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 حديث شريف :

﴿ عــن أبــي هريــرة -رضــي اهلل عنــه-أن رســول اهلل -صلى اهلل عليه وســلم-

قــال: إذا مــات ابــن آدم انقطــع عملــه إال من ثالث:

 صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له ﴾ 

}رواه مسلم{
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 مقدمة : 

نظــًرا ألهميــة الوقــف فــي تحقيــق ديمومــة واســتمرار العمــل، فقــد أولــت جمعيــة العــون المباشــر أهميــة 
كبــرى لألوقــاف مــن خــال إدارة مختصــة بــكل مــا يتعلــق بشــؤون األوقــاف بمــا فــي ذلــك إدارة أموالهــا 
واســتثمارها وصــرف ريعهــا ســنوًيا لألغــراض المخصصــة التــي يحددهــا الواقــف لتبقــى صدقــة جاريــة 
لــه فــي حياتــه و بعــد مماتــه، بمــا يحقــق المقاصــد الشــرعية للوقــف و تنميــة المجتمــع حضارًيــا و 

اجتماعيــًا ولتخفيــف العــبء عــن المحتاجيــن فــي المجتمــع .

فالوقــف يعتبــر باًبــا مهمــًا مــن أبــواب البــر والخيــر واإلحســان و يســهم بشــكل حيــوي فــي القضــاء علــى 
الجهــل و لــه دور كبيــر فــي إعالــة األســر الفقيــرة و اســتقرارها و يســاهم أيضــا فــي تحســين الظــروف 

الصحيــة و يســهم بشــكل كبيــر بدعــم رؤيــة الجمعيــة.

.. خلو المجتمعات االفريقية من الجهل والفقر والمرض ..

جمعية العون المباشر 
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الحمد لله رب العالمين والصالة والسالم على أشرف المرسلين، وبعد
االخوة واالخوات الواقفين ....

الوقــف هــو المصــدر الرئيســى الثابــت الســتمرار المؤسســات اإلســامية والمنبــع الثــري لــكل عمــل 
خيــري، وهــو الداعــم الرئيســى لتســيير المشــاريع الخيريــة بكافــة أنواعهــا والتــي يســتفيد منهــا فقــراء 
المســلمين، ونظــرا ألهميــة الوقــف مــن ديمومــة واســتمرار العمــل، فقــد أولــت الجمعيــة أهميــة كبــرى 
لتطويــر االوقــاف وتنميتهــا وذلــك مــن خــال اســتثمار الوقــف واإلنفــاق مــن ريعــه ســنويا للغــرض 

ــه ليبقــى صدقــة جاريــة لكــم لألبــد. المخصــص ل

نقــدم لكــم التقريــر الســنوي الدارة مكتــب االســتثمار واالوقــاف بجمعيــة العــون المباشــر ، والتي تفتخر 
بمــا تــم مــن إنجــازات المســت بهــا قلــوب المســتفيدين داخــل قــارة أفريقيــا ونعتــز بعملهــا الخيــرى 
والتنمــوى الــذى تقدمــه خدمــة لاســام والدعــوة اليــه وذلــك مــن خــال تنفيذهــا عــدد 4,151 برنامــج 
خيــرى وتنمــوى فــي عــام 2016، حيــث اســتطعنا مــن خــال حصيلــة ريــع األوقــاف أن تقــدم خدماتهــا 
لنحــو مــا يزيــد عــن خمســة ماييــن مســتفيد فــي عــام 2016، فقــط مــن ريــع المحفظــة االســتثمارية 

والتــي بلغــت حصيلتــه 2,174,049 دينــار كويتــي.

بفضــل هللا، ثــم بفضــل الخيريــن أمثالكــم حرصنــا علــى ترســيخ العمــل الخيــري بمفهومــه الشــامل الــذي 
ــى تغييــر واقعهــم مــن خــال البرامــج  يمتــد لينهــض باألفــراد واألســر الفقيــرة ليصبحــوا قادريــن عل
والمشــاريع الخيريــة، ونحمــد هللا أن أجــرى الخيــر علــى يديكــم وجعلكــم ســببا فــي نشــره، فهنيئــا 

ألفريقيــا بعطائكــم وهنيئــا لكــم بدعاؤهــم.
 

رئيس مجلس اإلدارة
د/ عبدالرحمن المحيالن

  كلمة السيد رئيس مجلس اإلدارة : 
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بــدأت العــون المباشــر نشــاطها الوقفــي بصــورة منظمــة عــام 1996م عنــد اســتام مؤسســها الدكتــور 
عبــد الرحمــن الســميط جائــزة الملــك فيصــل واعانــه أنهــا ســتكون نــواة لوقــف تعليمــي لرفــع مســتوى 

التعليــم المقــدم للمســلمين فــي أفريقيــا.

توســع نشــاط الوقــف خــال الســنوات االولــى ليشــمل عــدة أنشــطة ومصــارف خــاف التعليــم حتــى 
والتنمويــة  والصحيــة  التعليميــة  األنشــطة  شــملت  مصــرف   20 مــن  أكثــر  إلــى   2014 عــام  وصــل 

والدعويــة حتــى تــم إعــادة تنســيقها عــام 2016 بالتقســيمات التاليــة:

1 - أوقاف الوعاء العام )عموم الخيرات( وتشمل : 

 وقف الصدقة الجارية        وقف برا بوالديك        الوقف العقاري

 قيمة المساهمة 15 د.ك )خمسة عشر دينار كويتي ال غير(
 تشمل األوقاف المذكورة آنفا في مصارفها عموم الخيرات.

2 - أوقاف الوعاء العام )التخصصي( وتشمل : 

  الوقف الدعوي)مصرفه جميع البرامج واألنشطة والمشاريع الدعوية المشمولة في خطة العون المباشر(               
  الوقف الصحي )مصرفه جميع البرامج واألنشطة والمشاريع الصحية المشمولة في خطة العون المباشر(

  الوقف التنموي )مصرفه جميع البرامج واألنشطة والمشاريع التنموية المشمولة في خطة العون المباشر من 
قروض متناهية الصغر ومشاريع حرفية ومشاريع اكتفاء غذائي لأليتام واالسر الفقيرة(

  وقف المياه )مصرفه جميع البرامج واألنشطة والمشاريع الخاصة بتوفير المياه من تمديدات ومحطات تحلية 
وصيانة آبار وحفر آبار المشمولة في خطة العون المباشر(

  وقف القرآن الكريم )مصرفه جميع البرامج واألنشطة والمشاريع التي تخدم نشر القرآن الكريم وعلومه من 
حلقات وترجمات ومشاركات اذاعية ومسابقات قرآنية المشمولة في خطة العون المباشر(

  وقف االغاثة)مصرفه جميع البرامج واألنشطة والمشاريع االغاثية المشمولة في خطة العون المباشر(
  وقف المساجد )مصرفه جميع ما يخدم المساجد من صيانات وتعمير وغيرها المشمولة في خطة العون المباشر(

جمعية العون المباشر 
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  وقف المراكز )مصرفه جميع البرامج واألنشطة والمشاريع الخاصة بخدمات وصيانات وترميم 
المراكزالمشمولة في خطة العون المباشر(

  الوقف التعليمي ) تعليم الطلبه و دفع الرسوم للمحتاجين في الجامعات و المدارس و طباعة المناهج و كل 
ما يخص التعليم (

  قيمة المساهمة 15 د.ك )خمسة عشر دينار كويتي ال غير(
ــوي تعليمــي دعــوي يشــمل مــدارس بمســتوياتها ومســجد جامــع  ــارة عــن مجمــع تنمــوي ترب   المركــز = عب
ومســتوصف ودور لأليتــام وبئــر أو ابــار ارتوازيــة ومعهــد مهنــي وحرفــي ومشــاريع حيوانيــة ونباتيــة تحقــق 

االكتفــاء الغذائــي وســكن لــإدارة(

3 - أوقاف االلتزامات )المشاريع( وتشمل : 

