
 :طًىحاتُا  

 تغطٍح وادي األتىاء تضساعح األعالف واألشداس انًثًشج نًا نها انُفع وانفائذج ندًٍع انًضاسعٍٍ

 االستقاء تأتُاء األتىاء ركىساً وإَاثا فً يستىاهى انعهًً واألخالقً وانًعشفً .

 وخىد وقف ٌغطً يظاسف وتكانٍف اندًعٍح نكً تتحسٍ خىدج انًشاسٌع واستًشاسٌتها .

انشقً تاألسش نكً تكىٌ أسشا يُتدح تذال يٍ أٌ تكىٌ يستفٍذج ورنك تانتطىٌش فً أعًال األسش 

 وإٌداد يتطهثاخ نزنك.

 احتٍاخاتُا : 

 إَشاء يقش نتذسٌة انعُظش انُسائً .

  إَشاء يشكض نألسش انًُتدح .

 إَشاء وقف وٌكىٌ سٌعه ٌغطً انًظاسٌف .

     

 انحساتاخ انثُكٍح
 اندًعٍح انعاو :حساب 

 216771747476742عاو /             يظشف انشاخحً :  

 21677174747641انضكاج /     

 41417414777471عاو /                   انثُك األههً :  

 41417414777471انضكاج /                

 7174411711   -  7176144747نهتىاطم :      خىال / 

 24947انثشٌذي انشيض  21ص . ب 

 biralabwa@gmail.com:   انثشٌذ اإلنكتشوًَ 

 www.biralabwa.com:  انًىقع اإلنكتشوًَ 

 

                                  

 (152جمعية البر الخيرية باألبواء )

 و  2746عاو حظـــاد 
 : ــــــاسٌعُايش

 انتكهفح انًستفٍذٌٍ انًششوع

 لاير 446774 أسشج 476 انسهح انغذائيح

 لاير 412177 ٌتٍى 71 كفانح األيتاو 

 لاير 416617 شخض 11 حًهح انحج

 لاير 414671 يُاصل 47 تناء إكًال وتزييى انًناسل

 لاير 46717 فشد 211 ثىب انعيد

 لاير 21777 فشد 417 نألطفال فزحح انعيد

 لاير 47477 شخض 427 انحقيثح انًدرسيح 

 لاير 44477 طانثح 477 انًزيىل انًدرسي

 لاير 64467 يستفٍذ 4911= 42شهشٌاً* 472 سقيا انًاء

هشج انكهزتائيح تىفيز األج

 انشواج نهًحتاجيٍ ويقثهي 
 لاير 11117 يستفٍذٌٍ 9

 لاير 467677 طانة 11 انتدرية

 لاير 7477 أسش 1 سداد جشء يٍ فاتىرج انكهزتاء

 لاير 49411 سكاٌ قشٌح األتىاء يحطح انتحهيح 

 لاير 474721 أسشج 427 سهح ريضاٌ

 لاير 4617 شخض 117 رسائم انجىال

 4219147 يدًـــىع انتكهفح نهًشـــاسٌع
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 انسهح انغزائٍح  

   ( أسشج476)  و2746عذد انًستفٍذٌٍ يٍ انًششوع نعاو 

       ( لاير. 474964)   و2746نعاو ويدًىع يا طشف عهى هزا انًششوع  

 كفانح االٌتاو وأيهاتهى 

 ( ٌتٍى71)  و2746عذد انًستفٍذٌٍ يٍ انًششوع نعاو 

 .( لاير  412177)    و2746نعاو ويدًىع يا طشف عهى هزا انًششوع  

 حًهح انحح     

 ( حاج . 11)  و2746عذد انًستفٍذٌٍ يٍ انًششوع نعاو 

 .( لاير  416617)   و2746نعاو ويدًىع يا طشف عهى هزا انًششوع  

 إكًال وتشيٍى انًُاصل وتُاء 

 ( أسشج 47)  و2746عذد انًستفٍذٌٍ يٍ انًششوع نعاو 

 ( لاير . 414671)    و2746نعاو ويدًىع يا طشف عهى هزا انًششوع  

  ثىب انعٍذ 

  ( يستفٍذ . 211)  و2746عذد انًستفٍذٌٍ يٍ انًششوع نعاو 

 .( لاير   46717)     و2746نعاو ويدًىع يا طشف عهى هزا انًششوع  

 فشحح انعٍذ نألطفال 

 ( أسشج 417)  و2746عذد انًستفٍذٌٍ يٍ انًششوع نعاو 

 . ( لاير  21777)     و2746نعاو ويدًىع يا طشف عهى هزا انًششوع  

 انحقٍثح انًذسسٍح 
 ( أسشج427)   و2746عذد انًستفٍذٌٍ يٍ انًششوع نعاو 

 

 .( لاير   47477)    و2746نعاو ويدًىع يا طشف عهى هزا انًششوع  

 

 سسائم اندىال 
 . ( يستفٍذ 117 و  )2746عذد انًستفٍذٌٍ يٍ انًششوع نعاو 

 

 . ( لاير 4617)   و  2746نعاو ويدًىع يا طشف عهى هزا انًششوع  

 

 انًشٌىل انًذسسً 

 ( طانثه .477)  و2746عذد انًستفٍذٌٍ يٍ انًششوع نعاو 

 .( لاير  44477)     و2746نعاو ويدًىع يا طشف عهى هزا انًششوع  

 سقٍا انًاء انشهشي 

ً  ( أسشج 472)  و2746عذد انًستفٍذٌٍ يٍ انًششوع نعاو   شهشٌا

 .( لاير  64467)     و2746نعاو ويدًىع يا طشف عهى هزا انًششوع  

 تىفٍش األخهضج انكهشتٍح نهًحتاخٍٍ ويقثهً انضواج 

  ( أسشج9)   و2746عذد انًستفٍذٌٍ يٍ انًششوع نعاو 

 .( لاير   11117)     و2746نعاو ويدًىع يا طشف عهى هزا انًششوع  

 انتذسٌة 

 ( طانة .11)   و2746عذد انًستفٍذٌٍ يٍ انًششوع نعاو 

 ( لاير  .   467677)     و2746نعاو ويدًىع يا طشف عهى هزا انًششوع  

 سذاد خضء يٍ فاتىسج انكهشتاء 

 . ( أسشج1)   و2746عذد انًستفٍذٌٍ يٍ انًششوع نعاو 

 .( لاير   7477)    و2746نعاو ويدًىع يا طشف عهى هزا انًششوع  

  يحطح انتحهٍح 

 .و سكاٌ قشٌح األتىاء  2746عذد انًستفٍذٌٍ يٍ انًششوع نعاو 

 .( لاير 49411)    و2746نعاو ويدًىع يا طشف عهى هزا انًششوع  

 سهح سيضاٌ 

  ( أسشج 427)  و2746عذد انًستفٍذٌٍ يٍ انًششوع نعاو 

 .( لاير 4617)    و2746نعاو ويدًىع يا طشف عهى هزا انًششوع  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


