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ك  رقم العضوية   ت اسم المشتر

 1 ابراهيم احمد خض   1045

 2 ابراهيم خليل عبدهللا ال فردان 1506

 3 ابراهيم طاهر ال السيد ناص  1460

 4 ابراهيم عبدهللا الجنب    1837

 5 ابراهيم عبدهللا عل  العبد العل   1193

 الشويك   1247
 6 ابراهيم ناص حسي  

 7 يديالعب حسي     ابراهيم عل   1242

 8 احمد حبيب عل  المرزوق  1297

 9 احمد حسن احمد العبيدان  1281

 10 احمد حسي   حميدي  1345

 11 الخاطر ناص احمد سعيد  1809

 12 احمد سعيد شوسهي    1410

 13 احمد سلمان ال ناص  2000

 14 احمد سلمان شوي  هي    2564

 15 ناص احمد طاهر ال السيد  1650

 16 ال حيان احمد عبدهللا 1200

 17 احمد عبدهللا المرزوق  1095

 18 احمد عبدهللا حسن شهاب  1393

 19 احمد عبدهللا خليل ال فردان  1500

 20 احمد عبدهللا مهدي ال فردان  1541

 21 احمد عبدالمحسن سلمان العلوان  1470

 22 عبدالعل  السلمان احمد عل   1118

1220   
 23 احمد عل  حسن الشعف 

 24 ل  عبدهللا شوي  هي   د عاحم 1152

 25 احمد عيىس عبدالنب    1824

 26 احمد عيىس محمد الصفار  1085

  الجنب    1819
 27 احمد محمد تفر

 28 احمد مهدي محسن ال شوي  هي    1272

 29 اسماعيل احمد ال غزوي 1010

 30 امجد سلمان حسن الجنب    1827

 31 احمد منصور الجنب   انور  1863

ي باسم عل  ح 1814  32 سن الستر

 33 باقر احمد منصور الجنب    1838

 34 بدر عبدهللا الهليل  1409

 35 جاسم حسن الفندي 2865

 36 جاسم محمد احمد الجنب    1643

 37 جاسم محمد الحميدي 1643

 38 البناي ابراهيم جعفر احمد  1660

ة لعضويرقم ا ك    ت اسم المشتر

 39 جعفر احمد صالح سالم 1043

 40 جعفر احمد مهدي ال درويش  1083

 41 جعفر حبيب عل  المرزوق 2968

1703 
جعفر السيد محمد جواد ال السيد 

 ناص

42 

 43 جعفر حسن ال عبد رب النب    1625

 44 الخاطرجعفر سعيد ناص  1298

1231   
 45 جعفر عل  الشعف 

 46 عل  مهدي آل سلمان  فر جع 1302

 47 جعفر محمد الجنب    1881

 عل  المسقلب  2819
 48 جمال مصطف 

 49 جواد احمد المرزوق  1020

 50 حاتم محمد المطرود 2002

 51 الحاج سعيد ناص حسي   الخاطر 1289

 52 الحاج عبدهللا محمد ال توفيق 1245

 53 حبيب احمد العرفات 1620

 54 هللا ال رب  ح حبيب حسن عبد 1094

اوي 1271  55 حبيب جعفر هاشم الخض 

 56 حبيب عل  ابراهيم الجنب    1880

 57 حبيب مهدي عبدهللا ال فردان  1481

  الجنب    1828
 58 حسن احمد رض 

 59 حسن احمد منصور الجنب    1382

 60 ناص حسن السيد علوي ال السيد  1707

 61 الشيخ محمد صالح حسن عبدهللا 1061

4136  62 حسن عبدالنب   المسباح 

 63 حسن عبدهللا مهدي الفردان  1116

 64 حسن عبدرب الرسول شهاب  2003

 65 حسن عل  احمد ال غزوي 1437

 66 حسن عل  محمد الخويلدي  1218

  الجنب    1820
 67 حسن محمد تفر

 68 الشيخ حسن محمد حسن  1612

 69 حسي   ابراهيم ال عبيدان 1920

اويهيم حسي   حسي   ابرا 1550  70 الخض 

 احمد الجبيل   1642
 71 حسي  

 72 حسي   احمد المرزوق  1382

 73 حسي   احمد حسي   حميدي 1682

 74 حسي   احمد حيان 1236

 75 حسي   احمد سعيد الخاطر 2504
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العضوية رقم  ك    ت اسم المشتر

