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الحمد هللا رب العاملین ، والصالة والسالم یلع نبینا محمد امام املرسلین ، وبعد :

یسرني - وجمیع أعضاء مجلس اإلدارة - أن نتقدم بوافر الشکر لکل الداعمین من مؤسسات ومحسنین کرام ملا لهم من ید خیر

وصدقة ملساعدة أهلنا املنکوبین يف سوریا .

واالنساني. الخیري  للعمل  تسهیالت  من  تقدمه  ملا  والخاصة  الحکومیة  املؤسسات  لکل  االحترام  بوافر  نتقدم  کما 

 (7 ) ﴾العنکبوت:  َیْعَمُلوَن  َکاُنوا  الَِّذي  َأْحَسَن  َوَلَنْجِزَینَُّهْم  َعْنُهْم َسیَِّئاِتِهْم  َرنَّ  َلُنَکفِّ اِلَحاِت  َوَعِمُلوا الصَّ آَمُنوا  َوالَِّذیَن   ﴿  : یقول اهللا تعالی 

 : وسلم  علیه  اهللا  صلی  النبي  وقال 

لبخاري). ا ه  (روا صدقة"  به  له  کان  إال  بهیمة  أو  إنسان  و  أ طیر  منه  فیأکل   ، زرعًا یزرع  و  أ غرسًا  یغرس  مسلم  "ما 

وقال علیه الصالة والسالم : "من کان له فضل ظهر ، فلیعد به یلع من ال ظهر له ، ومن کان له فضل زاد ، فلیعد به یلع من

ال زاد له" (رواه مسلم) .

و اننا  يف شام الخیر نسعی إلی اعداد  اإلنسان الصالح القادر یلع بناء وطنه ، الذي یحمل صفات الخیر ویسعی إلی العمل الصالح  

ونسعی لتحقیق ذلك من خالل تنفیذ برامج ومشاریع التنمیة املستدامة ، من املشاریع التعلیمیة والطبیة والتنمویة املختلفة .

و بتوفیقه تعالی قمنا خالل السنوات املاضیة بتنفیذ  عشرات املشاریع التنمویة  التي وفرت آالف فرص العمل للفقراء من أهلنا 

املهجرین والنازحین ، کما قدمنا ما یزید عن ( 5000 ) کفالة لألیتام وأسرهم . 

استراتیجیتنا : العمل املؤسساتي املبني یلع االخالص هللا تعالی ، والعمل املتواصل والتطویر الدائم للبرامج واألنشطة مع االستعانة 

بالکوادر املؤهلة ، کما نسعی دائمًا إلی بناء شراکات جدیدة تعود بالخیر والنفع یلع عمل املؤسسة وجمهور املستفیدین .

سائلین اهللا يف عاله أن یوفقنا وإیاکم ملا فیه الخیر والصالح .
کامل یلماز

رئیس مجلس اإلدارة

کلمة رئیس مجلس اإلدارة
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مـن نحـن

مؤسسة أهلیة تقدم املساعدات اإلنسانیة، وتنفذ املشروعات املجتمعیة التنمویة، نسعی يف تخفیف 
آالم املهجرین والنازحین  من خالل املساعدات اإلنسانیة ، ورفع قدرات األفراد واملجتمع من خالل 

تقدیم املشروعات التنمویة .
بدأنا العمل  کفریق تطوعي مع بدایة املأساة السوریة منذ العام  (2011 م) .

الخیر  شام  جمعیة   ) بمسمی   ( 2014م  عام( الترکیة  الجمهوریة  يف  الجمعیة  ترخیص  یلع  حصلنا 
 .  (  073  / 030  / 01  ) اإلنسانیة ) تحت رقم 
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رؤیـتنـــا

%  100 بنسبة  تنمویة  مشاریعنا  تکون  ألن  نسعی 
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  الشفافیة

الشراکة

التنمیة

اإلبداع

قـیمنــا

رسـالتنـــا

. تنمیة مجتمعنا املحلي بعمل خیري مبدع ومتطور  املساهمة يف 
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أهـدافنـــا

