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 ةصو هللا الرحهاى الرحيو

 الجقرير الأدةي

2102 

 

 

 ةنقدن

 

ٚاٌذٚي ٚػاِال ِٓ ػٛاًِ ِؤعغاذٗ ٠ؼرثش ِماعا ٚذم٠ّٛا ٌّغرٜٛ األُِ ٚاألفشاد ٔعاغ اٌؼًّ اٌخ١شٞ ٚ إْ

.ؼ١س ٠غاػذ ػٍٝ ذم١ٍض اٌعش٠ّح ا أٗ ٠ؼرثش طّاَ أِاْ اٌّعرّؼاخ.وّٚاٌفمشاءاٌرٛاصْ ٚاٌرىاًِ ت١ٓ األغ١ٕاء 

ٚسغُ أؽغاس اٌؼًّ . ٚٔضع ِخاٌة اٌشش ٚاٌشػ ٚاٌرؽاعذ ِٓ أفشاد اٌّعرّغ ٚتاٌراٌٟ ذؼٛد شّاسٖ ػٍٝ اٌع١ّغ

غا ِٕز عٕح اٌخ١شٞ فٟ عٕٛاخ ِا لثً اٌصٛسج، فئْ ظّؼ١ح ٠ٕات١غ اٌخ١ش وأد عثالح  ٌٍخ١ش ار ذأعغد فٟ فشٔ

 أخزخ ِٕز اٌصٛسج اٌّثاسوحغ١ش أٗ . ٚلذ اعرطاػد اٌعّؼ١ح تؼْٛ هللا أْ ذغاػذ ػذدا ِٓ اٌؼائالخ. 2009

ٚل١ُ  وٛآِ اٌخ١ش ٚاٌشؼّح ٚاإلٔغا١ٔح. ٚ٘ىزا اعرٕٙؼد تثالدٔا اٌفشع األَ إٔشاءذّصً فٟ  خشإِٓؽٝ اٌعّؼ١ح 

 ّ٘ح فٟ اٌؼطاء وً ؼغة اعرطاػرٗ.غاٌٍّ ت١ٓ أفشاد ِعرّؼٕا. ٚ٘ة اٌع١ّغ اٌرىافً ٚاإلخاء 

 

. ٚسغُ ؼذاشح ٌرمش٠ش األدتٟ ٌعّؼ١رٕااألٌٚٝ ِٓ ػًّ اٌعّؼ١ح، ٠غشٔا أْ ٔمذَ ٌىُ ا اٌغٕحٚا٢ْ ٚتؼذ أمؼاء 

عٓ اٌعّؼ١ح، فئْ اٌغٕح األٌٚٝ ذضخش تإٌشاؽاخ ٚاالٔعاصاخ. فمذ ذؼاػف ػذد اٌّشرشو١ٓ ٚإٌاشط١ٓ 

اٌفشع األَ ترطا٠ٚٓ، أستؼح فشٚع أخشٜ تىً ِٓ ِذ٠ٕح اٌؽاِح ٚظشتح ِٕٚضي  إٌٝفافررؽد اٌعّؼ١ح، تاإلػافح 

الظرّاػٟ عاي اٌّإٌٝ أْ ٔشاؽاخ اٌعّؼ١ح شٍّد ػذج ِعاالخ ِٕٙا ا اإلشاسجشاوش ٚذٛٔظ اٌؼاطّح. ٚذعذس 

 ألغاَ ٟ٘ :أستؼح أِا ػٍٝ ِغرٜٛ ا١ٌٙاوً اٌذاخ١ٍح فمذ ذشىٍد  ... وّا ع١رُ ذفظ١ٍٗ الؼما. ٚاٌظؽٟ ٚاٌرشتٛٞ

 لغُ اٌؼًّ االظرّاػٟ. .1

 اٌمغُ اٌّاٌٟ. .2

 اإلػالَلغُ  .3

 لغُ اٌؼاللاخ اٌؼاِح. .4
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 ةالاحجهاعي هصاعداتال

 

