليفة

1000عبدالله خالد معتوق المطوع78

830جعفر عبدالله علي الراشد79

953مكي عبدالله عيسى الزواد80

453قافله الرسول االعظم81

200عبدالله ناجي علي الحبيل82

500عبدالله قاسم الشهاب83

ابتسام عبدالله عبدالله 84
300السيهاتي

500حسين حبيب صالح الخريده85

 فاعلي خير بواسطة زينب حسن86
7922السيهاتي

1050حرم / الحاج حبيب صالح الخريده87

1000زهراء احمد عبدالله سيار88

160احمد ابراهيم منصور المبارك89

368حسن احمد جاسم جراد90

1992حسين احمد حسين بونيان91

790محمد تقي ضرغام محسن92

 مسجد االمام الكاظم عليه93
1277السالم بسيهات

2000عائلة علي احمد ال عبيدعلي94

500هاني عبدالله قاسم الشهاب95

500مطعم دنشل ومغسله الصفا96

عبدالحميد حسين محمد 97
2241عبدالعلي

1000عبدالجليل عبدالغني علي داود98

500خديجه علي حبيب الربعان99

650احمد ماجد جواد ناصر100

10130فاعلي وفاعالت خير101

السيده هاشميه متروك 102
155الساده

7100كمال منصور صالح المعلم103

600خليل ابراهيم حسن المدلوح104

415احمد عبدالله محمد الكابه105

903جعفر يعقوب يوسف امساعد106

770حسين عمار محمد المطر107
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7000عبدالله محمد علوي الساده108

1869حصه حسن علي الناصر109

559مريم عبدالله محمد الكابه110

500كاظميه ابراهيم القالف111

معصومه ابراهيم سلمان 112
6000المطرود

350جابر حسن علي الداوود113

1020ابراهيم احمد ابراهيم الحمود114

100حسين عبدالله منصور اليوسف115

600يعقوب يوسف سعود السليس116

500كريمه اكوالدو تليفيرا117

1170جاسم علي حسين صليل118

3500حسن علي احمد المسكين119

1450عبدالكريم حسين النصر120

1959علي محمد حسن محيف121

5100الطالب جاسم هالل جاسم122التبرعات

250عيسى احمد عيسى السكيري123

3362ناجح سعود حسن الخريده124

25علي محمد المسكين125

25فاطمه علي المسكين126

25امنه علي المسكين127

25احمد مرزوق الفرج128

25نجمه علي ناصر السبع129

6455علي حسن منصور السواد130

5949مجموعه مراكز زهير للبصريات131

100عبدالله علي ابراهيم طالب132

1100احمد منصور علي الخميس133

1594عبدالجليل سلمان علي الزاكي134

300حسين عبدالجليل سلمان الزاكي135

698محمد هالل الغانم136

604طيبه علي عبدالله السيهاتي137

6300بنين علي احمد السيهاتي138

500محمد محسن مكي اليوسف139

2651تقي حسين الهاشمي140

800حسين علي عبدالله الزاكي141

1082عبدالله حسين البوري142

100اسماعيل علي محمد المحيف143

5000حسين عبدالله حسين الراشد144

2000فؤاد عبدالكريم الخنيزي145

اسماعيل احمد منصور المحمد 146
5000علي

 حرم المرحوم احمد منصور147
1000المحمدعلي

1121خليل ابراهيم منصور الشافعي148

4000مجلس سلمان مشاره149

300امنه علي الحواج150

700محمد علي كاظم العبيد151

3007مهدي حسن علي السواد152

1000فتحيه عبدالله سلمان المطرود153

530نبيل محمد محسن اليوسف154

892عبدالله احمد راشد المطوع155
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100مهند عبدالواحد النعيمي156

1000زينب احمد هالل157

 فاعل خير بواسطة مسجد االمام158
25زين العابدين

100 بتول سيد محسن السيدمحمد159

2825فاطمه مهدي الناصر160

1346خاتون عدنان علي السيهاتي161

500عبدالله هاني عبدالله الشهاب162

500زينب هاني عبدالله الشهاب163

500فاطمه هاني عبدالله الشهاب164

500ياسمين هاني عبدالله الشهاب165

500حنان عبدالله السواد166

منصور عبدالجليل ابراهيم 167
100الرميح

813حسن علي احمد غانم168

50زينب عبدالله حبيب الخريده169

1100ابراهيم جعفر ابراهيم المطرود170

500حرم محمد عبدالله المطرود171

عبدالرؤوف عبدالله سلمان 172
73المطرود

173
 السيدة  نجيبة السيد امين

 السادة حرم الحاج / عبدالله بن
سلمان المطرود

500

1000زهراء هالل الصيود174

166علي كامل احمد عبيد175

8000حسين محمد النمر176

909زهراء علي حسن المحفوظ177

900شوقي علي احمد بونيان178

1411عبدالحميد علي احمد الحجي179

3932عبدالله جعفر حسين صليل180

عبدالكريم مقبل حسن 181
1703السيهاتي

3050عواطف محمد الشمس182

40بدريه ابراهيم المدني183

15543مكي عبدالله ابراهيم سلهام184

3480منصور احمد منصور المحمدعلي185

7530زهراء منصور الخرداوي186

300عبدالله محمد طه187

مصطفى عبدالله منصور 188
2700المبارك

500مريم عيسى الباشا189

1000حسن حسن جاسم الحمود190

644عبدالله علي احمد سهو191

551ود ناجح سعود الخريده192

551سالم ناجح سعود الخريده193

350امنه احمد جاسم الكبيش194

100عبدالله حسين مدن الخليفه195

100امنه احمد مدن الخليفه196

400حصه عبدالله حسن المعلم197

400مهدي محمد الشويخات198

11510حسين علي طاهر السبع199

1440يوسف عيسى قاسم البديوي200

743احمد علي الراشد201

1800محمد علي جعفر الحمود202

250ناجي عبدالله كاظم صخر203
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التبرعات