إرساء قیم العمل الخیري بین أفراد املجتمع1

2 تقدیم برامج ومشاریع تنمویة تتمیز باإلبداع والجودة

غرس الفضائل والقیم اإلسالمیة واإلنسانیة بین أفراد املجتمع واملساهمة يف تعزیزها3

4 بناء الشراکات مع مؤسسات املجتمع املحلي والدولي، وتعزیز روابط التعاون والتنسیق املشترك

تقدیم البرامج واملشاریع التنمویة للنهوض باملستفیدین وتحویلهم من متلقین للمساعدات إلی منتجین وفاعلین يف مجتمعهم5

6  إیجاد املشاریع التنمویة التي تساهم يف القضاء یلع الفقر

االهتمام بمشاریع التعلیم التي تسهم بدورها يف اعداد کوادر بناء سوریا مستقبًال7

8  تخفیف أالم النزوح والتهجیر

تنمیة مهارت العاملین بمؤسسات املجتمع املدني9

10  دعم املرأة کعنصر أساسي يف بناء املجتمع

االهتمام بالفئات املهمشة باملجتمع من األطفال واألیتام واألرامل وذوي االحتیاجات الخاصة 11

12   االهتمام باملتمیزین من أصحاب القدرات واملهارات
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شعارنــا

   التمیز يف العمل اإلنساني
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التـرخیـص

(  1230  )  : رقم  تحت  الکویتیة  الخارجیة  وزارة  االعتماد يف  تم 

(  073  /030  /  01  )  : رقم  تحت  2014 م  عام  الترکیة  الجمهوریة  الترخیص يف  تم 
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التنظیمي الهیکل 

املؤسسي  االستقرار  تحقیق  یلع  کوادرها  بجمیع  الخیر  شام  جمعیة  تعمل 
تعمل  (سیاسات-قواعد-إجراءات)  العمل  نظم  من  مجموعة  اتباع  خالل  من 

متمیز إداري  هیکل  وفق  األهداف  تحقیق  یلع 

املکاتب التنفیذیةاإلدارات الفنیة

املکتب الرئیس – اسطنبولاإلدارة املالیة

مکتب غازي عینتاب

مکتب الریحانیة

مکتب الشمال السوري

مکتب إعزاز

 إدارة البرامج واملشروعات ( املشروعات – الکفاالت )

إدارة العالقات العامة واالعالم

املشتریات واللوجستي

املوارد البشریة

التقییم واملراقبة

مجلس اإلدارة

اإلدارة التنفیذیة
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عملنا  مواقع 

األردن

Syria

تركيـا

الشمال السوري

الریحانیة

مکتب رئیسي

منطقة عمل

فروعنا

غازي عنتاب

إعزاز

إسطنبول
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والشرکاء الداعمین 

International Islamic Charitable Organization

محسنون
وفاعلوا خير

أصدقاء
سوريا

الجهات

الفرق التطوعية
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قطـاعـاتنـا

املساجد

املخیمات واإلیواء

املیاه

الصحي

التعلیم

التنموي

الکفاالت

األمن الغذائي

االستجابة العاجلة

املشروعات املوسمیة

القوافل والوفود الخیریة
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قطـاعـاتنـا

قطاع املخیمات واإلیواء

یهدف هذا القطاع إلی تنفیذ برامج ومشروعات إلنشاء وتأمین السکن واملأوى املناسب واآلمن 

للمهجرین واملحتاجین .



مشاریع املخیمات واإلیواء

13

املخیم الکویتي

1

900 عائلـة 900 خیمـة قیـاس 4x4 م2

واملـطرسـوریـا : شمال إدلب - دیر حسان رة  ا لحـر ا ضـد  معزولـة  خیـم 
مرافق عامة ( مسجد - مرکز تحفیظ القرآن
بعمق بئر   - حمامات   - مدرسة   - الکریم 

450 م - فـرن خـبز )

وصــف الـمـشــروع
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مشاریع املخیمات واإلیواء