 الأيجام:كفالة عائلات 

َٕػٍ شٙش٠ح17ذىفً ظّؼ١ح ٠ٕات١غ اٌخ١ش  ِّ  .د٠ٕاسا 150ٚ  50ِرفاٚذح ذرشاٚغ ت١ٓ  ػائٍح ت

 قفة رنضاى: 

االؼر١اظاخ ٌرٛص٠غ اٌّٛاد اٌغزائ١ح ػٍٝ اٌؼائالخ اٌّؼٛصج ٚ رٚٞ ؼٍّح لفح سِؼاْ  ظّؼ١ح ٠ٕات١غٔظّد 

 ِثادسج ؽ١ثح شاسن ف١ٙا ِرطٛػٛ اٌعّؼ١ح تىً ؼّاط ٚ ذّىٕٛا ِٓ ذٛص٠غ اٌّغاػذاخ ٌّغرؽم١ٙا اٌخظٛط١ّح

اٌٍّفاخ اٌرٟ  ّٕاصي إٌّرفؼ١ٓ ٚٚفك لائّاخ ذُ ػثطٙا ِغثما ِٓ خالي ظٍّحتذٛص٠غ اٌّغاػذاخ ِثاششج  إر ذُ

و١ٍٛغشاَ  30ٌإلشاسج فاْ اٌمفح ذرىْٛ ِٓػائالخ  400ٚ لذ اعرفاد ِٓ ٘زٖ اٌمفح.ذؼذ٘ا اٌعّؼ١ح ػٓ اٌؼائالخ

  د 400.000 تم١ّح .ِٓ اٌّٛاد اٌغزائ١ح األعاع١ح. وّا أْ ظضءا ِٓ ٘زٖ اٌّغاػذاخ واْ فٟ شىً ِٕػ ٔمذ٠ح

ّٓ  12)+ِٛادّ غزائ١ّح   (ؽ

 

 نلاةض وأغطية:

  ٚصػد ظّؼ١ح ٠ٕات١غ 2012رٟ اظراؼد ذٛٔظ فٟ شراء عٕح أشٕاء ِٛظح اٌثشد اٌ: شراء دافئ ٌٍع١ّغؼٍّح ،

 لطؼح ِالتظ ٌفائذج اٌؼائالخ اٌّؽراظح. 2500اٌخ١ش 

  تّٕاعثح اٌؼٛدج اٌّذسع١ح  "سِصح"ؼٍّح اٌّالتظ ٌّٕطمح 

 هصجشفى ثطاويٌ :ةالهرضى هدايا للأطفال 

ذُ فٟ ِالتظ ٌٚؼة. ٚلذ  ٘ذ٠ح ذّصٍد 89ذُ ذمذ٠ُ تّٕاعثح ػ١ذ اٌفطش ٚتاٌرؼاْٚ ِغ ظّؼ١ح األ٠ادٞ اٌث١ؼاء، 

 .تاٌّغرشفٝ اٌعٙٛٞ ترطا٠ٚٓػٍٝ األؽفاي اٌّم١ّ١ٓ ذٛص٠ؼٙا 

 

 : خجاى ةهًاشتة ليلة القدر حفل 

ٔغائُ اٌخراْ اٌزٞ ٔظّرٗ ظّؼ١حشاسود ظّؼ١ح ٠ٕات١غ اٌخ١ش ترمذ٠ُ ظٍّح ِٓ اٌٙذا٠ا ٌألؽفاي ٚرٌه خالي ؼفً 

 تفؼاء اٌشثاب تؽٟ اٌّٙشظاْ. 1433اٌؽفً ذُ فٟ آخش شٙش سِؼاْ  .اٌخ١ش

 نصيف للأيجام: 

 ٠ر١ّا 23ٌفائذج  تّذ٠ٕح ظشتح 2012ظ١ٍ٠ٛح 7ٚ 6ٚ  5ظّؼ١ح ٠ٕات١غ اٌخ١ش أ٠اَ ّظ١ف اٌزٞ ٔظّرٗ ٌتاعؼذ األ٠راَ 