جمال عبدالوهاب مرزوق 204
541المرزوق

660احمد محمد الراشد205

1000حسن مكي احمد السيهاتي206

3351ذكريات حسين ناجي السيهاتي207

5000مصىل العباس208

695ابراهيم حسن علي الحمد209

100زهراء عبدالله حسن العباس210

3000سلمان علي الوكيل211

340حسن عبدالوهاب محمد الباشا212

3141رضا مهدي اليوسف213

4253نجاة حسن السيهاتي214

 المرحوم احمد عبدالله جاسم215
900الكبيش

500محمد هاني عبدالله الشهاب216

1503حسين جعفر ال عباس217

190سراج احمد عبيد علي218

757زينب حسين ناصر سلهام219

758علي مكي ناصر سلهام220

1601معصومة عبد المنعم البحراني221

500عبدالله حسن السواد222

 المرحومة / مدينه احمد عبدالله223
100الكبيش

1015علي حسين علي الزاكي224

25زينب علي المسكين225

1039عبدالله هالل علي ال درويش226

 الدكتورة االء عبدالكريم مقبل227
100السيهاتي

5814مسجد االمام الباقر بحي الكويت228

 المرحوم احمد منصور   آل229
1000محمدعلي

 المرحوم احمد علي حسين ال230
109عبيد علي

671احمد ابراهيم علوي اليوسف231

300علي عيسى احمد المرهون232

160مريم حسين محمد الحمود233

1000جاسم محمد المرشود234

500مهدي عبدالله علي اليوسف235

2000علي احمد منصور الرواغة236

650احمد عبدالستار احمد الكبيش237

1985سلوى علي احمد ال عباس238

700ليىل مهدي محمد الشويخات239

2000فايزه احمد عبدالله شروفنا240

2870حسين علي محمد الجاروف241

600محمد علي عبدالعزيز امشيره242

373محمد منصور خميري243

250كاظمية علي زين الدين244

25زهراء علي الخرداوي245

300حسين عبدالله خليل المرهون246

 مسجد االمام علي   عليه السالم247
10000بسيهات

500عبدالله حسين احمد بونيان248

500علي منصور عبدالله ال زواد249

1500احمد ايوب احمد ال كبيش250

720عبدالغفور عبدالكريم النصر251
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 سلمان عبدالهادي عبدالنبي252
200الشافعي

160احمد سلمان علي المشاري253

50عبدالله جواد حسن الناصر254

 فاطمه حمود علي الخليفة255
200وزوجها

880جاسم عبدالوهاب احمد ابو مره256

170حسن علي الشيخ ناصر257

500رائد محمد عبدالله الشهاب258

25حنان مدن259

100المرحومة / زهراء ناجي الحبيل260

400وداد احمد ال حمود261

3500محمد عباس عيسى الحالل262

1381زكيه امين هاشم ال طالب263

300محمد عبدالحميد علي ال حجي264

2500عبدالله باقر عبدالله الزاكي265

2000شفيق احمد حسين المزعل266

754علي منصور عبدالله الوكيل267

2238عبدالله تركي محمد ال تركي268

1000يوسف سعود علي ال سليس269

38زينب معتوق احمد المطوع270

100مصطفى ماجد مهدي اليوسف271

1647بدر منصور سلمان الخواجه272

500روان شفيق احمد المزعل273

1500محمد عبدالله طه274

200الدكتور حبيب حسين العلي275

554السيد علي ناصر ال محمد276

1730جاسم صالح المزرع277

1037فتحي منصور الرميح278

841عبدالله علي هالل القويعي279

200مريم علي احمد سهو280

1800حكيم حسين علي القروص281

5724عبدالقادر سعود جاسم الشويخ282

100المرحومة / حصة احمد خاتم283

 المرحوم / عبدالله احمد كاظم284
100ال حمد

300زكية احمد محفوظ285

1212725.4فاعل خير286

500عواطف مهدي منصور زواد287

200ابراهيم خليفة القطان288

570صديقة عبدالله علي الجبران289

500محمد علي احمد ال عباس290

175204.4فاعلي وفاعالت خير291

 حسين مصطفى عبدالمنعم292
100الحالل

 مفيد منصور عبدالله الهويدي293
1326وعائلته

 المرحومة / كاظمية عبدالله294
2919محمد الحكيم

250معتوق حسن  ناصر ال محفوظ295

 المرحوم / ابراهيم منصور ال296
2919مبارك

485حسين محمد علي ال تركي297

700فاطمة حسن احمد الزاكي298

974فدك حسين البوري299
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التبرعات