قریة املیعان

2

سـوریـا : ریف إدلـب - تــرمـانیـن

500 فرد )  ) 80 أسرة 

مکونة  م2   3500 مساحة  یلع  مبنیة  سکنیة  قریة 
الدور   ، دورین  عمارة  کل   ، ومسجد  عمارات   10 من 
4 شقق بمجموع 80 شقة سکنیة مساحة الشقة 40 م2 

مکونة من : ( غرفة وصاله وحمام ومطبخ ) ویتمیز
البناء بمدخل خاص لکل شقة

وصــف الـمـشــروع
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مشاریع املخیمات واإلیواء

قریة  الخیر ( األیتام ) 

3

ترمانین  ، إدلب  ریف   : سـوریـا 

   ( 290 فرد   ) 48 أسرة 

قریة سکنیة مخصصه ألسر األیتام ، وتتکون من 6 عمارات یلع 
مساحة 3000 م2 ، کل عمارة دورین ، الدور 4 شقق بمجموع 48 

شقة سکنیة ، مساحة الشقة 40 م2 مکونة من ( غرفة وصاله 
وحمام ومطبخ ) ویتمیز البناء بمدخل خاص لکل شقة کما یوجد 

فیها مسجد بمساحة 100 م2 ، ومرکز لتحفیظ القرآن الکریم

وصــف الـمـشــروع
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مشاریع املخیمات واإلیواء

وقف الخالدیة

4

سـوریـا : شمال إدلب - دیر حسان

   ( 600 فرد   ) 96 أسرة 

قریة وقفیة متکاملة یلع مساحة 10000 م2 یعود ریعها لدعم 
قطاع التعلیم ، تتکون من :  12 عمارة ، کل عمارة دورین ، الدور 4 

شقق بمجموع 96 شقة سکنیة ، مساحة الشقة 40 م2 مکونة من 
( غرفتین وصاله وحمام ومطبخ ) ویتمیز البناء بمدخل خاص لکل 

شقة ، کما یوجد فیها : مسجد بمساحة 200 م2 ، و مرکز لتحفیظ 
القرآن الکریم ، و 6 محالت مهنیة وتجاریة وفرن )  

وصــف الـمـشــروع
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مشاریع املخیمات واإلیواء

قریة الرحمة السکنیة

5

سـوریـا : شمال إدلب - دیر حسان

أسرة  1000

وسرعة  التکلفة  بانخفاض  یتمیز  االقتصادي  البیت  مشروع 
 1000 من  القریة  تتکون   ، النازحة  األسر  إیواء  بهدف   ، البناء 
وحمام  غرفتین  من  مکون   ، م2   37.5 البیت  مساحة   ، بیت 
ومرکز  م2   100 بمساحة  ومسجد   ، خارجیة  وساحة  ومطبخ 
طبي ومستوصف  م2   100 بمساحة  الکریم  القرآن  لتحفیظ 

وصــف الـمـشــروع
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مشاریع املخیمات واإلیواء

قریة الهیئة الخیریة اإلسالمیة العاملیة

6

سـوریـا : شمال إدلب - دیر حسان

أسرة  600

وسرعة  التکلفة  بانخفاض  یتمیز  االقتصادي  البیت  مشروع 
 600 من  القریة  تتکون   ، النازحة  األسر  إیواء  بهدف   ، البناء 
وحمام  غرفتین  من  مکون   ، م2   37.5 البیت  مساحة   ، بیت 
ومرکز  م2   100 بمساحة  ومسجد  خارجیة  وساحة  ومطبخ 
مکونة  ومدرسة  م2   100 بمساحة  الکریم  القرآن  لتحفیظ 

دراسي 17 فصل  من 

وصــف الـمـشــروع
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مشاریع املخیمات واإلیواء

قریة الرعایة اإلسالمیة

7

وسرعة سـوریـا : شمال إدلب - دیر حسان  التکلفة  بانخفاض  یتمیز  االقتصادي  البیت  مشروع 
 300 من  القریة  تتکون   ، النازحة  األسر  إیواء  بهدف   ، البناء 
وحمام  غرفتین  من  مکون   ، م2   37.5 البیت  مساحة   ، بیت 