  وقف طباعة المصحف، وقيمتها 20 د.ك )طباعة مصحف واحد سنويا لصالح الواقف من ريع الوقفية(      
  وقف األضاحي، وقيمتها 400 د.ك )ذبح أضحية سنويا لصالح الواقف من ريع الوقفية(

  وقف افطار الصائم، وقيمتها 400 د.ك )افطار صائم طيلة رمضان سنويا لصالح الواقف من ريع الوقفية(
  وقف العيون، وقيمتها 800 د.ك )إجراء جراحة عيون خاصة بالمياه البيضاء سنويا لصالح الواقف من ريع 

الوقفية(
  وقف كفالة األيتام، وقيمتها 3,000 د.ك )كفالة يتيم سنويا لصالح الواقف من ريع الوقفية وحتى يصل لسن 

البلوغ ثم يستبدل بيتيم آخر جديد(
  وقف كفالة الدعاة، وقيمتها 10,000 د.ك )كفالة داعية سنويا لصالح الواقف من ريع الوقفية(

  وقف حفر اآلبار، وقيمتها 10,000 د.ك )حفر بئر سطحي سنويا لصالح الواقف من ريع الوقفية(
  وقف كفالة الحاج األفريقي، وقيمتها 20,000 د.ك )كفالة حاج جديد سنويا لصالح الواقف من ريع الوقفية(

ويقصــد بهــا هــو أنــه فــي حــال ســداد الواقــف لكامــل قيمــة الوقفيــة تلتــزم الجمعيــة بكفالــة أو تنفيــذ   
مشــروع ســنويًا لصالــح الواقــف مــن ريــع الوقفيــة بعــد مــرور عــام كامــل مــن تاريــخ تحصيــل الوقفيــة 
أو آخــر دفعــة مــن قيمتهــا، و فــي حــال تعثــر التنفيــذ لنفــس المشــروع فللجمعيــة الحــق بالصــرف ألقرب 

األنشــطة المشــابهة للوقفيــة التــي يعنيهــا الواقــف
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  بلــغ مجمــوع ريــع األوقــاف فــي عــام 2016 مبلــغ وقــدره  2,174,049 دينــار كويتــي، تــم تحصيلهــا 
مــن عوائــد المحفظــة االســتثمارية وبيــان توزيــع الريــع حســب أنــواع االوقــاف علــى النحــو التالــي:

النسبة المئويةمبلغ الريع بيان توزيع الريع حسب أنواع االوقاف 

48%1,024,297ريع أوقاف التزامات المشاريع1

32%704,131ريع وقف الصدقة الجارية وعموم الخيرات2

20%445,621ريع الوقف الخاص3

100%2,174,049اإلجمالي

المشاريع الخيرية التي تم الصرف عليها من ريع 
وقف الصدقة الجارية وأوقاف عموم الخيرات 

النسبة المئويةمبلغ الريع

32%222,548مشاريع تعليمية1

25%181,575مشاريع صحية2

15%105,706مشاريع انشائية3

14%99,566مشاريع توعوية4

10%67,821مشاريع إغاثة5

4%26,915مشاريع تنموية6

100%704,131اإلجمالي

  وتــم توجيــه ريــع وقــف الصدقــة الجاريــة وأوقــاف عمــوم الخيــرات علــى البرامــج والمشــاريع 
الخيريــة علــى النحــو التالــي:

ريع األوقاف و توزيعهااوال
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  والجــدول التالــي يوضــح كافــة البرامــج والمشــاريع التــي تــم تنفيذهــا مــن ريــع األوقــاف بعــد 
توزيــع ريــع وقــف الصدقــة الجاريــة وريــع أوقــاف عمــوم الخيــرات علــى البرامــج والمشــاريع الخيريــة

 البرامج والمشاريع المنفذة من مجموع ريع األوقاف لعام 2016م :

البرامج والكفاالت 
والمشاريع الخيرية

ريع وقف الصدقة 
الجارية وعموم الخيرات

ريع الوقف 
الخاص

ريع أوقاف 
النسبةالمجموعالتزامات المشاريع

28.9%00628,831628,831برامج الكفاالت1

19.7%99,56695,968232,059428مشاريع توعوية2

16.0%222,548125,2500347,798مشاريع تعليمية3

10.3%181,57542,6410224,216مشاريع صحية4

7.5%67,82196,2600164,081مشاريع إغاثة5

7.5%00163,407163,407مشاريع مياه6

7.2%105,70651,7680157,474مشاريع انشائية7

2.8%26,91533,734060,649مشاريع تنموية8

100%704,131445,6211,024,2972,174,049اإلجمالي

مشاريع
توعوية

مشاريع تعليمية

مشاريع صحية

مشاريع إغاثة

مشاريع مياه
برامج الكفاالت

مشاريع انشائيةمشاريع تنموية

19.7% 

16% 

10.3% 

7.5% 

7.5% 
28.9% 

2.8% 7.2% 

2016
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  والجــدول التالــي يوضــح عــدد البرامــج والمشــاريع وعــدد الــدول التــي تــم فيهــا تلــك المشــاريع 
وأعــداد المســتفيدين مــن تلــك البرامــج:

التكلفة د.ك أعداد المستفيدينأعداد البرامج عدد الدول البرامج والكفاالت والمشاريع الخيرية

2665418,751628,831برامج الكفاالت1

293,1914,281,859427,593مشاريع توعوية2

2127552,678347,798مشاريع تعليمية3

26543269,272224,216مشاريع صحية4

6659,500164,081مشاريع إغاثة5

66325,000163,407مشاريع مياه6

203825,435157,474مشاريع انشائية7

27275,99360,649مشاريع تنموية8

4,1515,438,4882,174,048اإلجمالي

https://direct-aid.org/donate/ar/endowment/
https://direct-aid.org/donate/ar/endowment/
https://direct-aid.org/donate/ar/endowment/
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ثانيا

  تقــوم الجمعيــة بتنفيــذ برامــج الكفــاالت التاليــة مــن ريــع أوقــاف التزامــات المشــاريع وهــي علــى 
النحــو التالــي :

برامج الكفاالت  

النسبة المئويةالتكلفة د.كعدد المستفيدينعدد الكفاالتعدد البرامجعدد الدولبرامج الكفاالت

60.6%26261,7001,700381,093كفالة يتيم 1

28.0%2525417417,000176,236كفالة داعية 2

11.4%1414515171,502كفالة حاج3

100%652,168418,751628,831المجموع

https://direct-aid.org/donate/ar/endowment/
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مشــروع كفــاالت اليتيــم المنفــذة فــي عــام 2016 مــن ريــع أوقــاف التــزام المشــاريع 
ــة اليتيــم( )وقــف كفال

الكفاالت المنفذة :

 تطور أعداد الوقفيات :

 قامــت الجمعيــة بتنفيــذ كفالــة عــدد 1,700 يتيــم لصالــح الواقفيــن وبلغــت تكلفــة كفالــة االيتــام  لعــام 2016 مبلــغ 
381,093 د.ك و بيانهــا كالتالــي:

 كفالة يتيم   
المقصــود بهــا كفالــة يتيــم مــن نــواح تربويــة وصحيــة وتعليميــة ومعيشــية مــن مــأكل ومشــرب وملبــس ومســكن 

مــع إقامــة أنشــطة ترفيهيــة وثقافيــة متنوعــة.