133جعفر صادق جاسم الرشيد300

100ماجد احمد ماجد ال سواد301

 محمد عبدالمحسن احمد302
16320العبدالله

1500محمد سلمان حسين بو سعيد303

 مخابز وحلويات رغيف الفاخر و304
4650طوس وزعفران

500زهراء عيسى سالم ال ابراهيم305

500احمد ابراهيم جعفر صليل306

200زينب محمد خليفة الهزاع307

861المرحوم عبدالله كاظم ال زواد308

1000احمد مكي ناصر سلهام309

1000مريم يوسف ناصر السبع310

450امجد حسين علي المرهون311

 من المرحوم عبدالله الدبوس312
290عنه وعن والديه

1143فاطمه محمد حسين المعتوق313

200علي حسين سعود المبارك314

500يحيى محمد ابراهيم المطوع315

2000فاطمة مصطفي علي الشخص316

1398زهراء بدر منصور الخواجة317

 فضيلة الشيخ منتظر الشيخ318
1584محمدعلي الشيخ جعفر

400رباب حبيب السبع319

 المرحوم / عبدالكريم قاسم320
1250المشامع

500مريم احمد حسن السيهاتي321

167ابراهيم محمد خليل الحبرتي322

1750ياسين عبدالله علي السبع323

378زهراء عيسي احمد الخليفة324

 المرحوم حسين ابراهيم325
100الشويخات

2260حسين هالل الغانم326

 فاعلي خير بواسطة سماحة327
4136الشيخ / يوسف المهدي

650الحاج محمد احمد علي الصبيحه328

 شوقي سعود عبدالعزيز329
1910الشافعي

50مريم علي محمد الخاتم330

50عبدالغني يوسف حسين العيد331

4250مراد مدن ال عبدرب الرضا332

375ماهر منصور عبدالله البيات333

 سماحة الشيخ / مرتضي علي334
4876ابراهيم الباشا

956بشار محمد خليفة الهزاع335

831حسين عبدالمحسن حبيب الباشا336

 مصطفي عبدالمنعم محمد337
500البحراني

150عبدالله رضا الطاها338

359عمار عبدالحميد الفار339

90زينب ابراهيم الحالل340

 الدكتور احمد مهدي محمد341
900الشويخات

2000عبدالكريم حسين محمد النمر342

5000جعفر جواد كاظم العلي343

320المرحوم سعيد عبدالله الزاكي344

160محسن صالح اليوسف وحرم345

 المرحومة الحاجة / حصه معتوق346
150ابراهيم الخباز

30يارا بدر الخواجه347



117

1750قناة سيهات االخبارية348

1000حسن احمد سلمان حظيه349

1000حرم / حسن احمد سلمان حظيه350

1000منى محمد حسن حظيه351

 ناصر حبيب ال عبداللطيف عن352
1300والديه

 اسراء ابراهيم عبدالوهاب353
647الصحاف

300يعقوب يوسف عيسى البديوي354

 السيد محمد عبدالله محمد355
2323السادة

353شوق شاكر ابراهيم الحكيم356

750جعفر عبدالله جعفر صليل357

750حيدر عبدالله جعفر صليل358

200ليىل حسن مكي السلهام359

309حسين علي مكي السيهاتي360

300سلمى صالح الحالل361

1626عبدالرسول حسن علي السباع362

50شوقي اسعد علي المشرف363

672عبدالهادي مهدي عبدالله الحمود364

300صباح سلمان سعود الزاكي365

70حسين احمد منصور صليل366

150زهراء سعود صالح اليوسف367

100زهراء صالح عبدالله الرميح368

100حسين احمد محمد السعيد369

500عبدالعزيز عبدالله الشافعي370

100عبدالله عبدالعزيز الشافعي371

1012مجلس البتول372

100مريم عبدالحسين الشافعي373

100نجاح حسن عبدالله ال خليفة374

100احمد عبدالعزيز الشافعي375

100ايمان عبدالعزيز الشافعي376

100زهراء علي حسين الراشد377

100عبدالحي احمد عبدالنبي378

 ياسمين احمد عبدالعزيز379
50الشافعي

50حسن احمد عبدالعزيز الشافعي380

50ولد ايمان عبدالعزيز الشافعي381

 المرحومة خديجة حسن محمد382
600عباس

200وفاء احمد احمد ال مسكين383

 المرحوم الحاج  / حسين علي384
140صالح ال فهد

300عباس عبدالله الحكيم385

 المرحوم الحاج  / جاسم علي386
1100كاظم المدلوح

968عمار عبدالفتاح احمد الكبيش387

200نظير محمد عبدالله الزاكي388

712غنية عبدالله المرزوق389

200عبدالمحسن مبارك االمير390

100منال مبارك االمير391

500علي صادق العلي392

6161محمد بوخمسين واسرته393

50زينب علي السيهاتي394

 مجلس الحاج / عبدالله حسين395
123البوري
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50علي طاهر المرهون396

 نجاح محمد شيخ منصور397
400المرهون

300امنه شفيق شروفنا398

300آدم سليمان صادق الموسى399

1120محمد رياض محمد ال عباس400

 المرحومه / فاطمه علي احمد401
350ال جضر

105صادق مدن الكبيش402

100رباب عبدالله البندري403

 المرحوم / احمد محمد مرهون404
300ال زين الدين

200حسن عبدالله حسن العاقول405

2216فاطمه عبدالله جعفر صليل406

381سامي حبيب حسين المشهد407

5000حنان عبدالله عبدالله الغريافي408

830جواد عبدالله خريده409

200مجتبى عبدالله حسن الناصر410

 المرحومة الشابة / افراح علي411
500ال مدن

 المرحوم الحاج / جعفر احمد412
200الزاكي

 محمد علي عبدالمحسن ال413
260عبدرب النبي

44329فاعىل خير414

350جهاد عبدالله المحسن415

350مكتب افاق للموارد البشرية416

200صباح احمد عبدالله ال كبيش417

 المرحوم / مصطفى منصور418
100عبدالعظيم ال عباس

760حسين ابراهيم منصور ال مبارك419

460منتظر علي احمد الخريده420

252شفيقه موسى ال يوسف421

100محمد طاهر المرهون422

150بتول محمد عبدالله البو علي423

810شوقي علي احمد ابو عبيد424

500مرتجي عبدالله بشير425

 المرحومة الحاجة / زهراء محمد426
540الشيخ ناصر

750الكوثر توفيق محمد الشمس427

2255ابراهيم محمد حضيه428

930رجاء غالب باقر الدندن429

 اسرة علي جاسم محيف430
912السيهاتي

 المرحومة / فاطمة حسن زين431
1000الدين

 المرحومة / فاطمة حسن طاهر432
100ال زين الدين

500حسين علي احمد ابونيان433

 المرحوم الحاج / احمد ناجي434
100الداؤود

300نذير شوقي عبدالكريم النصر435

 المرحوم مهدي عبدالله علي436
356الحمود

1000باسمة جاسم السلمان437

 السيد حيدر علوي مهدي438
2000اليوسف

750المرحوم حسن احمد كرم439

 المرحوم / ابراهيم ابراهيم440
1000محمد الهالل

 المرحوم الحاج / منصور علي ال441
100مبارك

5000زهراء عبدالله محمد السادة442

200حسين سلمان علي الجارودي443
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320مطعم غذاء العضالت444