خارجیة وساحة  ومطبخ 
300 أسرة

وصــف الـمـشــروع
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قطـاعـاتنـا

قطاع التعلیم

کافة   تقدیم  من  البد  کان  لذا  ؛  األوطان  بناء  يف  األولی  واللبنة  الوعي  أساس  التعلیم 
الخدمات التعلیمیة لکافة مراحل التعلیم األساسي والثانوي  والتعلیم الجامعي ؛ بهدف محو 

األمیة ، ومعالجة أسباب التسرب من التعلیم ، وبناء إنسان ذي علم وخلق قادر یلع بناء وطنه ، 
ونشر املعرفة ، و بث املهارات والقیم ، ودعم املواهب والطلبة املتمیزین. 
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مشاریع التعلیم

األکادیمیة السوریة للطاقة البدیلة والعلوم

1

سوریا : ریف إدلب - الطریق الواصل بین دیر حسان وقاح

طالب  200

مؤسسة تعلیمیة أکادیمیة لتعلیم هندسة الطاقة البدیلة ( الطاقة الشمسیة 

وطاقة الریاح وغیرها ) تهدف الستثمار الطاقة الطبیعیة والنظیفة، تحتوي 

األکادیمیة يف الطابق األرضي یلع مدرج وقاعة کبیرة وخمس قاعات درسیة 

وأربع مکاتب إداریة، ومستودع، ومصلی، وکافتیریا، وحمامات. ويف الطابق 

العلوي توجد مکتبة، وثالثة مخابر للکهرباء والفیزیاء والطاقة البدیلة

وصــف الـمـشــروع
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مشاریع التعلیم

معهد الطاقة البدیلة

2

عنتاب غازي   – ترکیا 

طالب  400  

 بالنظر إلی شح مصادر الطاقة التقلیدیة وإتجاه الکثیر من دول العالم
 إلی إیجاد مصادر طاقة بدیلة ، بزغت فکرة املعهد لتدریس علوم الطاقة
 البدیلة وأهمیتها وکیفیة االستفادة منها ، ووضع الحلول املناسبة التي
 تساهم يف إیجاد مصادر طاقة بدیلة ومتجددة ، املعهد مجهز بالقاعات

 الدراسیة واملختبرات واملکتبة واملکاتب اإلداریة ومواقف السیارات

وصــف الـمـشــروع
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مشاریع التعلیم

 مدرسة الرحمة للذکور

3

سوریا : ریف ادلب _ دیر حسان 

طالب  600

 مدرسة لتعلیم املرحلة االبتدائیة واإلعدادیة للذکور تتکون

من ( 17 ) فصًال ، ومکتبة ومصلی ، وأربع مکاتب إداریة

 وحمامات وباحة

وصــف الـمـشــروع
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مشاریع التعلیم

مدرسة الرحمة لإلناث

4

سوریا : ریف ادلب _ دیر حسان 

طالبة  600

 مدرسة لتعلیم املرحلة االبتدائیة واإلعدادیة لإلناث تتکون

من ( 17 ) فصًال ، ومکتبة ومصلی ، وأربع مکاتب إداریة

 وحمامات وباحة

وصــف الـمـشــروع
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مشاریع التعلیم

مدرسة البرکة

5

سوریا : ریف إدلب - مخیم البرکة 

طالب  350

 مدرسة لتعلیم املرحلة االبتدائیة، تتکون من 10 فصول

 ومکاتب اداریة ومکتبة ومصلی وباحة وحمامات

وصــف الـمـشــروع
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مشاریع التعلیم

مرکز سارة لتحفیظ القرآن الکریم

6

سوریا : شمال إدلب - مخیم البنیان الکویتي

طالب  200

150 م2 املساحة: 

ادارة ومکتب  فصول   4 من  املرکز  یتکون 

والسیرة  الکریم  القرآن  وتحفیظ  بتعلیم  املرکز  یهتم 

اإلسالمیة  واألخالق  والقیم  النبویة 

وصــف الـمـشــروع
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مشاریع التعلیم

