
 :طًىحاتُا  

 تغطيح وادي األتىاء تصزاعح األعالف واألشداز انًثًسج نًا نها انُفع وانفائدج ندًيع انًصازعيٍ

 االزتقاء تأتُاء األتىاء ذكىزاً وإَاثا في يستىاهى انعهًي واألخالقي وانًعسفي .

 وخىد وقف يغطي يصازف وتكانيف اندًعيح نكي تتحسٍ خىدج انًشازيع واستًسازيتها .

انسقي تاألسس نكي تكىٌ أسسا يُتدح تدال يٍ أٌ تكىٌ يستفيدج وذنك تانتطىيس في أعًال األسس 

 وإيداد يتطهثاخ نرنك.

 احتياخاتُا : 

 إَشاء يقس نتدزية انعُصس انُسائي .

  إَشاء يسكص نألسس انًُتدح .

 إَشاء وقف ويكىٌ زيعه يغطي انًصازيف .

     

 انحساتاخ انثُكيح
 اندًعيح انعاو :حساب 

 216771747476742عاو /             يصسف انساخحي :  

 21677174747641انصكاج /     

 41417414777471عاو /                   انثُك األههي :  

 41417414777471انصكاج /                

 7174411711   -  7176144747نهتىاصم :      خىال / 

 24947انثسيدي انسيص  21ص . ب 

 biralabwa@gmail.com:   انثسيد اإلنكتسوَي 

 www.biralabwa.com:  انًىقع اإلنكتسوَي 

 

                                  

 (152جمعية البر الخيرية باألبواء )

 و  2747عاو حصـــاد 
 : ــــــازيعُايش

 انتكهفح انًستفيديٍ انًشسوع

 991674 416 انسهح انغذائيح

 494777 64 كفانح األيتاو و أيهاتهى

 14477 22 كفانح األرايم

 411777 67 حًهح انحج

 276111 42 تناء إكًال وتزييى انًناسل

 44911 229 ثىب انعيد

 21277 424 فزحح انعيد نألطفال

 46477 417 انحقيثح انًدرسيح 

 21477 477 انًزيىل انًدرسي

 441917 477 سقيا انًاء

 479471 49 انشواج هشج انكهزتائيح نهًحتاجيٍ ويقثهي تىفيز األج

 427477 17 انتدرية

 492277 71 سداد جشء يٍ فاتىرج انكهزتاء

 24914 17 انًشزوع انشراعي

 446171 416 سهح ريضاٌ

 4617 977 رسائم انجىال

 2719442 يدًـــىع انتكهفح نهًشـــازيع
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 انسهح انغرائيح  

   ( أسزج 793)  و:610عدد انًستفيديٍ يٍ انًشزوع نعاو 

       ( لاير. 6673:7)   و:610نعاو ويجًىع يا صزف عهى هذا انًشزوع  

 كفانح االيتاو وأيهاتهى 

 ( يتيى37)   و:610عدد انًستفيديٍ يٍ انًشزوع نعاو 

  ( لاير  060111)    و:610نعاو ويجًىع يا صزف عهى هذا انًشزوع  

 كفانح االزايم 

 ( أريهح 66)  و:610عدد انًستفيديٍ يٍ انًشزوع نعاو 

  ( لاير  90711)    و:610نعاو ويجًىع يا صزف عهى هذا انًشزوع  

 حًهح انحح     

 ( حاج . 31)  و:610عدد انًستفيديٍ يٍ انًشزوع نعاو 

 ( لاير  078111)   و:610نعاو ويجًىع يا صزف عهى هذا انًشزوع  

 تُاء إكًال وتسييى انًُاشل 

 ( أسزج 06)  و:610عدد انًستفيديٍ يٍ انًشزوع نعاو 

 . ( لاير 613899)    و:610نعاو ويجًىع يا صزف عهى هذا انًشزوع  

  ثىب انعيد 

  ( يستفيد . 666)  و:610عدد انًستفيديٍ يٍ انًشزوع نعاو 

 ( لاير    00679)     و:610نعاو ويجًىع يا صزف عهى هذا انًشزوع  

 فسحح انعيد نألطفال 

 ( أسزج 060)  و:610عدد انًستفيديٍ يٍ انًشزوع نعاو 

  ( لاير  68611)     و:610نعاو ويجًىع يا صزف عهى هذا انًشزوع  

 انحقيثح انًدزسيح 
 ( أسزج:78)   و:610عدد انًستفيديٍ يٍ انًشزوع نعاو 

 ( لاير   03711)    و:610نعاو ويجًىع يا صزف عهى هذا انًشزوع  

 انًسيىل انًدزسي 

 ( طانثه .:71)  و:610عدد انًستفيديٍ يٍ انًشزوع نعاو 

 ( لاير   :6871)     و:610نعاو ويجًىع يا صزف عهى هذا انًشزوع  

 سقيا انًاء انشهسي 

 ( أسزج 0:1)  و:610عدد انًستفيديٍ يٍ انًشزوع نعاو 

 ( لاير    009681)     و:610نعاو ويجًىع يا صزف عهى هذا انًشزوع  

 تىفيس األخهصج انكهستيح نهًحتاخيٍ ويقثهي انصواج 

  ( أسزج06)   و:610عدد انًستفيديٍ يٍ انًشزوع نعاو 

 ( لاير   0:6719)     و:610نعاو ويجًىع يا صزف عهى هذا انًشزوع  

 انتدزية 

 ( طانة .91)   و:610عدد انًستفيديٍ يٍ انًشزوع نعاو 

 ( لاير  .   06:711)     و:610نعاو ويجًىع يا صزف عهى هذا انًشزوع  

 سداد خصء يٍ فاتىزج انكهستاء 

 . ( أسزج8:)   و:610عدد انًستفيديٍ يٍ انًشزوع نعاو 

 ( لاير   066611)    و:610نعاو ويجًىع يا صزف عهى هذا انًشزوع  

 انًشسوع انصزاعي  

 . ( يستفيد81و  ) :610عدد انًستفيديٍ يٍ انًشزوع نعاو 

 ( لاير 67687)    و:610نعاو ويجًىع يا صزف عهى هذا انًشزوع  

 سهح زيضاٌ 

  ( أسزج 793)  و:610عدد انًستفيديٍ يٍ انًشزوع نعاو 

 ( لاير 7039:9)    و:610نعاو ويجًىع يا صزف عهى هذا انًشزوع  

 زسائم اندىال 
 . ( يستفيد 611)  و:610عدد انًستفيديٍ يٍ انًشزوع نعاو 

 ( لاير . 7391)     و:610نعاو ويجًىع يا صزف عهى هذا انًشزوع  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