مجموع عدد الوقفيات المستوفية التراكمى لوقف كفالة يتيم
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كفالة اليتيم 01

التكلفة د.كعدد المستفيدينعدد األيتام المكفولين عدد الدولبرامج الكفاالت 

261,7001,700326,400كفالة يتيم 1

54,693برامج وأنشطة أيتام عامة2
261,7001,700381,093اإلجمالى
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التكلفة د.كعدد االيتامالدولة

6813,056  اثيوبيا1

14427,648  السنغال  2

448,448  السودان 3

14527,840  الصومال 4

10219,584  النيجر  5

7314,016  أوغندا6

529,984  بنين7

8816,896  بوركينا فاسو8

6412,288  تشاد9

6011,520  تنزانيا10

7013,440  توجو11

13826,496  جامبيا12

91,728  جزر القمر13

377,104  رواندا14

2384  زامبيا15

295,568  زنجبار16

61,152  زيمبابوي17

326,144  سيراليون18

9919,008  غانا19

326,144  غينيا بيساو20

397,488  كوناكري21

 تفاصيل الدول :
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 تفاصيل الدول :

التكلفة د.كعدد االيتامالدولة

8616,512  كينيا22

15028,800  مالى23

305,760  مدغشقر24

8917,088  موريتانيا25

122,304  موزمبيق26

54,693برامج وأنشطة أيتام عامة
1,700381,093اإلجمالى

https://direct-aid.org/donate/ar/endowment/
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مشــروع كفــاالت الدعــاة المنفــذة فــي عــام 2016 مــن ريــع أوقــاف التــزام المشــاريع 
)وقــف كفالــة الداعيــة(

الكفاالت المنفذة :

 تطور أعداد الوقفيات :

قامــت الجمعيــة بتنفيــذ كفالــة عــدد 417 داعيــة لصالــح الواقفيــن وبلغــت تكلفــة كفالــة الدعــاة  لعــام 2016 مبلــغ 
176,236 د.ك والتــي بيانهــا كالتالــي:

 كفالة داعية  
دفع راتب داعية متفرغ بالكامل للعمل الدعوى ونشر الدين اإلسامي.

مجموع عدد الوقفيات المستوفية التراكمى لوقف كفالة داعية
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02

التكلفة د.كعدد المستفيدينعدد الدعاة المكفولين عدد الدولبرامج الكفاالت 

25417417,000149,033كفالة داعية 1

27,203برامج وأنشطة ومستلزمات دعاه2
25417417,000176,236اإلجمالى

كفالة داعية 
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التكلفة د.كعدد الدعاةالدولة

257,894  السنغال1

52,870  السودان  2

2908  الصومال 3

166,007  النيجر 4

91,617  إثيوبيا  5

143,771  أوغندا6

2312,661  بنين7

2816,417  بوركينا فاسو8

61,645  تشاد9

286,984  تنزانيا10

1412,718  توجو11

235,511  جامبيا12

82,348  رواندا13

111,221  زامبيا14

61,820  زنجبار15

11,285  زيمبابوى16

224,426  سيراليون17

134,509  غانا18

62,057  غينيا بيساو19

104,846  غينيا كوناكرى20

7826,923  كينيا21

2412,027  مالى22

333,066  مدغشقر23

1760  موريتانيا24

 تفاصيل الدول :
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 تفاصيل الدول :

التكلفة د.كعدد الدعاةالدولة

114,741  موزمبيق25

27,203برامج وأنشطة ومستلزمات دعاه
417176,236اإلجمالى

https://direct-aid.org/donate/ar/endowment/
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مشــروع كفــاالت الحجــاج األفارقــة المنفــذة فــي عــام 2016 مــن ريــع أوقــاف التــزام 
ــة حــاج أفريقــي( المشــاريع )وقــف كفال

الكفاالت المنفذة :

 تطور أعداد الوقفيات :

قامــت الجمعيــة بتنفيــذ كفالــة عــدد 51  حــاج أفريقــي لصالــح الواقفيــن  والمســاهمين فــي الوقفيــة وبلغــت تكلفــة 
كفالــة الحجــاج األفارقــة لعــام 2016  مبلــغ 71,502 د.ك والتــي بيانهــا كالتالــي:

 كفالة حاج 
تحمــل جميــع نفقــات زعيــم أفريقــى مــن ذوى المكانــة والوجاهــة االجتماعيــة للحــج مــن أجــل أن يخــدم االســام 

والمســلمين فــى المناطــق التابعــة لــه.

مجموع عدد الوقفيات المستوفية التراكمى لوقف كفالة حاج أفريقى
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التكلفة د.كعدد المستفيدينعدد الكفاالتعدد الدولبرامج الكفاالت

14515171,502كفالة حاج1

كفالة حاج 03
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التكلفة د.كعدد الحجاجالدولة

11,300  النيجر1

22,400  إثيوبيا 2

57,000  إفريقيا الوسطى3

56,000  بنين4

23,000  بوركينا فاسو5

34,500  بيساو6

56,500  تشاد7

34,500  تنزانيا8

79,100  توجو9

33,900  زامبيا10

36,300  زيمبابوي11

11,200  غانا12

58,000  مالي13

67,802  مدغشقر14

5171,502المجموع

 تفاصيل الدول :

https://direct-aid.org/donate/ar/endowment/


20

تقوم الجمعية بتنفيذ البرامج والمشاريع التوعوية )الدعوية( على النحو التالي:  

  المشــاريع التوعويــة المنفــذة مــن ريــع الوقــف الخــاص )الوقــف الدعــوى( وريــع وقــف الصدقــة 
الجاريــة وريــع أوقــاف عمــوم الخيــرات وريــع أوقــاف التزامــات المشــاريع.

النسبة المئويةالتكلفة د.كعدد المستفيدينعدد البرامجعدد الدولالمشروع التوعوي

22%55193,56098,669مشروع األضاحي1

20%9128,56383,872مشروع إفطار صائم2

12%10102,971,08049,518مشروع طباعة المصحف3

8%25678332,93635,364قافلة دعوية 4

6%2277177124,481مستلزمات داعية 5

5%2619010,53722,152ملتقى نسوي 6

5%1910923,53519,248دورة مهتدين 7

4%2713014,78418,591مسابقة قرآنية 8

4%20943707,25018,108برنامج اذاعي 9

4%26903,79015,412مخيم تربوي10

4%22842,50015,337دورة دعاة 11

3%251197,47013,751نشاط طالبي 12

1%121255,224تطوير معهد شرعي 13

1%1222,909تطوير اذاعة 14

1%23662,532تسيير اذاعات 15

0%691,9501,446تطوير مدرسة قرآنية 16

0%113,000980الكتاب اإلسالمي 17

100%3,1914,281,859427,593المجموع

تقــوم الجمعيــة بتنفيــذ المشــروعات الثاثــة األولــى )مشــروع األضاحــي ومشــروع افطــار الصائــم ومشــروع طباعــة 
المصحــف( مــن ريــع أوقــاف االلتــزام لوقــف األضاحــي ووقــف افطــار صائــم ووقــف طباعــة المصحــف، أمــا بقيــة المشــاريع 

التوعويــة )الدعوية(المذكــورة فــي الكشــف فيتــم تنفيذهــا مــن ريــع الوقــف الخــاص وريــع أوقــاف عمــوم الخيــرات.

المشاريع التوعوية ثالثا

https://direct-aid.org/donate/ar/endowment/
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مشــروع األضاحــي المنفــذة فــي عــام 2016 مــن ريــع أوقــاف التــزام المشــاريع )وقــف 
األضاحــي(.

األضاحي المنفذة :

 تطور أعداد الوقفيات :

قامــت الجمعيــة بذبــح عــدد 6,452 أضحيــة لصالــح الواقفيــن والمســاهمين فــي الوقفيــة وبلغــت تكلفــة مشــروع 
األضاحــي لعــام 2016 مبلــغ 98,669 د.ك والتــي بيانهــا كالتالــي:

 مشروع األضاحي 
توزيع األضاحي على الفقراء والمساكين واأليتام.