 76 حسي   احمد سلمان الغزوي  1204

 77 حسي   احمد عيد الحصار 1259

 78 ي   السيد علوي ال السيد ناص سح 1711

 باقر حسن عل  الشيخ  1750
 79 حسي  

 80 حسي   سعيد الخاطر 1883

 سلمان عل  الجارودي  1427
 81 حسي  

 82 حسي   عبدالكريم العلوان 1161

 83 حسي   عبدالكريم القصت   1449

 84 حسي   عبدالكريم حسي   العلوان 1161

 85 حسي   عبدهللا الجنب    1226

 86 حسي   عبدهللا العسيف  2005

 عل  الجنب    1861
 87 حسي  

 عل  عبدهللا عبيد  1254
 88 حسي  

 عل  مهدي ال محمود 1641
 89 حسي  

 90 حسي   محمد الدخيل 1659

 91 محمود  حسي   مهدي ال 1754

 92 ال السيد ناص حيدر السيد هاشم  1712

 93 حيدر عبدهللا حسن العلويات  1630

 94 ورالجنب   د منصد احمالخ 1064

 95 خالد احمد العبيدان 1002

 96 خالد سعيد عبدالنب    1658

 97 العبيديعل  خليل ابراهيم  1390

 98 هاشم علوي سلمان ابوالرح   الدكتور  1286

2081 
الدكتور رائد عبدالعزيز الشيخ  

 99 القديح  

 100 الدكتور عباس صالح محمد الخاطر 1614

 101 الخاطرصالح دي الدكتور محمد مه 1715

 102 الخاطر مهدي الدكتور منت  محمد  1211

 103 رضا سعيد ناص الخاطر 1300

  عبدهللا احمد ابوشاهي    1148
 104 رض 

 الشويك   1261
  ناص حسي  

 105 رض 

 106 عبدهللا عبيدانرمزي محمد  1983

 107 سعيد احمد الجنب    1833

 108 سعيد احمد سعيد الخاطر   2888

7611  109 سعيد الشيخ حسي   القديح   

 110 سعيد حسن الخويلدي 1941

 111 سعيد عبدهللا احمد ابوشاهي    1246

 112 سعيد عبدالكريم حسي   حميدي 1108

ك  رقم العضوية   ت اسم المشتر

 113 سعيد عبدالهادي ال غزوي 1723

 114 سلمان احمد الخاطر  1216

 115 سلمان حسن عبدهللا غزوي   2896

اوي  1265  116 سلمان علوي سلمان الخض 

 117 سلمان منصور العنك   1455

 118 سيد كمال علوي سلمان ابوالرح   1597

اوي  1647  119 السيد امي   حسي   الخض 

 120 ناصالسيد حسي   السيد مض  ال  2007

  العلويات  1931
ف عل  رض 

 121 السيد شر

ف حسن صالح السعيدي 1283  122 السيد شر

اوي  2799  123 السيد عل  السيد جعفر الخض 

اوي 1885  124 السيد عل  محمد حسي   الخض 

 125 السيد عدنان أنور مك  السادة 1032

 126 السيد كاظم حسن كاظم العلويات  1638

 127 محمد السيد احمد السعيدي السيد  1011

1221 
السيد محمد جواد طاهر ال السيد  

 128 ناص

 129 ي الجراشالسيد محمد علو  1112

 130 سلمان ابوالرح   السيد محمد علوي 1169

اوي 2801  131 السيد موىس السيد محمد الخض 

 132 السيد موىس جعفر العلوي  1565

فاء  السيد يحب   1579  133 هاشم الشر

 134 شاكر حسن عل  ال قويسم    1922

اوي 2929  عل  الخض 
يف حسي    135 شر

 136 مقيل  الشيخ صادق مال حسن ال 1089

 137 الشيخ صالح عبدالكريم الحميدي 1440

 138 الشيخ عبدالعظيم احمد الشيخ  1125

 139 صالح مهدي الشويك   1197

 140 العلوياتضياء حسن محمد  1458

 141 عادل احمد  عل  ال اصفت   1474

 142 عادل احمد عيىس الصفار  1396

 143 عادل مهدي عيىس غزوي 1837

   حسن اعباس عل   1163
 144 لشعف 

 145 عبداالله سعيد عل  ال عبيدان  1173

1839 
عبدالجليل عبدالرؤوف محمد 

 146 الغزوي

 147 الناصعبدالرسول سلمان حسن  1274

 148 عبدالرسول جواد السلطان  1165
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ك  رقم العضوية   ت اسم المشتر