مرکز أبي األرقم لتحفیظ القرآن الکریم

7

سوریا : ریف إدلب – ترمانین - قریة املیعان

100 طالب

 املساحة 100 م2

 یتکون املرکز من 3 فصول دراسیة ، ومکتب إدارة ، مجهز

 بالوسائل التعلیمیة ، یهتم املرکز بتعلیم وتحفیظ القرآن الکریم

والسیرة النبویة والقراءة والکتابة والقیم واألخالق

وصــف الـمـشــروع
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مشاریع التعلیم

مرکز اإلخالص لتحفیظ القرآن الکریم

8

سوریا : ریف إدلب – قریة الخالدیة 

طالب   150

 املساحة 100 م2

 یتکون املرکز من 3 فصول دراسیة ، ومکتب إدارة ، مجهز

 بالوسائل التعلیمیة ، یهتم املرکز بتعلیم وتحفیظ القرآن الکریم

والسیرة النبویة والقراءة والکتابة والقیم واألخالق

وصــف الـمـشــروع



29

مشاریع التعلیم

مرکز شفاء الصدور لتحفیظ القرآن الکریم

9

سوریا : ریف إدلب – دیر حسان  

طالب  175

 املساحة 100 م 2

 یهتم املرکز بتعلیم وتحفیظ القرآن الکریم والسیرة النبویة

 والقراءة والکتابة والقیم واألخالق یتکون املرکز من 3 فصول

دراسیة ومکتب إدارة مجهز بالوسائل التعلیمیة

وصــف الـمـشــروع



30

مشاریع التعلیم

مرکز فاطمة خیال لتحفیظ القرآن الکریم

10

سوریا : ریف إدلب – مخیم البرکة

طالب  150

 املساحة 100 م 2

 یهتم املرکز بتعلیم وتحفیظ القرآن الکریم والسیرة النبویة

 والقراءة والکتابة والقیم واألخالق یتکون املرکز من 3 فصول

دراسیة ومکتب إدارة مجهز بالوسائل التعلیمیة

وصــف الـمـشــروع
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مشاریع التعلیم

 مرکز جمیلة السعیدي لتحفیظ القرآن الکریم

11

سوریا : ریف إدلب – ترمانین  

طالب  100

 املساحة 100 م 2

 یهتم املرکز بتعلیم وتحفیظ القرآن الکریم والسیرة النبویة

 والقراءة والکتابة والقیم واألخالق یتکون املرکز من 3 فصول

دراسیة ومکتب إدارة مجهز بالوسائل التعلیمیة

وصــف الـمـشــروع
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مشاریع التعلیم

 مرکز محمود فتحي وزوجته وأوالده لتحفیظ القرآن الکریم

12

سوریا : ریف إدلب – املخیم القطري 

طالب  150

 املساحة 100 م 2

 یهتم املرکز بتعلیم وتحفیظ القرآن الکریم والسیرة النبویة

 والقراءة والکتابة والقیم واألخالق یتکون املرکز من 3 فصول

دراسیة ومکتب إدارة مجهز بالوسائل التعلیمیة

وصــف الـمـشــروع
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مشاریع التعلیم

 مرکز نور الغال لتحفیظ القرآن الکریم

13

سوریا : باب الهوى – قریة الرعایة اإلسالمیة 

طالب  100

 املساحة 100 م 2

 یهتم املرکز بتعلیم وتحفیظ القرآن الکریم والسیرة النبویة

 والقراءة والکتابة والقیم واألخالق یتکون املرکز من 3 فصول

دراسیة ومکتب إدارة مجهز بالوسائل التعلیمیة

وصــف الـمـشــروع



34

َعْن جابر بن عبد اهللا أن رسول اهللا صلی اهللا علیه وسلم قاَل : «َمْن َبَنی َمْسِجًدا ِهللاَِّ َکَمْفَحِص َقَطاٍة َأْو َأْصَغَر َبَنی 

اهللاَُّ َلُه َبْیًتا ِفي اْلَجنَِّة» ( رواه ابن ماجه ) .

املسجد هو املدرسة واللبنة األولی لتعلیم الدین واألخالق وتهذیب املسلم وربطه بربه وخالقه ومن ثم مجتمعه .