مجموع عدد الوقفيات المستوفية التراكمى لوقف األضاحى
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التكلفة د.كعدد المستفيدينعدد األضاحيعدد الدولالمشاريع

56,452193,56098,669األضاحي1

 مشاريع األضاحي01
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 تفاصيل الدول :

التكلفة د.كعدد المستفيدينعدد األضاحىالدولة

1,00130,03015,308  بوركينا فاسو1

96628,98014,773  غينيا بيساو2

1,03631,08015,843  زنجبار3

3,21396,39049,136  النيجر4

2367,0803,609  ماالوى5
6,452193,56098,669المجموع

https://direct-aid.org/donate/ar/endowment/
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إفطارات الصائم المنفذة :

 تطور أعداد الوقفيات :

قــد قامــت الجمعيــة بتنفيــذ عــدد 256,882 وجبــة افطــار صائــم لصالــح الواقفيــن والمســاهمين فــي الوقفيــة وبلــغ 
عــدد المســتفيدين منهــا 8,563 شــخص وبلغــت تكلفــة مشــروع افطــار الصائــم لعــام 2016 مبلــغ 83,872 د.ك وبيانهــا:

 مشروع إفطار الصائم
توزيــع وجبــات افطــار الصائــم لتخفيــف معانــاة المســلمين مــن 
فــي  الجماعــي  اإلفطــار  الفقــراء والمســاكين، وتجهيــز موائــد 

القــرى والمراكــز والمســاجد.

مجموع عدد الوقفيات المستوفية التراكمى لوقف افطار صائم
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التكلفة د.كعدد المستفيدينعدد الوجباتعدد الدولالبرنامج

992,4013,08030,169الوجبات المطبوخة1

3164,4815,48353,703الوجبات الجافة2
256,8828,56383,872اإلجمالى

 مشاريع  إفطار صائم02

مشــروع إفطــار الصائــم المنفــذ فــي عــام 2016 
مــن ريــع أوقــاف التــزام المشــاريع )وقــف 

إفطــار صائــم(
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 تفاصيل الدول ) وجبات مطبوخة ( :

 تفاصيل الدول ) وجبات جافة ( :

التكلفة د.كعدد المستفيدينعدد الوجباتالدولة

7,6362552,493  غينيا كوناكري1

29,1159719,506  مدغشقر2

21,0007006,857  الصومال3

4,6701561,525  رواندا4

4,1101371,342  أوغندا5

3,4001131,110  افريقيا الوسطى6

9,4703163,092  بوركينافاسو7

3,000100980  زامبيا8

10,0003333,265  ماالوي9

92,4013,08030,169المجموع

التكلفة د.كعدد المستفيدينعدد الوجباتالدولة

54,0001,80017,631  مالوي 1

67,7812,25922,130  غينيا كوناكري2

42,7001,42313,942  افريقيا الوسطى3

164,4815,48353,703المجموع

256,8828,56383,872اإلجمالى

https://direct-aid.org/donate/ar/endowment/
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طباعة المصحف الكريم :

 تطور أعداد الوقفيات :

قامــت الجمعيــة بتنفيــذ طلــب طباعــة عــدد 99,036 مصحــف لصالــح الواقفيــن فــي الوقفيــة وبلغــت تكلفــة عقــود 
طباعــة المصحــف الكريــم لعــام 2016 مبلــغ 49,518 د.ك  وجــارى طباعتهــا وتوزيعهــا علــى الــدول والتــي بيانهــا 

كالتالــي:

مجموع عدد الوقفيات المستوفية التراكمى لوقف طباعة المصحف
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التكلفة د.كعدد المستفيدينالعددعدد الدولالبرنامج

1099,0362,971,08049,518طباعة مصحف مترجم 1

03

 طباعة المصحف الكريم
طباعــة المصحــف الكريــم باللغــات )العربيــة واالنجليزيــة والفرنســية( ويــوزع فــي المســاجد والمــدارس القرآنيــة 

والمكتبــات الجامعيــة.

مشاريع طباعة المصحف
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 تفاصيل الدول التي سيتم توزيع المصاحف عليها خالل عام 2017 :

التكلفة د.كعدد المستفيدينعدد البرامجالدولة

5,000150,0002,500  السنغال 1

10,000300,0005,000  السودان2

5,000150,0002,500  النيجر3

9,036271,0804,518  بنين4

10,000300,0005,000  بوركينا فاسو5

5,000150,0002,500  تشاد6

5,000150,0002,500  تنزانيا7

5,000150,0002,500  توجو8

10,000300,0005,000  جامبيا9

5,000150,0002,500  زنجبار10

5,000150,0002,500  غانا11

10,000300,0005,000  كينيا12

5,000150,0002,500  مالى13

10,000300,0005,000  مدغشقر14

99,0362,971,08049,518المجموع

https://direct-aid.org/donate/ar/endowment/
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تســيير القوافــل الدعويــة التــي ينفذهــا دعــاة " العــون المباشــر " لنشــر مبــادئ الديــن 
اإلســامي فــي القــرى والمناطــق النائيــة.

04

التكلفة د.كعدد المستفيدينعدد البرامجالدولة

292,9002,333  السنغال1

143,500913  السودان  2

270157  الصومال 3

215,2501,369  النيجر 4

253,750764  أوغندا5

4040,0003,092  بنين6

4998,0001,903  بوركينا فاسو7

278,1001,749  تشاد8

4210,5002,485  تنزانيا9

3311,4501,239  توجو10

5481,0004,408  جامبيا11

174,2501,110  جزر القمر12

141,085630  رواندا13

211088  زامبيا14

2511,2501,633  زنجبار15

5320186  زيمبابوى16

209,5001,273  سيراليون17

307,5002,445  غانا18

153,750848  غينيا بيساو19

206,0001,511  كوناكرى20

60601,959  كينيا21

القوافل الدعوية

 تفاصيل الدول :
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 تفاصيل الدول :

التكلفة د.كعدد المستفيدينعدد البرامجالدولة

41,000183  ماالوى22

3217,3011,195  مالى23

784,2901,091  مدغشقر24

202,000803  موزمبيق25
678332,93635,364اإلجمالى

https://direct-aid.org/donate/ar/endowment/
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توفيــر احتياجــات الداعيــة الضروريــة ) مكتبــة ، كاميــرا دجيتــال ، كتــب ومراجــع 
دعويــة ، حقيبــة ، مكبــر صــوت ، دراجــة هوائيــة(.

05

التكلفة د.كعدد المستفيدينعدد البرامجالدولة

43431,404  السنغال1

27271,014  السودان  2

32321,044  النيجر 3

55176  أوغندا4

2222699  تشاد5

71712,285  تنزانيا6

60601,959  توجو7

76762,481  جامبيا8

2525816  جزر القمر9

1919620  رواندا10

2121686  زامبيا11

48481,567  زنجبار12

99288  زيمبابوى13

1212392  سيراليون14

33331,077  غانا15

40401,253  غينيا بيساو16

37371,195  كوناكرى17

74742,416  كينيا18

50501,633  مالى19

5151966  مدغشقر20

44118  موريتانيا20

1212392  موزمبيق22
77177124,481اإلجمالى

مستلزمات داعية

https://direct-aid.org/donate/ar/endowment/
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تنظيــم لقــاءات تحتــوي علــى دروس فقهيــة وأنشــطة ترفيهيــة بغــرض نشــر الثقافــة 
اإلســامية بيــن النســاء مــن مختلــف األعمــار

06

التكلفة د.كعدد المستفيدينعدد البرامجالدولة

9315687  أثيوبيا  1

52001,211  السنغال2

7175654  السودان  3

4220715  الصومال 4

6210984  النيجر 5

7245736  أوغندا6

124202,330  بنين7

12300975  بوركينا فاسو8

8280647  تشاد9

114401,047  تنزانيا10

94601,763  توجو11

111,6502,155  جامبيا12

5275408  جزر القمر13

61,500627  رواندا14

8280549  زنجبار15

240223  زيمبابوى16

6290980  سيراليون17

99001,175  غانا18

5125575  غينيا بيساو19

72451,134  كوناكرى20

1212784  كينيا21

4400110  ماالوى22

101,000502  مالى23

9225581  مدغشقر24

3120386  موريتانيا25

3210215  موزمبيق26
19010,53722,152اإلجمالى

ملتقى نسوي

https://direct-aid.org/donate/ar/endowment/
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07