 149 عبدالرؤوف احمد عبد رب الرسول  2938

 150 دهللا ال غزوي عبدالرؤوف محمد عب 2878

 151 عبدالعزيز حسي   عبدالكريم العلوان   1082

 152 عبدالعزيز عبدالكريم االعسم 2866

 153 الخاطرصالح عبدالعزيز مهدي  1257

 154 عبدالعزيز ناص ابراهيم الحمام  1046

 155 عبدالعظيم احمد حبيب العرفات 1407

  حسن  1738
   عبدالغب 

 156 الجنب    رض 

  حسن  1293
 157 محمود  الحسي   عبدالغب 

  عبدهللا 1439
 158 العلو  عل   عبدالغب 

  عل  جعفر ال حمدان 1306
 159 عبدالغب 

  مهدي عيىس غزوي  1577
 160 عبدالغب 

 161 الجنب   منصور عبدالكريم احمد  1831

 162 عبدالكريم مهدي صالح الخاطر 1275

اوي  1179  163 عبدالكريم حسن البشر

 164  ابراهيم احمد الحصارهللاعبد 1234

 165 عبدهللا ابراهيم حسن حميدي 1683

 166 عبدهللا احمد ال عبيد 1802

 167 عبدهللا احمد العوازم  1394

 168 العلويات كاظم عبدهللا حسن   1628

 169 العمران عبدهللا حسن عبدهللا 1217

 170 عبدهللا حسن عبدهللا غزوي  1222

 171 عبدهللا حسن محمد العبيدي  1411

 172 الغزوي عبدهللا حسن مهدي 1267

 173 عبدهللا حسن مهدي المطرود  1040

 174 المرهون عبدهللا حسن 1890

 175 عبدهللا حسن مهدي غزوي   1267

 176 عبدهللا خليل عبدهللا ال فردان 1496

 177 عبدهللا سعيد ناص الخاطر 1291

 178 عل  الجارودي عبدهللا سلمان  1244

 179 عبدهللا عل  احمد الجنب    1879

 180 الخياطعبدهللا عبدهللا عل   1162

 181 عبدهللا عل  عبدهللا العبيدان  2556

 182 عبدهللا محمد حسن المقيل   1230

اوي  2529  183 عبدهللا محمد محمد الخض 

 184 عبدهللا مك  ال عبدالح   1574

 185  ال فردان عبدهللا مهدي عبدهللا 1514

 186 عبدالمنعم عل  الجنب    1335

ك  رقم العضوية   ت اسم المشتر

1228   
 187 عبدالهادي عل  حسن الشعف 

 188 عبدالهادي احمد منصور الجنب    1826

 189 عبدالهادي عبدالعزيز الشاعر 2850

 190 عبدالهادي عبدهللا الزين 1093

 191 عبدالواحد احمد حميدي  1639

1453   
 192 عبدالواحد عل  حسن الشعف 

 193 عقيل حسن مهدي المطرود  1052

 194 غزويعل  احمد عل  ال  1436

 195 عل  احمد سعيد الخاطر   2879

 196 عل  احمد سلمان ال رب  ح  2954

 197 عل  احمد سلمان ال غزوي 2957

 198 عل  احمد عبدهللا ال عبدالرزاق  1681

 199 فردان عل  احمد عبدهللا ال  1544

 200 عل  احمد عبدهللا شوي  هي    2577

 201 عل  احمد عل  ال غزوي 1426

1704 
عل  السيد محمد جواد ال السيد 

 202 ناص

 203 عل  حسن احمد غزوي 1886

 204 علوي اسعد حسن السعيدي  1263

 205 علوي محسن هاشم ابوالرح   1323

 206 الحمام عل    عل  حسن 1186

  عل   عل  حسن 1087
 207 الشعف 

 208 العل  محمد عل  حسن  1219

 209 عل  حسن المسباح 1366

 210 عل  حسن عل  القايد  1255

 211 عل  حسن عل  المرزوق 1377

 212 عل  حسن محمد الدخيل 1180

 الجنب    1861
 213 عل  حسي  

 214 عل  حسي   سعيد الخاطر   2876

 215 عل  خليل عبدهللا ال فردان 1320

 216 عل  حمزة عبدهللا ال فردان  1490

اوي 1548  217 عل  جعفر هاشم الخض 

  حسن الجنب    1846
 218 عل  رض 

 219 عل  سلمان حسي   البندري    1551

 220 عل  سلمان عل  الجارودي  1465

 221 عل  سعيد ناص الخاطر 1296

 222 عل  عبد رب الرسول حسن عبيدان  2953

ي عل  عبدالكريم ع 1237  223 ل  الستر
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ك  رقم العضوية   ت اسم المشتر