 المرحوم / عبدالله ابراهيم حسن445
100الحكيم

 المرحوم / مصطفى علي احمد446
100السيهاتي

 المرحوم الحاج / ابراهيم علي447
100احمد السيهاتي

100سكينة  حسين السيهاتي448

100زهراء طاهر المرهون449

1000المرحومة فاطمة عبدالله هالل450

206علي منصور علي آل مبارك451

171وديعه علي منصور آل مبارك452

4230علي حسين عبدالله المبارك453

 زينب ابراهيم عبدالمحسن454
300الحالل

 المرحومة الحاجة / زهره مهدي455
976عبدالله الحمود

62500عبدالعزيز محمد ال درويش456

1316رامي منصور الحمود45٧

100شاكر عبدالرسول1

213عبدالمحسن الزين2

600فاعل خير3

500محمد عبدالله مدني4

922فاعل خير بواسطه شويخ5

1500زهير عبدالله المشامع6

 فاعل  وفاعلي خير بواسطة -7
25زهراء علي الخليفة

500محمد احمد علي الحجي8

771حسين احمد حسين بونيان9

عبدالحميد حسين محمد 10
100عبدالعلي

1415فاعلي وفاعالت خير11

السيده هاشميه متروك 12
105الساده

1000علي احمد علي الخريده13

5000علي احمد حسين المزعل14

 حرم / كاظم عبدالله علي15
200المدلوح

500امال ناجي محمد المسكين16

2000بنين علي احمد السيهاتي17

4300علي بوصالح18

680محمد علي كاظم العبيد19االيتام

500زينب احمد هالل20

 فاعل خير بواسطة مسجد االمام21
1112زين العابدين

250احمد صالح مبارك السيهاتي22

 مسجد االمام الحسن عليه23
6000السالم  سيهات حي السالم

651سعيد عبدالواحد24

1000حسن حسن جاسم الحمود25

100امنه احمد جاسم الكبيش26

400جاسم احمد العبيدان27

300نصره محمد عباس رمضان28

 المرحوم احمد عبدالله جاسم29
100الكبيش

100ايوب احمد عبدالله الكبيش30

650علي حسين علي الزاكي31

1000احمد عباس عبدالله الحكيم32

500صادق عبدالرضا الشخص33

10000السيد علوي احمد علوي الخباز34

31683فاعل خير35

 محمد عبدالمحسن احمد36
1000العبدالله
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572مجمع فراشة الحياة الطبي37

50عمار عبدالحميد الفار38

200مهدي صالح محمد السعيد39

 المرحوم / مصطفى منصور40
200عبدالعظيم ال عباس

 اسرة علي جاسم محيف41
912السيهاتي

1725مؤسسة الخماسين التجارية42

500خديجه حسن محمد ال عباس43

148فاعله خير44

3090فاعل خير بواسطة الشويخ45

عبدالعظيم علي عبدالرحيم 46
1000الحجي

 فاعىل خير بواسطة شيخة علي47
2000الحجي

 فاعل  وفاعلي خير بواسطة /48
1234زهراء علي الخليفة

 فاعلي خير بواسطة زينب حسن49
400السيهاتي

1221حسين احمد حسين بونيان50

1000ناجي محمد علي المسكين51

2100كاظميه ابراهيم القالف52

300ابراهيم علي ابراهيم الحواج53

100احمد منصور علي جضر54

100عبدالجليل سلمان علي الزاكي55

935عيسى احمد حسين المزعل56

2000مريم عبدالله حسين المسكين57

4066حسن علي احمد سهو58

50فاطمه علي احمد السواد59

 مسجد االمام الحسن  عليه60
3000السالم  سيهات حي السالم

 فاعالت خير بواسطة امنه طاهر61
400السبع

300حسين محمد عبدالعلي62

200علي حسين علي الزاكي63

457معصومة علي ال محفوظ64

500المرحوم كاظم احمد العيد65

 مسجد اإلمام علي   عليه السالم66
10000بسيهات

200علي منصور عبدالله ال زواد67

70علوية كاظم يوسف العلوي68

2369روضة ريدي تو ليرن69

200الدكتور حبيب حسين العلي70

111399.75فاعل خير71

200ابراهيم خليفة القطان72

650فاعلي وفاعالت خير73

100محمد سلمان حسين بو سعيد74

 المرحوم الحاج / احمد حسين75
36486علي المزعل

76
 مكتب سماحة الشيخ / حسين
 العباس - مسجد األمام الهادي

ع
200

 فاعلي خير بواسطة سماحة77
4136الشيخ / يوسف المهدي

832جعفر مهدي احمد ال احمد78

500المرحوم سعيد عبدالله الزاكي79

200شوقي اسعد علي المشرف80

 المرحومة خديجة حسن محمد81
500عباس

100فاضل رضي الغزالي82

 مجلس الحاج / عبدالله حسين83
3050البوري

200مهدي صالح محمد السعيد84

 عبدالحكيم احمد عيسى85
1000السيهاتي

50عبدالله نجيب ابراهيم شوكان86

200مجتبى عبدالله حسن الناصر87

 المرحوم عبدالله سلمان88
1267الشويخات

5000محمد جعفر المسكين89

 المرحوم الحاج / علي حسن علي90
100ال راضي
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 المرحومة / امنه تيسير سعيد91
200الزاكي