التكلفة د.كعدد المستفيدينعدد البرامجالدولة

51751,633  السنغال 1

480782  النيجر2

4140624  أوغندا3

82801,826  بنين4

92251,456  بوركينا فاسو5

5175651  تشاد6

72451,002  تنزانيا7

5155980  توجو8

4160622  رواندا9

12098  زيمبابوى10

62001,861  سيراليون11

82801,567  غانا12

6150974  غينيا بيساو13

4160784  كوناكرى14

10101,959  كينيا15

120,00087  ماالوى16

76651,028  مالى17

11275950  مدغشقر18

4140366  موزمبيق19
10923,53519,248اإلجمالي 

الجــدد  للمهتديــن  المباشــر"  "العــون  فــي مســاجد ومراكــز  تنظيــم دورات تثقيفيــة 
. اإلســامي  الديــن  وأركان  مبــادئ  لتعليمهــم 

دورة مهتدين

https://direct-aid.org/donate/ar/endowment/
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08

تنظيــم المســابقات في حفظ 
و تجويــد القــرآن الكريــم بيــن 
المجتمــع  شــرائح  مختلــف 
لتقويــة صلتهــم بكتــاب هللا .

الدولة
عدد 
البرامج

عدد 
المستفيدين

التكلفة 
د.ك

3165392  أثيوبيا1

4400652  السنغال 2

63301,399  السودان3

4100759  الصومال4

5275498  النيجر5

4400352  أوغندا6

61,8001,291  بنين7

5275816  بوركينا فاسو8

4400371  تشاد9

4340595  تنزانيا10

112,3501,759  توجو11

51,450980  جامبيا12

5275816  جزر القمر13

5275587  رواندا14

مسابقة قرآنية

الدولة
عدد 
البرامج

عدد 
المستفيدين

التكلفة 
د.ك

280212  زامبيا15

91,8501,150  زنجبار16

15599  زيمبابوى17

3275490  سيراليون18

82,0001,045  غانا19

5275687  غينيا بيساو20

4400522  كوناكرى21

55980  كينيا22

4195140  ماالوى23

5375503  مالى24

6120735  مدغشقر25

6279696  موريتانيا26

14066  موزمبيق27

13014,78418,591المجموع

https://direct-aid.org/donate/ar/endowment/


33

09

التكلفة د.كعدد المستفيدينعدد البرامجالدولة

2518,750544  السنغال 1

5037,500775  النيجر2

5037,500229  أوغندا3

5037,500653  بنين4

4936,750835  بوركينا فاسو5

5037,500571  تشاد6

5037,500669  تنزانيا7

4836,000517  توجو8

5944,2502,279  جامبيا9

5037,5001,306  جزر القمر10

3929,250908  رواندا11

5037,5001,633  زنجبار12

2518,750816  سيراليون13

5037,5001,633  غانا14

5037,5001,000  غينيا بيساو15

5037,5001,633  كوناكرى16

5037,5001,143  كينيا17

5037,500489  مالى18

4836,000313  مدغشقر19

5037,500163  موزمبيق20

943707,25018,108اإلجمالي 

فــي  بــث  ســاعات  شــراء  فــي  المســاهمة 
بعــض  فــي  الموجــودة  اإلســامية  اإلذاعــات 
الــدول، لتقــدم "العــون المباشــر" مــن خالهــا 
برامــج )إســامية، اجتماعيــة، صحية، ثقافية، 

فتــاوي عامــة( إليصــال رســالة االســام.

برنامج اذاعي

https://direct-aid.org/donate/ar/endowment/
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10
وتربويــة  تعليميــة  أنشــطة  علــى  )تحتــوي  الهادفــة  الشــبابية  المخيمــات  تنظيــم 

لديهــم. الدينــي  الــوازع  لتقويــة  وترفيهيــة( 

التكلفة د.كعدد المستفيدينعدد البرامجالدولة

3120392  أثيوبيا  1

3120902  السنغال2

375637  السودان  3

3210658  الصومال 4

3105482  النيجر 5

3120269  أوغندا6

62401,172  بنين7

3105488  بوركينا فاسو8

270392  تشاد9

3105424  تنزانيا10

62151,175  توجو11

41001,175  جامبيا12

3105490  جزر القمر13

3105474  رواندا14

316591  زامبيا15

3105462  زنجبار16

280246  زيمبابوى17

3240735  سيراليون18

63301,273  غانا19

360489  غينيا بيساو20

4140762  كوناكرى21

55882  كينيا22

3360199  ماالوى23

3205376  مالى24

4140440  مدغشقر25

3165326  موزمبيق26
903,79015,412اإلجمالى

مخيم تربوي

https://direct-aid.org/donate/ar/endowment/
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11

التكلفة د.كعدد المستفيدينعدد البرامجالدولة

52751,349  السنغال 1

240392  السودان2

3105523  الصومال 3

240261  النيجر4

280250  أوغندا5

6210686  بنين6

5100567  بوركينا فاسو7

135131  تشاد8

41051,685  تنزانيا9

495653  توجو10

51151,388  جامبيا11

240392  جزر القمر12

140137  رواندا13

360525  زنجبار14

3110686  سيراليون15

4220620  غانا16

480898  غينيا بيساو17

480852  كوناكرى18

102501,959  كينيا19

3170438  مالى20

9180683  مدغشقر21

270263  موزمبيق22
842,250015,337اإلجمالي 

تنظيم الدورات الشرعية التي تقيمها "العون المباشر" لدعاتها العاملين والمتعاونين 
معها .

دورة دعاة

https://direct-aid.org/donate/ar/endowment/
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تنفيــذ األنشــطة الطابيــة للشــباب والفتيــات وباألخــص طــاب وطالبــات المرحلتيــن 
الثانويــة والجامعيــة بهــدف نشــر الثقافــة اإلســامية والبعــد عــن المعتقــدات الفاســدة.

12

التكلفة د.كعدد المستفيدينعدد البرامجالدولة

6330484  أثيوبيا 1

52001,280  السنغال2

5275467  السودان 3

2110371  الصومال4

5275374  النيجر5

5175510  أوغندا6

62101,175  بنين7

5275406  بوركينا فاسو8

4140320  تشاد9

51,250714  تنزانيا10

6285898  توجو11

5125980  جامبيا12

5275408  جزر القمر13

3165299  رواندا14

3165147  زامبيا15

5410424  زنجبار16

2110152  زيمبابوى17

4565653  سيراليون18

7385914  غانا19

5275681  غينيا بيساو20

5275816  كوناكرى21

55327  كينيا22

5500296  ماالوى23

5570376  مالى24

6120278  مدغشقر25

1197,47013,751اإلجمالي 

نشاط طالبي

https://direct-aid.org/donate/ar/endowment/
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دعم المناهج والمراجع العلمية والوسائل التعليمية.

برامج يختص بصيانة أجهزة البث اإلذاعي و إستبدال  األجهزة القديمة.

13

14

15

تطوير إذاعات

تسيير إذاعات 

التكلفة د.كاإلذاعات المستفيدةعدد البرامجالدولة

21255,224  كينيا 1

21255,224اإلجمالي 

التكلفة د.كعدد المستفيدينعدد البرامجالدولة

222,909  النيجر 1

222,909اإلجمالي 

التكلفة د.كاإلذاعات المستفيدةعدد البرامجالدولة

2451,652  النيجر 1

121880  توجو 2

3662,532اإلجمالي 

تطوير معهد  شرعي

https://direct-aid.org/donate/ar/endowment/
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برامــج إحيــاء تحفيــظ القــرآن الكريــم بالمدرســة ودعــم طابهــا والمحفــظ القائــم 
األثــاث( )مصاحــف، ســبورة، تجديــد  الازمــة  الوســائل  بــكل  عليهــم 

ترجمــة وطباعــة وتوزيــع الكتــاب اإلســامي فــي مجــاالت )العقيــدة، الســيرة النبويــة، 
والدعــوة إلــى اإلســام( ويــوزع الكتــاب فــي الجامعــات، والمســاجد، وفــي المراكــز 

العلميــة ومراكــز األبحــاث.