ومع بناء وإنتشار املخیمات والقرى الجدیدة يف الشمال السوري کان البد من إنشاء املساجد التي تخدم هؤالء 

املهجرین 
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مشاریع املساجد

مسجد عبد السالم مدللة

1

املیعان قریة   – إدلب  ریف   : سوریا 

مصلي  300

مساحة املسجد 180 م2 ، یحتوي :  2 مئذنة 
بارتفاع 6 متر ،  قبة ، محراب  ومنبر ،  2 حمام ، 4 

مواضیء 

وصــف الـمـشــروع



36

مشاریع املساجد

مسجد محمد الترك

2

حسان دیر  قریة   – إدلب  ریف   : سوریا 

مصلي  370

 مساحة املسجد 220 م2 ، یحتوي : 2 مئذنة بارتفاع
 7 متر ، قبة ، محراب ومنبر ، 6 حمامات ، 8 مواضیء

وساحة خارجیة بمساحة 500 م2

وصــف الـمـشــروع



37

مشاریع املساجد

مسجد أحمد علي مراد

3

سوریا : ریف ادلب - ترمانین – القریة الرباعیة

مصلي  175

 مساحة املسجد 100 م2 ، یحتوي :  مئذنة بارتفاع
 5 متر ، قبة ، محراب ومنبر ، 2 حمام ، 1 موضیء

وصــف الـمـشــروع



38

مشاریع املساجد

مسجد العنود فیصل العثمان

4

سرمدا  – إدلب  ریف   : سوریا 

مصلي  175

 مساحة املسجد 100 م2 یحتوي مئذنة بأرتفاع 5
متر ومنبر و 2 حمام و 1 موضیء

وصــف الـمـشــروع
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مشاریع املساجد

مسجد الخالدیة

5

وصــف الـمـشــروع

325 مصلي

تبلغ مساحة املسجد 447 م2 ومکون من طابقین
و 6 حمامات و 2 موضئء ومئذنة وقبة ومحراب

ومنبر

سوریا : ریف إدلب – قریة الخالدیة
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مشاریع املساجد

مسجد راویة عبد اهللا الکندري

6

وصــف الـمـشــروع

175 مصلي
 مساحة املسجد 100 م2 یحوي یلع مئذنة بارتفاع 5 م

 قبة – محراب و منبر – 2 حمام – 3 مواضئ

سوریا : ریف إدلب – دیر حسان – مخیم البرکة



41

مشاریع املساجد

مسجد منی املشري ووالدیها وابنها فیصل

7

وصــف الـمـشــروع

175 مصلي
 مساحة املسجد 100 م2 یحوي یلع مئذنة بارتفاع 5 م

 قبة – محراب و منبر – 3 حمامات – 1 موضئ

سوریا : ریف إدلب – ترمانین
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قطـاعـاتنـا

قطاع املیاه

 یقدم القطاع مشروعات نوعیة وممیزة لحل مشکلتي نقص وتلوث میاه الشرب التي تسبب
انتشار األمراض بین السکان ، وکان من أبرز املشروعات محطات تنقیة وتعبئة املیاه
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مشاریع املیاه

محطة الرحمة لتنقیة وتعبئة املیاه

1

سوریا : ریف إدلب – دیر حسان 

5 لتر سنویًا ملیون عبوة سعة 

محطة لتنقیة وتعبئة املیاه الصحیة بطاقة إنتاجیة 2500 عبوة 

، تمر يف خمسة مراحل لتنقیة وفلترة املیاه  5 لتر یومیًا  سعة 

إلنتاج میاه نقیة ، تقي من االمراض التي تنتج عن املیاه امللوثة  

وقد تم االفتتاح يف عام 2016 م

وصــف الـمـشــروع
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مشاریع املیاه