5000زهراء عبدالله محمد السادة92

 المرحومة الحاجة - رحمه مهدي93
200ال كرم

62500عبدالعزيز محمد ال درويش94

550فاعل خير95

 فاعىل خير بواسطة شيخة علي96
1600الحجي

 فاعل  وفاعلي خير بواسطة -97
3650زهراء علي الخليفة

 فاعالت خير بواسطة امنه طاهر98
500السبع

600عبدالله منير علوان البيات99

44000جامع أم البنين بسيهات100

4700فاعل خير101

 المرحوم المهندس - عبدالمجيد102
1000سلمان بوصبيح

1000منى جعفر حسين صليل103

600يثرب علي سلمان الفرج104

 صفاء عبدالهادي عبدرب النبي105
200الشافعي

 زهراء الخليفة ) مشغل دللي106
9328) مولودك

 فاعل  وفاعلي خير بواسطة -107
925زهراء علي الخليفة

2200خاتون عدنان علي السيهاتي108

2400حبيب حسن مكي سلهام109

2400عواطف احمد علي الحجي110

2000علي معتوق عيسى مزرع111

 بتول السيد حبيب السيد حسين112
1400ال سيد ابراهيم

2200علي جاسم احمد سواد113

2400منصور ابراهيم منصور الفاضل114

1200علي عبدالله محمد العجيمي115

2400ابراهيم عبدالله احمد الراشد116

200محمد حسن مكي السيهاتي117

2400صالحه عبدالحي عبدرب النبي118

200شوقي علي احمد بونيان119

2500مجتبي صالح مبارك النظام120

2200زهير يعقوب يوسف شهاب121

1600بدر موسي ابراهيم المشرف122

 السيده اسيه عبدالحي مكي آل123
2400عبدرب النبي

 ريم عبداالله عبدالمجيد124
7800ابوالسعود

2000حبيب جعفر حسين صليل125

2600علي مهدي علي الباشا126

 المرحوم احمد حسين علي127
19800المزعل

2400عبدالعلي عبدالله احمد فتيل128

7200تقي ضرغام محسن محمد129

1400وفاء عيد ابراهيم الفضل130

2800مريم علي احمد الرواغه131

5000منصور احمد عبدالله الشافعي132

2400مهدي حسن علي الناصر133

2400اماني حسن الباشا134

2700محمد مدن المحسن135

1200امال عبدالجبار الحمود136

3000زكي احمد ابراهيم السبع137

2400سكينه سليمان خليل عساف138

200احمد ابراهيم حمود الحمود139

2400مهدي حسن عيسى الحواج140

2000زينب مدن جاسم الداوود141

1600حصه عبدالله عبدالله السيل142

 زهراء السيد موسى محمد143
2400الحسين

750كمال منصور صالح المعلم144

2400احمد سعود جاسم شويخ145

2400زهراء احمد سعود اشويخ146

2400نعيمه مهدي حسن الباشا147

7800عبدالحميد عبدالحي احمد الزواد148
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900شوقي احمد ابراهيم الرميح149

 عبدالكريم مقبل حسن150
2400السيهاتي

1000فاطمه جاسم محمد السقيقاوي151

2400علي حسن جعفر العباس152

2400زهراء عبدالله الهزاع153

2400ناصر يوسف علي الداوود154

2400منصور ابراهيم علي الحمود155

2400حسن علي احمد المسكين156

2400جليله حسن صالح المحسن157

2400تقيه احمد المدن158

3000عبدالله حسن ناصر الخرداوي159

2400حسن حبيب ابراهيم السيهاتي160

300ناصر علي ناصر السبع161

5000محمد احمد ابراهيم السبع162

2400عبدالله حبيب احمد العيد163

 المرحوم الحاج / حسن طاهر164
1200محمد ال زين الدين

4900حسين حسن منصور السيهاتي165

2400حسين جاسم حسن المبارك166

3000عبدالحكيم احمد علي التركي167

2400زينب علي محمد ال خليفه168

2400ميسا منصور محمد المرشود169

2400الحاجة / زينب شعبان القراشي170

1200ايمان احمد سعود العلي171

2400حسين عبدالله محمد الكابه172

2400علي عيسى محمد الباشا173

2400علي عبدالله قاسم آل ابراهيم174

800علي حسين خليل هالل175

2400منى علي احمد المرهون176

2400زينب صالح منصور الحالل177

 المرحوم حبيب عبدالله جاسم178
2400الحمود

1800منصور محمد المعلم179

1000فؤاد جاسم العبيدان180

200عبدالله محمد طه181

7200علي عيسى احمد المرهون182

2400خديجه علي عيسى الباشا183

300جعفر حمود ابراهيم الزواد184

2400عبدالله احمد عبدالله الجشي185

2400مهدي عبدالله علي اليوسف186

2400علي احمد حسين المسكين187

1400علي احمد منصور الرواغة188

2400عبير عيسى علي المكحل189

2400عالء صالح علي الهمل190

7200وفيقه علي موسى العالي191

2400علي منصور كاظم السنبسي192

200علي صالح احمد المطرود193

2400ليىل مهدي محمد الشويخات194

4200عبدالحي احمد الزواد وحرمه195

200علي محمد صالح ال شبيب196

1000ابراهيم عبدالله نافع سليم197

2400زينب علي محمد الباشا198

 المرحوم الحاج منصور علي ال199
7200ربعان وحرمه

600حبيب صالح محسن اليوسف200

2400عبدالله منير علوان البيات201

1200عبدالله علي حبيب ربعان202

2400فاروق عبدالغفور علي ال محسن203
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2400محمد هاني عبدالله عبدالنبي204

2400ابراهيم مكي ابراهيم السيهاتي205

2400بيان عبدالرؤوف النصر206

3600بيان حبيب سعود المسكين207

2450احمد سلمان علي المشاري208

400عبدالله جواد حسن الناصر209

600زهراء احمد علي الحجي210

 قصي احمد عبدرب النبي211
2400السيهاتي

 فاطمه حمود علي الخليفة212
4800وزوجها

2400ابراهيم حيدر عبدالله الحربي213

12000خديجه علي حبيب الربعان214

2000بيبي علي صالح المنيان215

9350حسن عبدالله حسن آل رمضان216

2400زهراء عبدالله مكي العباس217

2400عبدالله مكي العباس218

2400خديجه ابراهيم هالل219

2400فرح حبيب عبدالله الحمود220

2400عبدالله جاسم كاظم الحمود221

2400فاطمه علي كاظم الحمود222

2400علي احمد تركي التركي223

2400وداد احمد ال حمود224

2400احمد زكي علي العلي225

2400ابراهيم علي محمد ال محيف226

2400جاسم منصور كاظم السنبسي227

4800هاني حبيب منصور العبيالت228

2000ممدوح صالح عبدالله المسجن229

2400جهاد علي حسين القضيب230

5000زهراء كاظم ابراهيم الحالل231

2400شفيق احمد حسين المزعل232

2400بيان ابراهيم صالح ال محفوظ233

2400عبدالمنعم عبدالله الخلف234

800نور علي احمد الرضي235

 مريم عبداالله عبدالمجيد ابو236
4800السعود

1000مصطفى ماجد مهدي اليوسف237

 معلمات المعهد المهني الثانوي238
4000بالقطيف

2400روان شفيق احمد المزعل239

1200صباح علي الغريافي240

600نجاح احمد علي الحجي241

2400امل احمد عبدالنبي السيهاتي242

2400رائد احمد احمد ال مسكين243

1200ليىل عبدالوهاب محمد الباشا244

2400وداد عبدالله الزاهر245

2400علي حسين ناصر بوصالح246

2400محمد عبدالرزاق حسين ال حمود247

5000حسين احمد حسين بونيان248

6500اميرة حسين ال طالب249

1200يوسف صالح منصور الزواد250

2000مؤيد منصور احمد الشويخات251

2000روضه حسن احمد ال جضر252

 المرحومة / مريم عيسى محمد253
120الباشا

600نجالء حسن علي الخميس254

2400غريبه ناصر الشايب255

 الشيخ السيد حيدر السيد256
12000حسين العوامي

1200هاني عبدالله محمد النمر257

3200بثينة مكي فالح الغانم258

2400معصومة عبدالله مكي العباس259

1200محمد علي احمد ال عباس260

2400ابتسام صالح محمد ال محفوظ261
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التبرعات