 224 عل  عبدهللا العرفات 1088

 225 المطرودعل  عبدهللا حسن  1057

 226 سالمصالح ال عل  عبدهللا  1090

 227 عل  عبدهللا صالح الجنب    1844

 228 عل  كاظم صالح ال سالم 1274

 229 عل  عبدهللا مهدي ال فردان  1521

اوي عل  محمد  1251  230 حسي   الخض 

 231 عل  مك  حسي   المرهون  1644

 232 منصور الجنب   عل   1155

1158   
 233 عل  ناص الصبيح 

 234 عل  يوسف هليل 1724

 235 عماد عبدهللا مهدي ال فردان  2932

 236 عمار عبدهللا العرفات  2031

 237 غالب السيد طاهر ال السيد ناص  1130

 238 راهيم الحصار فهد عبدهللا اب 1584

 239 حبيب العرفات احمد فؤاد  1777

 240 عبيدانكاظم كاظم عبدالكريم   2396

 241 كمال علوي سلمان ابوالرح   1597

2960   
ان   242 لؤي محمد عبدهللا احمد الحت 

 243 الجنب   ابراهيم محسن عبدهللا  1847

 244 محمد ابراهيم ال سعيد 2867

 245 محمد احمد المرزوق  1017

 246 ناص  ال مك   محمد احمد  1905

 247 محمد احمد سعيد الخاطر   1811

 248 محمد احمد منصورالجنب    1835

 249 محمد اقبال عل  القديح   1739

 250 محمد السيد علوي كاظم العلويات 1606

 251 محمد انور احمد الجنب    1865

  احمد الجنب    1233
 252 محمد تفر

 253 د الجنب   محمد جعفر محم 2445

 254 محمد حسن عل  ابو شعر  1076

 255 المرزوقعل  محمد حبيب  1381

 256 محمد حسي   سعيد الخاطر 2875

 257 محمد خليل عبدهللا ال فردان 1509

 258 محمد سعيد عل  العبييدان 1215

 259 محمد سعيد عل  مرار  1662

 260 محمد سلمان حسن الناص 1252

 261 عبدالكريم الحميدي  محمد صالح 2892

ك  رقم العضوية   ت اسم المشتر

 262 محمد طاهر احمد ال السيد ناص 1742

 263 محمد عبدالكريم أحمد الناص 1308

 264 محمد عبدالكريم الحجر  1091

 265 محمد عبدالكريم الحميدي 2129

ي  1239  266 محمد عبدالكريم الستر

 267 عبدهللا ابراهيم الجنب   محمد  1876

1129   
ان   268 محمد عبدهللا احمد الحت 

 269 محمد عبدهللا المرزوق  1342

 270 محمد عبدهللا حسن العبيدي  1413

 271 محمد عبدهللا حسن المطرود 1553

 272 محمد عبدهللا سعيد الخاطر 2863

 273 محمد عبدهللا عل  ال عبيدان 1423

 274 علوي علوي كاظم ابو الرح  محمد  1169

 275 محمد عل  عبدهللا شوي  هي    1174

   محمد  محمد عيد  1287
 276 الدشيىسر