ٚلذ ذُ الرٕاء ؼافٍح خاطح سافمد اٌّظطاف١ٓ (. ذطا٠ٚٓ اٌؽاِح طفالظ ) ِٓ ِٕاؽك ِخرٍفح ِٓ اٌعّٙٛس٠ح

ذّد تشِعح  إر. ١حٚاٌرصم١ف حاٌرشف١ٙ١ األٔشطح اٌرٟ ظّؼد ت١ٓ ِخرٍف ِط اؽ١ٍح اٌشؼٍح. ٚواْ ِٓ أتشص اٌثش

، ؼظح سعُ ...( وّا ٟع١ّٕائفرشاخ ٌٍغثاؼح ٚأخشٜ ٌألٔشطح اٌصماف١ح ٚاٌش٠اػ١ح ) ِغاتماخ، ػشع شش٠ؾ 

 . األِاوٓ ِصً ظض٠شج سأط اٌشًِ ٚؼذ٠مح اٌرّاع١ػ ِٚشوض ِذ٠ٕح ؼِٛح اٌغٛق ص٠اسج تؼغّد ذ
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 عيد الأضحى : 

 األ٠راَ أعش ػاؼٟ ػٍٝاألذٛص٠غ ٌعّغ  ٚغ اٌخ١ش ؼٍّح ٠١ٕاتظّؼ١ح  دأؽٍم، عثح ػ١ذ األػؽٝتّٕا*

 ث١أاخ اٌذُ اخر١اس األعش اٌّغرف١ذج ِٓ خالي لاػذج  إر.أورٛتش إٌٝ غا٠ح ١ٌٍح اٌؼ١ذ15ٚرٌه ِٓ ١ٓ اٌّؽراظٚ

 29ذّىٕا تفؼً هللا ذؼاٌٝ ِٓ ِغاػذج ٚلذ ذٛفشخ ٌذ٠ٕا ِٓ خالي ؼّالذٕا اٌغاتمح اٌرٟ ٚاٌّٛظٛدج تاٌعّؼ١ح 

 : ل١ّرٙا ت١ٓ ػائٍح تّٕؽح ذشاٚؼد 26ُِٕٙ ذىفً أػؼاء اٌعّؼ١ح تششاء خشٚف اٌؼ١ذ ٌُٙ ت١ّٕا ذّرغ  3ػائٍح 

 5 د50خ ذّرؼد تّٕؽح ػائال 

 7  د100ػائالخ ذّرؼد تّٕؽح 

 14  د150ػائٍح ذّرؼد تّٕؽح 

 د1200اٌؽاِح ٚ ِٕضي شاوش تٍغد ت د ٚ فشٚع اٌعّؼ١ح 3750ترطا٠ٚٓ ٚ لذ تٍغد ل١ّح اٌّغاػذاخ 

 .أعثٛعـػ١ذ األػؽٝ تِٛػذ لثً  ذُ ذغ١ٍّٙا

 

 نصاعدة الشتاب والشاةات على الزواج :

ّغاػذج أل١ّ٘ح اٌضٚاض فٟ ؼفظ ٚذّاعه اٌفشد ٚاٌّعرّغ خظظد ظّؼ١ح ٠ٕات١غ اٌخ١ش ١ِضا١ٔح خاطح ٌ اػرثاسا

ٚلذ  ،ذؼرشع تؼغ اٌشثاب ِٓ رٚٞ اٌؽاظحذز١ًٌ اٌظؼٛتاخ اٌرٟ ٠ٚٙذف اٌّششٚع إٌٝ . اٌّمث١ٍٓ ػٍٝ اٌضٚاض

 اٌراٌٟ :عذٚي ٚػ١ٕ١ح ٔعٍّٙا فٟ اٌِا١ٌح اخ فٟ ِٕػ اٌّغاػذذّصٍد 

 