2400محمد علي احمد الرواغة262

800السيد احمد نوري علوي اليوسف263

1000احمد توفيق عبدالله الدين264

600حسين محمد علي ال تركي265

2600فاطمة حسن احمد الزاكي266

1200بيان ابراهيم عبدالمحسن الحالل267

500قاسم حبيب احمد العلي268

2800علي يوسف علي ال صليل269

 ساجده مجبل حسن العبدرب270
2800الرضا

1800امنة جمعة علي القالف271

2200تغريد مهدي علي ابوشاهين272

800حسن عبدالله حسن الناصر273

2800احمد ابراهيم جعفر صليل274

2400بديع علي عبدالمجيد ابو السعود275

2400نرجس علي احمد ال محسن276

2400جنان مهدي حبيب ال عطية277

2600فخرية جواد علي الباقر278

2400دنيا مجبل حسن العبدرب الرضا279

 المرحوم / عبدالكريم قاسم280
2400المشامع

3400صباح جعفر الزاكي281

1800مريم احمد حسن السيهاتي282

 المرحوم الحاج / ناجي محمد علي283
1000المسكين ابو فؤاد

1000فؤاد ناجي محمد المسكين284

 مريم حسن الزاكي ام فؤاد ناجي285
1000المسكين

286
 المرحوم / محمد علي المسكين

 والد الحاج ناجي المسكين
ابو فؤاد

1000

 والدة المرحوم  / ناجي محمد287
1000المسكين ابو فؤاد

200مهدي عبدالله صالح ابا زيد288

200زهراء حسن يوسف السالم289

1200ابراهيم محمد خليل الحبرتي290

300حسين طاهر صالح الشقاق291

 المرحوم حسين ابراهيم292
400الشويخات

1600رحاب جواد احمد المؤمن293

 المرحومة الحاجة / حصه معتوق294
5500ابراهيم الخباز

2400روينا رائد احمد ال مسكين295

2400وائل رائد احمد ال مسكين296

 عبدالمحسن محمد عبدالله297
200الفداغم

2400عواطف مهدي منصور زواد298

2400المرحوم / بدر سعيد االحسائي299

2400بشرة احمد حسين الراشد300

2400معصومه علوي علوي العلوي301

5000كوثر محمد حسن حظيه302

200مهدي صالح محمد السعيد303

 المرحومه / فاطمه علي احمد304
2400ال جضر

1200سعده علي حسين ال صليل305

2400فاطمة عبدالله عيسى الخميري306

200الحاج مكي حسن خريدة307

 المرحوم الحاج / السيد حبيب308
2500حسين ال ابراهيم وحرمة

 المرحومة فاطمة عبدالوهاب309
2400محمد الباشا

2000مجتبى عبدالله حسن الناصر310

 ستور عبدالله عبدالعزيز311
7200الشافعي

1400ابرار رجب حسين العامر312

1000زينب حسين علي القالف313

800فاطمه علي صالح المحمد314

1200محسن محمد علي الستراوي315

التبرعات
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200زينب رضا خلف ال طه316

200عبدالله علي صالح السلمان317

1400ليىل رضي احمد الغمغام318

5800يثرب علي سلمان الفرج319

1200جعفر حسني جعفر ال شاخور320

800زهراء مدن مكي المرشود321

2400سكينه محمد احمد ال حجي322

800حسن احمد منصور القطان323

2600بيان جاسم عبدالله الثواب324

1400زينب حسين عيسى الزواد325

1400آيات يحيا علي ال غانم326

 المرحوم / احمد عبدالعزيز زين327
1200الدين

200امين عبدالله ضيف السيهاتي328

1400نور حسين احمد الخريدة329

 اقبال عبدرب الرسول ال330
400درويش

200مهاء احمد منصور امشاره331

1200بتول محمد عبدالله البو علي332

600نرجس ابراهيم عبدالله الشقاق333

1400فاطمه حسن علي الضاحي334

2500احمد ابراهيم احمد الفاضل335

200مشاري حبيب هر المشاري336

 صفاء عبدالهادي عبدرب النبي337
200الشافعي

1200هند هالل جاسم ال طالب338

200فدك لؤي عبدالله الصالح339

2400رحيل الزيد340

3250سميه عبدالله علي السبع341

4350زهراء علي عبدالله العباس342

4300الكوثر توفيق محمد الشمس343

1000هدى محمد سلمان الناصر344

 زينب عبدرب الرسول عبدالله ال345
6500عباس

200ليىل حسن بوصالح346

 ايات عبدالرزاق اعبدالهادي347
800الحماد

800ياسمين عيسى احمد ال حالل348

650علي حسين علي الزاكي349

1200صفا عبدالله حسن المحسن350

2200آمال كاظم ابراهيم الحالل351

2400رضا قاسم ابراهيم المالحي352

400امل صالح محمد البحراني353

 المرحومة / فاطمة حسن طاهر354
3900ال زين الدين

1000نذير شوقي عبدالكريم النصر355

600رحمه عبدالله فردان الوكيل356

800ابتهال محمد جاسم  ال محفوظ357

 المرحومة الحاجة / فاطمة حسن358
2600البحراني

800سكينة حسن الخليفة359

2400مهدي محمد جعفر الدوخي360

200عبدالله حسن يوسف العليو361

200ناصر محمد كاظم العجمي362

1950مقهي ديجافو بسيهات363

400ايمان علي احمد الحاتم364

2400علي عبدالله علي البيات365

650محمد سامي منصور آل رامس366

400امل عبدالله ال رميح367

1000مراد عبدالله احمدالسيهاتي368

 المرحومة الحاجة / فاطمة علي369
400الشويخ

2400وسيم علي مهدي الخرداوي370

200سكينه عبدالله مدن المسكين371

2400احمد علي ابراهيم ال منيف372
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السيده هاشميه متروك 373
1000الساده