16

الكتاب اإلسالمي17

التكلفة د.كعدد المستفيدينعدد البرامجالدولة

1150163  السنغال 1

2110327  توجو 2

1250161  غينيا بيساو 3

1500163  كينيا 4

1500163  مالى 5

3440469  موريتانيا 6

91,9501,446اإلجمالي 

التكلفة د.كعدد المستفيدينعدد البرامجالدولة

13,000980  جامبيا 1

13,000980اإلجمالي 

تطوير مدرسة قرآنية

https://direct-aid.org/donate/ar/endowment/
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  المشــاريع التعليميــة المنفــذة مــن ريــع الوقــف الخــاص )التعليمــي( وريــع الصدقــة الجاريــة وريــع 
أوقــاف عمــوم الخيــرات.

النسبة المئويةالتكلفة د.كعدد المستفيدينعدد البرامجعدد الدولالبرنامج التعليمي 

41%2121552141,218منح تعليم جامعي1

20%171738169,716منح تعليم جامعي مستمر2

10%161611,36634,723زي موحد3

9%191972832,666منح تعليم عام 4

7%18761,36724,711دورة تدريبية للمعلمين5

7%166820,10923,732 كتب ومناهج6

4%165418,08213,968وسائل إيضاح7

2%44937,064مدارس متميزة8

100%27552,678347,798المجموع

2016

 منح تعليم
جامعي

 منح تعليم
جامعي مستمر

زى موحد

منح تعليم عام 

دورة تدريبية 
للمعلمين

مدارس متميزة

وسائل إيضاح

كتب ومناهج 41% 

20% 10% 

09% 

07% 

02% 
04% 
07% 

المشاريع التعليميةرابعا

 تقوم الجمعية بتنفيذ البرامج والمشاريع التعليمية على النحو التالى:

https://direct-aid.org/donate/ar/endowment/
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01

التكلفة د.كعدد المستفيدينعدد البرامجالدولة

1182  أثيوبيا 1

12122,008  السنغال2

909027,132  السودان 3

767614,343  الصومال4

12122,331  النيجر5

23237,225  اليمن6

37379,286  أوغندا7

551,317  بنين8

26267,332  تنزانيا9

11849  توجو10

51516,243  تونس 11

17173,331  جامبيا12

21216,524  رواندا13

11542  زامبيا14

383814,327  زنجبار15

32327,280  غانا16

30304,898  غينيا بيساو17

535323,186  كينيا18

15151,494  مالى19

10101,469  موريتانيا20

1121  موزمبيق21
552552141,218اإلجمالي 

تقــوم الجمعيــة بتوفيــر المنــح الجامعيــة للطــاب غير القادرين علــي مواصلة تعليمهم 
ســواء طــاب جــدد او مســتمرين مــن منح قديمة.

المنح التعليمية الجامعية 
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 منح تعليم جامعي مستمر :

التكلفة د.كعدد المستفيدينعدد البرامجالدولة

30373,693  أثيوبيا 1

661,126  السنغال2

30717,854  السودان 3

30476,183  النيجر4

551,414  أوغندا5

9142,908  تنزانيا6

99995  جامبيا7

55653  جزر القمر8

20293,258  رواندا9

20299,991  زنجبار10

10104,571  سيراليون 11

10231,703  غانا12

11163  غينيا بيساو13

11147  كوناكرى14

407623,307  كينيا15

16161,587  مالى16

22163  مدغشقر17
24438169,716اإلجمالي 
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 منح تعليم عام :

التكلفة د.كعدد المستفيدينعدد البرامجالدولة

24163  أثيوبيا 1

10511,026  السنغال2

13251,273  النيجر 3

22222,571  أوغندا4

15301,463  بنين5

20511,892  تشاد6

10103,023  تنزانيا7

20691,138  جامبيا8

1017817  جزر القمر9

33333,173  رواندا10

1129  زامبيا 11

20301,502  زنجبار12

30712,814  غانا13

15151,217  غينيا بيساو14

18181,077  كوناكرى15

251356,024  كينيا16

3083811  مالى17

20602,210  مدغشقر18

33441  موريتانيا19
31772832,666اإلجمالي 

https://direct-aid.org/donate/ar/endowment/
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02
تقــوم الجمعيــة بالمســاهمة فــي الــزي المدرســي الرســمي. ويســتهدف البرنامــج طــاب 
مــدارس "العــون المباشــر" و يكــون البرنامــج لــكل الطــاب. أو أســتكماالً لبرنامج ســابق 

تــم تنفيــذه، و يتــم تنفيــذ البرنامــج مــع بدايــة العــام الدراســي لــكل عــام.

التكلفة د.كعدد المستفيدينعدد البرامجالدولة

67261,861  أثيوبيا 1

47642,612  النيجر2

44451,045  أوغندا 3

51,2953,265  بنين4

37441,959  بوركينا فاسو5

1258816  تشاد6

101,7776,530  توجو7

81,0792,743  جامبيا8

32631,290  زنجبار9

4305980  غانا10

1146490  غينيا بيساو 11

33071,633  كوناكرى12

1100490  كينيا13

101,5914,489  مالى14

109463,053  مدغشقر15

36201,469  موزمبيق16

7611,36634,723اإلجمالي 

زي موحد 

https://direct-aid.org/donate/ar/endowment/
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03
تنميــة المعلميــن مهنيــًا مــن خــال أوعيــة مختلفــة فــي تشــكيلها )التدريــب المباشــر, 
البحــوث  المتخصصــة،  النــدوات  و  المؤتمــرات  النقــاش،  حلقــات  و  العمــل  ورش 
اإلجرائيــة، التوأمــة المهنيــة، التدريــب باألقــران، مجموعــات التخصــص، الشــبكات 

المهنيــة(.

التكلفة د.كعدد المستفيدينعدد البرامجالدولة

692980  أثيوبيا 1

120490  السنغال2

328637  الصومال 3

71121,469  النيجر4

6991,633  أوغندا5

71082,057  بنين6

142490  بوركينا فاسو7

154599  تشاد8

7863,428  توجو9

6861,306  جامبيا10

485914  جزر القمر 11

5822,449  رواندا12

364784  زنجبار13

4991,306  غانا14

140490  غينيا بيساو15

4851,959  كوناكرى16

71253,428  مالى17

360294  مدغشقر18

761,36724,711اإلجمالي 

دورات تدريبية للمعلمين  

https://direct-aid.org/donate/ar/endowment/
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04
"العــون  مــدارس  فــي  الدارســين  علــى  الدراســية  والمناهــج  الكتــب  وتوزيــع  دعــم 
المباشــر" فــي مختلــف الــدول األفريقيــة و التــي تخــدم اكثــر مــن   50 الــف طالــب.

التكلفة د.كعدد المستفيدينعدد البرامجالدولة

62,3261,763  أثيوبيا 1

51,0882,122  السنغال2

59741,469  النيجر 3

59962,775  بنين4

112,1843,755  بوركينا فاسو5

1610646  تشاد6

82,7762,351  جامبيا7

290653  رواندا8

1301163  زامبيا9

3867898  زنجبار10

57481,469  غانا 11

51,2561,905  غينيا بيساو12

2716212  كوناكرى13

61,0222,407  مالى14

255620  مدغشقر15

14,100522  موزمبيق16

6820,10923,732اإلجمالي 

كتب ومناهج    

https://direct-aid.org/donate/ar/endowment/
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05
شــراء أجهــزة و أدوات يســتخدمها المــدرس و الطالــب لتحســين عمليــة التعليــم و 
التــي تــؤدي دورًا مهمــا فــي خدمــة التعليــم حيــث تقــوم بتوضيــح األفــكار و المعانــي 
التــي يصعــب علــى الشــرح اللفظــي توضيحهــا و تســاعد علــى توصيــل أفــكار المعلــم.