 ـرةالفـجـ دةيوعية الهصاع الهصجفيديٌ 

 شـــاتــح 1
 022 د ٔمذا 

  د922ِالتظ تم١ّح 
 0200ظــ٠ٍٛــ١ح 

 0200ظــ٠ٍٛــ١ح  د 022ِالتظ تم١ّح   شـــاتــح 2

 0200أورٛتش  د ٔمذا 022 شـــاتــح 3

 0200أورٛتش  د ٔمذا 022 شـــاتــح 4

 0200ف١ــفـشٞ  د ٔمذا  0222 شــاب 5

 0200ظــ٠ٍٛــ١ح  د ٔمذا 022 شــاب 6

 0200أٚخ  د0222ح تم١ّ أشاز  شــاب 7

 ةعث الهشاريع :
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اػرمادا ِٕا تؼشٚسج ٔشش شمافح اٌرٛوً تذي اٌرٛاوً، تذأخ ظّؼ١ح ٠ٕات١غ اٌخ١ش فٟ ذٕف١ز تشٔاِط ظذ٠ذ خاص 

 تثؼس ِشاس٠غ  طغشٜ ٌفائذج اٌؼائالخ راخ اٌذخً اٌؼؼ١ف ِٓ األ٠راَ ٚاٌّؽراظ١ٓ. 

اٌؼؼ٠ٛح. اٌّششٚع ٠رّصً فٟ  اإلػالحذُ تؼس أٚي ِششٚع ذمذَ تٗ شاب ِٓ رٚٞ اذظاالخ:  ِشوض .1

 .د٠ٕاسا ٠رُ ذغذ٠ذ٘ا ػٍٝ ألغاؽ شٙش٠ح 3630ٜ . تٍغد وٍفح اٌّششٚع ٌالٔرشٔدِشوض ػِّٟٛ 

 . راخ وفاءج ١ِٕٙح ػٍٝ أساًِٚصػد آالخ خ١اؽح  3ذُ الرٕاء  اٌخ١اؽح:تؼس ِششٚع آالخ  .2

 

 

 صحيةال هصاعداتال

 

 لهصجشفيات :لنصاعدات طتية 

ذمَٛ ظّؼ١ح ٠ٕات١غ اٌخ١ش تفشٔغا تعّغ اٌّٛاد اٌطث١ح تغ١ح ذٛص٠ؼٙا ػٍٝ اٌّؽراظ١ٓ ِٓ اٌّشػٝ ِصً اٌىشاعٟ 

ؤعغاخ اٌظؽ١ح ِصً اٌّٛاد اٌطث١ح ٌّرؽشوح ٚاألعشج ٚاٌؽشا٠ا اٌطث١حا ِّ . وّا ٠رُ ذٛص٠غ ِٛاد أخشٜ ػٍٝ اٌ

        ٚلذ ذُ ذٛص٠غ و١ّح ِٓ ٘زٖ اٌّٛاد ذظً ل١ّرٙا لشاتح اٌصّا١ٔٓ أٌف د٠ٕاس اٌّغرؼٍّح فٟ اٌعشاؼح ٚغ١ش٘ا.

 .ػٍٝ ِغرشف١اخ ذطا٠ٚٓ ٚاٌؽاِح ٚظشتح ٚاٌّؽشص ِٕٚضي شاوش ٙاد ( ذُ ذٛص٠ؼ 80.000) 

  

 : نصاعدات طتية للعائلات

 اٌؼؼ٠ٛح. اإلػالاخعٟ ػٍٝ اٌّغ١ٕٓ ٚرٚٞ اوش 6: ذُ ذٛص٠غ  ِرؽشوحوشاعٟ ذٛص٠غ  .1

 د٠ٕاسا. 5.850.000 ٚ لذ تٍغد ٌؼالضا ذغط١ح ِظاس٠ف .0

 : ةصيارثي إشعاف  الجترع

تاٌّٛاد اٌطث١ح ٚرٌه  ر١ٓ١اخ، ذُ إسعاي ع١اسذٟ إعؼاف ِؽٍّفٟ إؽاس عؼٟ اٌعّؼ١ح ٌرمذ٠ُ اٌّغاػذج ٌٍّغرشف