500ايوب احمد عبدالله الكبيش374

1500فاعل خير375

2400صادق عبدالرضا الشخص376

19200صغيرات احمد الجشي377

1836فاعل خير378

 فاعالت خير بواسطة زينب379
800السيهاتي

2600فاعله خير380

 فاعلي خير بواسطة اسرة رضا381
1500علي السبع

2500فاعلي وفاعالت خير382

800منال الرميح383

5663فاعل خير بواسطه الشويخ384

385
 مسجد الحمزه بن عبدالمطلب

 بواسطة السيد حسن النمر
الموسوي أمام المسجد

1200

600منصور المعلم386

 فاعىل خير بواسطة شيخة علي387التبرعات
4400الحجي

 فاعل  وفاعلي خير بواسطة /388
31000زهراء علي الخليفة

1000عبدالله خالد معتوق المطوع389

 فاعلي خير بواسطة زينب حسن390
1800السيهاتي

4000حسن احمد حسين المزعل391

1000عبدالجليل عبدالغني علي داود392

3800فاعلي وفاعالت خير الداوود393

1000نوري عيسى حسين الداوود394

500عيسى منصور حسين الصليل395

2500عبدالله احمد محمد محسن396

2500امال عبدالله الشهاب397

2400سهير عبدالله الشهاب398

5000حسين عبدالله حسين الراشد399

4800فؤاد عبدالكريم الخنيزي400

550سعيد حسن شهاب401

14400مسجد زين العابدين بسيهات402

1000عبدالله خليل ابراهيم هالل403

2400عاليه عبدالله سلمان المطرود404

200محمود عبدالغني الدبيس405

1000عبدالحميد علي احمد الحجي406

2000جاسم احمد العبيدان407

2400نظير احمد عبدالنبي المدن408

 المرحوم احمد عبدالله جاسم409
1000الكبيش

600فاطمه ايوب احمد الكبيش410

1000عيسى حسين راشد الداؤود411

2400احمد علي احمد البوري412

2400فاطمة سالم القطري413

100زينب احمد كاظم ال زواد414

2400باسم حسين حسن العمران415

300المرحوم هاني صالح عيد الكاظم416

 المرحوم الحاج / علي احمد417
2400ابراهيم ال سالم

500فاطمه علي محسن الحجي418

1500احمد ايوب احمد ال كبيش419

 سلمان عبدالهادي عبدالنبي420
200الشافعي

 المرحومة ام احمد سعود كاظم421
2400العلي

2400المرحوم سعود كاظم العلي422

500خديجة محسن المحسن423

400معصومة عيسى حسين الداؤود424
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400فوزية عيسى حسين الداؤود425

 المرحوم / احمد منصور احمد426
500الشافعي

4800صادق عبدالرضا الشخص427

2400مريم علي احمد سهو428

2000المرحوم محمد جاسم العبيدان429

331926فاعل خير430

1000علي ناجي احمد الداوود431

28000فاعلي وفاعالت خير432

1200سجاد جعفر احمد البوري433

1200زينب علي البوري434

2200محمد توفيق ابراهيم السيهاتي435

 محمد عبدالمحسن احمد436
2100العبدالله

350المرحومة زينب احمد المسكين437

250زينب محمد خليفة الهزاع438

2400ابتهاج شعبان محمد القراشي439

 المرحوم جهاد جابر ال عبدرب440
500النبي

 المرحوم مصطفى نوح زين441
1000الدرين

2400زهراء محمد شعبان الحوري442

2400حسن حسين محمد الهويدي443

1000حسين عبدالمحسن حبيب الباشا444

500علي حسين عبدالحميد ابو علي445

2400امنة ابراهيم الشافعي446

600محمد حسين علي الحسن447

 المرحومة خديجة حسن محمد448
100عباس

300وفاء احمد احمد ال مسكين449

 المرحومة / سكينة محمد450
2400المشامع

 المرحومة /حميده محمد451
500عبدالعزيز الدوخي

 السيد حسين السيد شرف452
2000الزاكي

 المرحوم الحاج - احمد محمد453
1000المحسن

2400عصام احمد محمد الشخص454

2400انوار محمد علي الناصر455

200زينب علي سعود الصواف456

200ايناس جواد احمد البراهيم457

2400ايات سعد الزين458

1050رحمه الشيوخ459

2400مدينة سعود الشافعي460

1000المرحوم ناصر حسن العبيدان461

1000المرحوم احمد احمد ال كرم462

200المرحوم  - احمد الجاسم463

400مريم محمد راضي الغشام464

 المرحومة - فاطمة حسن زين465
500الدين

200دنيا ياسر محمود السلمان466

400نور ابراهيم الهاشم467

200كميل صالح عبدالمحسن ال ثاني468
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التبرعاتالتبرعات