التكلفة د.كعدد المستفيدينعدد البرامجالدولة

2870653  أثيوبيا 1

122,8801,714  الصومال2

3880424  النيجر 3

2370980  بنين4

51,340653  بوركينا فاسو5

62,0002,122  تشاد6

2270653  توجو7

1140327  جامبيا8

1419327  زنجبار9

92,5762,939  غانا10

1480490  غينيا بيساو 11

2981653  كوناكرى12

1270490  كينيا13

51,5841,122  مالى14

12265  مدغشقر15

13,000358  موزمبيق16

5418,08213,968اإلجمالي 

وسائل إيضاح 

https://direct-aid.org/donate/ar/endowment/
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06
برنامــج يحفــز المؤسســات التعليميــة علــى تحقيــق التميــز وفــق ضوابــط ومعاييــر 

المــدارس التابعــة لجمعيــة العــون المباشــر(.

التكلفة د.كعدد المستفيدينعدد البرامجالدولة

1201,633  السنغال 1

1302,215  أوغندا2

1271,584  بنين 3

1161,633  بوركينا فاسو4

4937,064اإلجمالي 

مدارس  متميزة

https://direct-aid.org/donate/ar/endowment/
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قوافل طبية

تطوير مستوصف

مخيم جراحى

حملة تطعيم

مخيم فردى

 تقوم الجمعية بتنفيذ البرامج والمشاريع الصحية على النحو التالي :  

  المشــاريع الصحيــة المنفــذة مــن ريــع الوقــف الخــاص )الصحــي( وريــع الصدقــة الجاريــة وريــع 
أوقــاف عمــوم الخيــرات.

2016

52% 
19% 

11% 

10% 

08% 

النسبة المئويةالتكلفة د.كعدد المستفيدينعدد البرامجعدد الدولالبرنامج

52%26304121,699116,887قوافل طبية1

19%37116,41043,391تطوير مستوصف2

11%1181024,982مخيم جراحى3

10%1722630,11621,565حملة تطعيم4

08%2523717,391مخيم فردي5

100%543269,272224,216المجموع

المشاريع الصحيةخامسا

https://direct-aid.org/donate/ar/endowment/


49

التكلفة د.كعدد المستفيدينعدد البرامجالدولة

142,4772,497  أثيوبيا  1

103,2713,029  السنغال2

132,3113,642  السودان  3

97,6292,938  النيجر 4

84,2261,653  أوغندا5

168,0584,700  بنين6

2210,8714,723  بوركينا فاسو7

115,0643,919  تشاد8

319,9465,139  تنزانيا9

82,6952,413  توجو10

51,7001,518  تونس11

82,1501,560  جامبيا12

165,3656,269  جزر القمر13

86061,055  زامبيا15

1418,98241,538  زنجبار16

71,0501,855  زيمبابوى17

51,7031,045  سيراليون18

185,6655,432  غانا19

182,9515,163  غينيا بيساو20

145,4113,872  كوناكرى21

القوافل الطبية 01

دعــم القوافــل الطبيــة و الكشــف الطبــي وفحــص المرضــى و تشــخيص المــرض مــع 
تحديــد وإعطــاء الــدواء المناســب للحــاالت الضروريــة مــع توفيــر االدويــة مجانــا و 

تتخلــل القافلــة محاضــرات دعويــة و أخــرى توعويــة للوقايــة مــن األمــراض.

 تفاصيل الدول :
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التكلفة د.كعدد المستفيدينعدد البرامجالدولة

44201,241  كينيا22

145,3752,995  مالى23

1300261  مدغشقر24

88,0072,528  موريتانيا25

81,9081,879  موزمبيق26

304121,699116,887اإلجمالى

 تفاصيل الدول :

https://direct-aid.org/donate/ar/endowment/
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تجهيــز  و شــراء األجهــزة  و المســتلزمات  الطبيــة الناقصــة  ، وفتــح عيــادات جديــدة 
و تجهيــز معامــل   للمســتوصفات التابعــة للجمعيــة.

إقامــة المخيمــات الجراحيــة إلجــراء العمليــات المختلفــة التــي يقــوم بهــا فريــق طبــي 
يشــمل جميــع التخصصــات و يســتهدف المناطــق البعيــدة و التجمعــات األشــد فقــرًا.

02

مخيم جراحي 03

التكلفة د.كعدد المستفيدينعدد البرامجالدولة

365,0009,789  بنين 1

31,41029,385  كينيا 2

150,0004,217  مالى 3

7116,41043,391اإلجمالي 

عدد الدولة
البرامج

عدد 
المستفيدين

التكلفة 
د.ك

181024,982  السودان 1

181024,982اإلجمالي 

تطوير مستوصف 

https://direct-aid.org/donate/ar/endowment/
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04
تمويــل حمــات تطعيــم األطفــال و األمهــات حمايــة لهــم ضــد األمــراض الوبائيــة 
المختلفــة وإعطاؤهــم اللقــاح المضــاد للحــد مــن أنتشــار االمــراض و الوقايــة منهــا ، 
بحيــث تكــون مطابقــة للبرنامــج القومــي للتطعيــم بالدولــة و فيهــا يتــم التعــاون مــع 

المنظمــات الصحيــة الدوليــة .

التكلفة د.كعدد المستفيدينعدد البرامجالدولة

71,672729  أثيوبيا 1

61,6561,825  السنغال2

53,0291,143  السودان 3

61,1891,176  النيجر4

161,6124,172  بنين5

72,5211,401  تشاد6

56681,508  توجو7

5560327  جزر القمر8

5371696  زامبيا9

5270178  زيمبابوى10

81,400980  سيراليون11

41,6241,289  غينيا بيساو12

31,200711  كوناكرى13

25211,045  كينيا14

71,7881,489  مالى15

1309,3002,032  موريتانيا16

5735866  موزمبيق15

22630,11621,565اإلجمالي 

حملة تطعيم  

https://direct-aid.org/donate/ar/endowment/
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تخصــص جراحــي واحــد فقــط  ، و يركــز  علــى المناطــق النائيــة التــي يصعــب الوصول 
اليهــا و يقــوم باجــراء العمليــات طبيــب واحــد فقط. 

05

التكلفة د.كعدد المستفيدينعدد البرامجالدولة

419011,746  بنين1

1475,645  بوركينا فاسو2
523717,391اإلجمالي 

مخيم فردي 

https://direct-aid.org/donate/ar/endowment/
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 برامج ومشاريع االغاثة : 

 مشاريع اإلغاثة المنفذة :

الخــاص  الوقــف  ريــع  مــن  المنفــذة  اإلغاثيــة  المشــاريع    
)اإلغاثــة( وريــع الصدقــة الجاريــة وأوقــاف عمــوم الخيــرات. 
علــى  الصحيــة  والمشــاريع  البرامــج  بتنفيــذ  الجمعيــة  تقــوم 

التالــي: النحــو 

النسبة المئويةالتكلفة د.كعدد المستفيدينعدد البرامجعدد الدولالبرنامج الخيرى

64%5558,500105,217إغاثة عاجلة1

مراكز سوء التغذية 2
36%111,00058,864للرضع والحوامل

100%659,500164,081المجموع

توفيــر المســتلزمات العاجلــة مثــل الغــذاء والمــاء والخيــام وحفــر اآلبــار للمتضرريــن مــن الكــوارث الطبيعيــة 
كالجفــاف والتصحــر والفيضانــات أو الاجئيــن فــى مناطــق النــزاع والحــروب.