 277 محمد معتوق عل  العرفات  1617

 278 محمد منصور احمد الجنب    1851

 279 محمد منصور مك  قصقوص  1649

 280 محمد مهدي حسن عل  المرزوق  1378

 281 عبدهللا الصفارمحمد مهدي  1081

 282 لعرفات محمد معتوق عل  ا 1617

 283 محمد مهدي عيىس غزوي  2038

 284 محمد نوح سلمان الجارودي  1767

 285 مرتض  علوي طاهر ال السيد ناص 1105

 286 مسلم عل  ابراهيم الجنب    1848

 287 مصطف  احمد المرزوق  1337

 288 مصطف  احمد سعيد الخاطر  1285

 حسن محمد العل   1571
 289 مصطف 

 290 سي   مض  ال سيد ناص مصطف  ح 1461

 291 مصطف  عبدهللا مهدي ال فردان  1532

 عل  مهدي المسقلب  1310
 292 مصطف 

 293 مض  السيد غالب ال السيد ناص  1688

 294 مفيد عبدهللا مهدي ال فردان  1526

 295 المال محمد عبدهللا عبدالنب    1227

 296 منصور احمد الجنب    1829

 297  ال عبيد مهدي احمد حسي    1383

 298 مهدي حسن محمد ال درويش  1184

 299 مهدي حسن مهدي المطرود  1033
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ك  رقم العضوية   ت اسم المشتر

 300 مهدي حبيب الزين  1113

 301 مهدي سعيد ناص الخاطر  1648

 302 مهدي سلمان الجارودي  1199

 303 مهدي عبدالكريم الغزوي 1918

 304 ان مهدي عبدهللا مهدي ال فدر  1516

 305 مهدي عل  حسن الشويك   1100

 306 موىس جعفر ال عبيد 1456

 307 موىس جعفر المرزوق 1334

 308 موىس جعفر المقيل   1898

 309 مؤيد عبدالهادي عبدهللا الزن  1106

 310 مؤيد عبدهللا مهدي ال فردان  1534

 311 ميثم سعيد ناص الخاطر 1284

زا حسي   سعيد الخاط 2874  312 ر  مت 

 313 الخاطرمحمد نادر سعيد  1825

 314 ناص السيد علوي ال السيد ناص 1714

اوي  1419  315 ناص محمد الخض 

 316 نبيل عبدهللا جعفر ال سالم 2475

اوي وينزار عل 2930   الخض 
 317 رض 

 318 نوح سلمان الجارودي  1762

 319 هاشم السيد علوي ال السيد ناص  1709

ف حسن السعيدي  هاشم 2054  320 شر

  عل  ابراهيم الجنب    1878
 321 هان 

 322 الزينعبدهللا هشام عبدالهادي  1280

 323 وجيه سعيد عبدهللا الجنب    1877

 324 الجارودي يونس سلمان حبيب  1258

 

 

 

 

 

 رئيس مجلس اإلدارة                  

               
 

 مهدي سلمان الجارودي               
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