 ٌفائذج ِغرشفٝ اٌؽاِح ِٓ ٚال٠ح لاتظ ِٚغرشفٝ اٌظّاس ِٓ ٚال٠ح ذطا٠ٚٓ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 جرةويةال هصاعداتلا
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 دروس دعو ندرسي :

اي اٌغٕح اٌذساع١ح ٌرال١ِز اٌؼائالخ اٌفم١شج ٚرٌه ؽٛ ِعا١ٔح ألاِد ظّؼ١ح ٠ٕات١غ اٌخ١ش دسٚط دػُ ِذسعٟ

 ذ١ٍّز 20ٚلذ أرفغ تٙزٖ اٌخذِح .2011/2012

 

 :للأيجامأيشطة ثقافية  

لاِد ػ١ٍٙا ٌّّاسعح أٔشطح ػ١ٍّح ٚشماف١ح  أ٠راَ ٚرٌه لاِد ٠ٕات١غ اٌخ١ش تاعرخالص اشرشاواخ ٌفائذج أؽفاي

 إٌٝٚاٌز١ٕ٘ح ٚاٌف١ٕح ٌٍطفً. وّا ٠ٙذف ذ١ّٕح اٌٍّىاخ اٌفىش٠ح إٌٝ  . ٠ٚٙذف ٘زا إٌشاؽظّؼ١ح عشاض اٌّؼشفح

 إٌفظ وأؼذ سوائض طٕغ اٌّغرمثً.االػرّاد ػٍٝ  غشط شمافح

 

 الهدرشية:الحقيتة  

اٌؼٛدج ؼً ِٛػذ ، اٌؽاي ُِٕٙ ع١ّا ػؼاف واً٘ اٌؼائالخ تؼذ أْ أٔٙىد ِظاس٠ف شٙش سِؼاْ ٚػ١ذ اٌفطش 

١ِضا١ٔح ٌٍغشع. إر ذُ ؼ١ح ٠ٕات١غ اٌخ١ش . ٚتاػرثاس ِا ذرطٍثٗ ٘زٖ إٌّاعثح ِٓ ِظاس٠ف، خظظد ظّاٌّذسع١ح

فشٚع  شٍّد وً د 082958222 تاإلػافح إٌٝ  أالف د٠ٕاس 9ٛص٠غ ِغاػذاخ ِا١ٌح تّثٍغ ظٍّٟ ٠غاٚٞ ذ

 د٠ٕاس.02ٚ022ّا١ٌح ذرشاٚغ ِات١ٓ ٌا إٌّػ . اٌعّؼ١ح

ظٍّح ِٓ اٌّما١٠ظ أّ٘ٙا : دخً اٌؼائٍح ٚوٍفح ِٓ خالي االػرّاد ػٍٝ ذؽذ٠ذ إٌّػ ذُ  ْأٚذعذس اإلشاسج إٌٝ 

ّٕرفؼ١ٓ ٚتزٌه ٠ىْٛ اٌؼذد اٌعٍّٟ ٌٍاٌرال١ِز فٟ وً ػائٍح.ػافح إٌٝ ػذد األدٚاخ اٌّذسع١ح ٌىً ِغرٜٛ، تاإل

 55ْ ػٍٝ ِٛٛصػ ا٠١ّر 95ػائٍح ِٓ ت١ُٕٙ  92ػٍٝ  ِٛصػ١ِٓات١ٓ ذال١ِز ٚؽٍثح  032واٌراٌٟ: تٙزا اٌثشٔاِط 

ٔشظٛ  .ٞ اإلػالحٚرُٚٙ ِٓ ت١ٓ اٌّؽراظ١ٓ ف اٚؽاٌث اذ١ٍّز 55ذؼُ ٚ 05ٚػذد٘ا اٌّرثم١ح  خاٌؼائالأِا  .ػائٍح

 إٌعاغ ٚاٌرٛف١ك ٌع١ّغ اٌرال١ِز ٚ اٌطٍثح .

 

 

 

 ٚهللا ٌٟٚ اٌرٛف١ك
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