 ابناء المرحوم / ابراهيم منصور1
900ال مبارك

900ابو تقي2

900الحاج علي ال يوسف3

900ايثار النصر4

900حسن احمد بن عبدالله5

 حسن بن حواء وابتهاج بنت6
900فاطمة

900عائلة علي العطيه7

 عيسى احمد المزعل وآمال ناجي8
900المسكين

700محمد يوسف الباشا وعائلته9

900مريم احمد10

3050فاعل خير بواسطه شويخ11

900خليل حسين هالل12

700عبدالله علي حبيب ربعان13

900سعيد علي منصور جضر14

900ياسر هاشم الشخص15

األضحيـــــة

 فاعىل خير بواسطة شيخة علي16
900الحجي

 فاعل  وفاعلي خير بواسطة /17
2700زهراء علي الخليفة

700اديب احمد ابراهيم السبع18

900حسين حسن مكي سلهام19

750عبدالله خالد معتوق المطوع20

900خالد معتوق احمد المطوع21

900زكي حسن محمد خليفه22

900جاسم محمد ابراهيم المطوع23

900صالح فردان صالح الشويخات24

900محمد ابراهيم منصور الشافعي25

900ماجد جواد ناصر احمد26

900حسين خليل ابراهيم هالل27

700قاسم سعود جاسم شويخ28

900عبدالرزاق جعفر علي الدبيس29

700عبدالله علي احمد المحسن30

700حسن حبيب الباشا31

900عيسى منصور حسين الصليل32

700ناجي محمد علي المسكين33

700هشام محمد جعفر المسكين34

700فاطمه عبدالغني جاسم الدبيس35

معصومه ابراهيم سلمان 36
900المطرود

1800هاشم عبدرب الرضا الشخص37

700عبدالله احمد عبدالله السيهاتي38

900علي ناجي عيسى السكيري39

700جاسم هالل جاسم الطالب40

700يوسف ناصر شيخ ناصر41

700علي عبدالله علي البيات42

900محمد هالل الغانم43

700لؤي مرتضي شبر السيهاتي44

700ابراهيم جعفر حسين صليل45

900علي حسين خليل هالل46

3600ياسر عيسى احمد المرهون47

700حسين علي حسين المرهون48

منصور عبدالجليل ابراهيم 49
700الرميح

700حسام محمد جعفر المسكين50

2100ماجد حسين يحيى السيهاتي51

جمال عبدالوهاب مرزوق 52
900المرزوق

900محمد احمد التركي53

1000ايوب احمد عبدالله الكبيش54

900ايمان احمد سعود العلي55

900علي منصور ال عبدالرحيم56

700عبدالمنعم احمد علي ال ضاحي57

700محمد احمد عبدالله الصويمل58

900جهاد محمد محسن ال يوسف59
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900عبدالقادر سعود جاسم الشويخ60

215100فاعل خير61

700بثينة مكي فالح الغانم62

700فاعلي وفاعالت خير63

900محمد جعفر محمد المسكين64

1400صباح جعفر الزاكي65

 مريم حسن الزاكي ام فؤاد ناجي66
700المسكين

 سماحة الشيخ / مرتضي علي67
1400ابراهيم الباشا

900المرحوم سعيد عبدالله الزاكي68

 المرحوم الحاج  / جاسم علي69
900كاظم المدلوح

 المرحوم عبدالرزاق محمد الحمود70
700وحرمه

 المرحومه / فاطمه علي احمد71
700ال جضر

700بدرية احمد عبدالله الصويمل72

700ناريمان محمد احمد الصويمل73

900سميه عبدالله علي السبع74

700مصطفي مهدي االخرس75

700حسين عبدالله يحيى المسكين76

1000محسن جعفر عبدالله ال مبارك77

700محمد جعفر المسكين78

700فاطمة ناجي المسكين79

700امل سعود جاسم شويخ80

700زينب علي الرميح81

700عبدالعزيز فرح علي الدبيس82

700حسين حكيم بنين السبع83

700احمد حسين الحكيم84

700زكي حجي الحسين85

700يوسف احمد الغزال وعائلته86

700محمد مصطفى العلي87

 المرحوم الحاج / السيد نوري88
700محمد الشخص

700حسين علي ابراهيم الباشا89

1500زكية احمد الحريفي90

900ريم علي احمد الهزاع91

900فاطمة ابراهيم جاسم المرشود92

 محمد عبدالكريم عيسى93
900العبدالغني

900رحاب خضر ابراهيم ال رضي94

900علي فضل العيسى95

900افراح عبدالوهاب علي الصيرفي96

900عائلة حسين مهدي الخرداوي97

900محمد عبدالله ال عبدالنبي98



130

ٕالى المحسنيـــن الكـــرام: يمكنكــم 
ٕايصــــال اشتراكاتكــــم وتبرعاتكم 
لهـذه الجمعيــة، وكــــذلك ٕايصـــــال 
كفاالتكــم بٕاحدى الطرق التاليـــة:

طريقك للخير

١- مراجعة مكتب الجمعية الكائن في المجمع الصحي االجتماعي.

٢- اإليـداع في حسابات الجمعيـة لـدى ٔاحد البنـوك التالية:

العــــــــــــام 

االيتـــــــــام 

المقبــــــرة

 05250009000103

 05250009000310

05250009000201

:NCB األهلـــي

 SA 4810000005250009000103

SA 4810000005250009000310

SA  2110000005250009000201

العــــــــــــام

فرع المحمدية

0108000298550011

0108000298550035

العربــــــي:

SA 0530400108000298550011

SA 66٣٠٠٠٠108000298550035

20000001210العــــــــــــام

بنك الخليج الدولي:

SA 4290000000020000001210

255608010005090العــــــــــــام

مصرف الراجحي:

SA 2580000255608010005090



131

999123904140003فرع المحمدية

بنك البـــــــالد:

SA 9215000999123904140003

0 0 0 1 1 3 1 4 0 2 2 0فرع المحمدية

بنك األول:

SA 0950000000022041311000

بنك السعودي الفرنسي:

العــــــــــــام 

االيتـــــــــام 

الكريم و الزكاة

37172300133

37172300230

37172300327

SA 5655000000037172300133

SA 5655000000037172300230

SA5655000000037172300327

بنك الرياض:

العــــــــــــام 

االيتـــــــــام 

فرع المحمدية

3130153099901

3131420029940

3130153099940

SA 212٠٠٠٠٠٠٣1٣٠1٥٣٠٩٩٩٠1

SA 7820000003131420029940

SA3520000003130153099940

ســـاب:

العــــــــــــام 

االيتـــــــــام 

057018111001

057018111002

SA 212٠٠٠٠٠٠٣1٣٠1٥٣٠٩٩٩٠1

SA 7820000003131420029940
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ُشكر و عرفان

شكـــرًا.. لكل من دعــم وٓازر ..لكل من عمـــل 
وبـذل  بالخير  يده  بسط  من  ..لكل  واحتسب 
شكر.. بعد الله لجميـــــع الجهات الحكوميـــة
والمٔوسسات المانحة و الجمعيـات الخيريـــة 
ولجميـــع المشتركيــــن والمتبرعيـــــن ولكل 

من ساهم معنا ...
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اتصل بنا:
966138561062

saihatsociety

 فعاليات جمعية سيهات للخدمات

@saihatsociet

www.saihatss.sa



134