قــد قامــت الجمعيــة بتنفيــذ عــدد 6 مشــروع اغاثــة لصالــح الواقفيــن فــي الوقفيــة وبلغــت تكلفــة تلــك المشــاريع 
لعــام 2016 مبلــغ 164,081 د.ك   والتــي بيانهــا كالتالــي:

المشاريع اإلغاثيةسادسا

https://direct-aid.org/donate/ar/endowment/
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01

مراكز سوء التغذية **02

التكلفة د.كعدد المستفيدينعدد البرامجالدولة

110,0009,191  كينيا 1

127,50065,372  النيجر 2

115,00016,324  بنين 3

11,0005,695  موريتانيا 4

15,0008,635  السودان-كسال 5
558,500105,217اإلجمالي 

التكلفة د.كعدد المستفيدينعدد البرامجالدولة

11,00058,864  مالى 1

659,500164,081اإلجمالي 

 ** برامج سوء التغذية لمدة سنة كاملة 

إغاثة عاجلة 

برنامــج يعنــى بالحوامــل والمرضعــات واألطفــال دون ســن الخامســة )وليــس الرضــع 
فهــم تبــع لرضاعــة أمهاتهــم(

https://direct-aid.org/donate/ar/endowment/
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 حفر اآلبار السطحية :

 تطور أعداد الوقفيات :

  مشــاريع المياه المنفذة )اآلبار الســطحية( من ريع أوقاف 
التزامــات المشــاريع )وقــف حفر آبار(.

التكلفة د.كعدد المستفيدينعدد اآلبار عدد الدولالمشروع

6261325,000163,407آبار سطحية1

حفــر آبــار ســطحية فــي مســتوى الطبقــة الســطحية بعمــق مــن 10 الــى 40 متــر وعــدد المســتفيدين مــن البئــر 
الواحــد مــن 250 شــخص الــى 1,500 شــخص.

 حفر اآلبار السطحية المنفذة  
بلغــت عــدد الوقفيــات المســتوفية فــي نهايــة عــام 2016 عــدد 326 وقفيــة حفــر آبــار وتلتــزم الجمعيــة بتنفيــذ حفــر 
آبــار ســطحية خــال عــام 2016 لعــدد 267 واقــف )عــدد 267 بئــر ســطحي( وقــد قامــت الجمعيــة بتنفيــذ عــدد 261 
بئــر ســطحي لصالــح الواقفيــن والمســاهمين فــي الوقفيــة وبلغــت تكلفــة عقــود حفــر اآلبــار الســطحية لعــام 2016 

مبلــغ 163,407 د.ك والتــي بيانهــا كالتالــي:

مجموع عدد الوقفيات المستوفية التراكمى لوقف حفر اآلبار
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مشاريع المياهسابعا
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 تفاصيل الدول :

التكلفة د.كعدد المستفيدينعدد اآلبار الدولة

7188,75034,772  تشاد 1

7087,50031,997  توجو 2

4657,50019,525  زامبيا 3

5568,75023,345  غانا 4

1417,5006,857  كينيا 5

55,00046,912  السودان 6
261325,000163,407اإلجمالي 

https://direct-aid.org/donate/ar/endowment/
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 مشاريع الصيانات :

 مشاريع الصيانة المنفذة :

)الصيانــات( المنفــذة مــن    المشــاريع اإلنشــائية 
ريــع الوقــف الخــاص )وقــف المراكز والمســاجد( وريع 

وقــف الصدقــة الجاريــة وأوقــاف عمــوم الخيــرات.

بدونهــا  التــي  والدوريــة  الســنوية  الصيانــات  تنفيــذ 
يصعــب تقديــم الخدمــات للمســلمين ســواء فــي مســاجد 

أو مراكــز االيتــام 

قــد قامــت الجمعيــة بتنفيــذ عــدد 113 مشــروع صيانــة لصالــح الواقفيــن فــي الوقفيــة وبلغــت تكلفة تلك المشــاريع 
لعــام 2016 مبلــغ 157,474 د.ك   والتــي بيانهــا كالتالــي:

النسبة المئويةالتكلفة د.كعدد المستفيدينعدد البرامجعدد الدولالبرنامج

76%208920,605120,303صيانة مشاريع مختلفة 1

24%18244,83037,171صيانة مساجد2

100%11325,435157,474المجموع

المشاريع اإلنشائية   ثامنا
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 تفاصيل الدول :

01

التكلفة د.كعدد المستفيدينعدد البرامجالدولة

77709,225  أثيوبيا 1

101,4605,295  السنغال2

33408,523  السودان 3

12002,093  الصومال4

292,8604,907  النيجر5

12009,668  بنين6

53,10010,868  بوركينا فاسو7

2103,493  تشاد8

15980  تنزانيا9

120010,212  جزر القمر10

1204,734  زامبيا 11

1120120  زنجبار12

33601,647  غامبيا13

11,500522  كينيا14

62,3007,100  مدغشقر15

22503,634  غينيا بيساو16

332017,950  توغو17

949016,665  غينيا كوناكري18

25,1002,449  موريتانيا19

11,000219  موزمبيق20
8920,605120,303اإلجمالي 

صيانة مشاريع مختلفة

https://direct-aid.org/donate/ar/endowment/
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 تفاصيل الدول :

02

التكلفة د.كعدد المستفيدينعدد البرامجالدولة

1300288  أثيوبيا 1

13604,221  السنغال2

36002,584  النيجر 3

11401,820  أوغندا4

12101,053  بوركينا فاسو5

11401,994  تشاد6

12601,110  تنزانيا7

1280909  جزر القمر8

1190653  زامبيا9

1140327  زنجبار10

11404,071  سيراليون 11

22502,431  جامبيا12

1140510  غينيا كوناكري13

34209,890  كينيا14

1570552  مالي15

1140865  مدغشقر16

24202,775  موريتانيا17

11301,117  موزمبيق18
244,83037,171اإلجمالي 

صيانة مساجد
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 اغنوهم عن السؤال )مشاريع 200 يورو( :

 مشاريع اغنوهم عن السؤال )مشاريع 200 يورو( المنفذة :

  المشــاريع التنمويــة المنفــذة مــن ريــع الوقــف الخــاص )الوقــف التنمــوي( وريــع وقــف الصدقــة 
الجاريــة وأوقــاف عمــوم الخيــرات.

إقامة مشاريع اقتصادية متنوعة صغيرة الحجم لصالح االسر المستفيدة مع التوجيه الازم على كيفية ادارتها.

قــد قامــت الجمعيــة بتنفيــذ عــدد 964 مشــروع لصالــح الواقفيــن فــي الوقفيــة وبلغــت تكلفــة تلــك المشــاريع لعــام 
2016 مبلــغ 60,649 د.ك والتــي بيانهــا كالتالــي:

التكلفة د.كعدد المستفيدينعدد البرامجعدد الدولالبرنامج

279645,99360,649مشاريع اقتصادية )200 يورو(1

المشاريع التنموية  تاسعا
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التكلفة د.كعدد المستفيدينعدد االسرالعدد المنفذالدولة

 1,959    3030177  اثيوبيا   1

 1,959    3030222  السنغال  2

 2,612    4040295  السودان  3

 1,633    2525155  الصومال 4

 3,004    4646260  النيجر 5

 1,938    3030158  اوغندا   6

 1,957    3030165  بنين 7

 2,609    4040324  بوركينا فاسو8

 1,305    2020131  تشاد9

 1,959    3131177  تنزانيا10

 1,959    3029171  توغو11

 1,888    3030115  تونس 12

 2,612    4040225  جزر القمر  13

 2,286    3564315  رواندا14

 914       141496  زامبيا15

 1,306    2020189  زنجبار16

 1,613    2526121  زيمبابوى17

 1,894    2929205  سيراليون18

 1,894    2929214  غامبيا 19

 151577980  غانا 20

 40402882,612  غينيا بيساو 21

 1515107980  غينيا كوناكري 22

 1001005156,530  كينيا 23

 20201471,306  مالي 24

 55552843,592  مدغشقر 25

 1201317125,718  موريتانيا 26

 25251481,633  موزمبيق 27

 60,649 5,993 1,004   964اإلجمالى
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شكرًا لكم ..
.. وقفكم أينع وجنينا الثمر

نعمل منذ عام  1981 في  31 دولة