محطة بیت الزکاة الکویتي لتنقیة وتعبئة املیاه

2

سوریا : ریف إدلب – دیر حسان 

5 لتر سنویًا ملیون عبوة سعة 

محطة لتنقیة وتعبئة املیاه الصحیة بطاقة إنتاجیة 2500 عبوة 

، تمر يف خمسة مراحل لتنقیة وفلترة املیاه  5 لتر یومیًا  سعة 

إلنتاج میاه نقیة ، تقي من االمراض التي تنتج عن املیاه امللوثة  

وقد تم االفتتاح يف عام 2016 م

وصــف الـمـشــروع
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مشاریع املیاه

 محطة جمعیة الرعایة اإلسالمیة لتنقیة وتعبئة املیاه

3

سوریا : ریف إدلب – دیر حسان 

5 لتر سنویًا ملیون عبوة سعة 

محطة لتنقیة وتعبئة املیاه الصحیة بطاقة إنتاجیة 2500 عبوة 

، تمر يف خمسة مراحل لتنقیة وفلترة املیاه  5 لتر یومیًا  سعة 

إلنتاج میاه نقیة ، تقي من االمراض التي تنتج عن املیاه امللوثة  

وقد تم االفتتاح يف عام 2016 م

وصــف الـمـشــروع



46

مشاریع املیاه

 محطة الریان لتنقیة وتعبئة املیاه

4

سوریا : ریف إدلب – دیر حسان 

5 لتر سنویًا ملیون عبوة سعة 

محطة لتنقیة وتعبئة املیاه الصحیة بطاقة إنتاجیة 2500 عبوة 

، تمر يف خمسة مراحل لتنقیة وفلترة املیاه  5 لتر یومیًا  سعة 

إلنتاج میاه نقیة ، تقي من االمراض التي تنتج عن املیاه امللوثة  

وقد تم االفتتاح يف عام 2016 م

وصــف الـمـشــروع
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مشاریع املیاه

 سقیا املاء

5

الشمال السوري : ریف إدلب الشمالي – ریف حلب – ریف حماه

مستفید  3.550.000

الفقیرة  للعائالت واألسر  نقیة وصحیة  إنتاج وتوزیع میاه 

الطبیة بهدف  والنازحة واملساجد واملدارس واملشايف 

التي تسببها املیاه امللوثة وخاصة  الوقایة من األمراض 

لألطفال 

وصــف الـمـشــروع
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مشاریع املیاه

آبار ارتوازیة

6

الشمال السوري يف مناطق : ریف إدلب ، ریف حلب ، ریف حماه

20 ألف نسمة / عدد األبار : 9 آبار 

500 م حفر وإنشاء أبار میاه إرتوازیة بعمق یصل إلی 

3000 لتر ؛ بهدف توفیر میاه الشرب  وخزنات میاه تسع 

والقرى  املخیمات  لسکان  اآلدمي  لالستعمال  الصالحة 

الفقیرة   

وصــف الـمـشــروع
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قطـاعـاتنـا

القطاع التنموي

مع استمرار  املأساة يف سوریا واستقرار مالیین النازحین يف مناطق النزوح واللجوء ، کان البد من 

االنتقال من اإلغاثة إلی  التنمیة املستدامة، واالرتقاء باملستفیدین من متلقین للمساعدات إلی 

منتجین وفاعلین ، وذلك من خالل  تنفیذ املشاریع التنمویة التي تعمل یلع توفیر فرص العمل  

وتحقیق موارد دخل ثابتة للحد من الفقر والبطالة . 
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مشاریع تنمویة

املجمع املهني

1

سوریا : ریف إدلب - الطریق الواصل بین دیر حسان وقاح

200 فرصة عمل

مجمع مهني بمساحة 3000 م2 یضم : ( 64 ) محًال تجاریًا ومهنیًا 
مساحة کل محل : 24 م2 ، املرافق األساسیة : مسجد 150 م2
بئر إرتوازي بعمق 300 م مع خزان میاه سعة 2000 لتر ، 10 
دورات میاه ، مولد کهربائي KVA 150 - تمدیدات کهربائیة، 

تمدیدات املیاه و الصرف الصحي .

وصــف الـمـشــروع
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مشاریع تنمویة

مشغل سلیمان العقیلي وحرمه رحمهم اهللا

2

ترکیا : الریحانیة

45 عاملة من األرامل

مشغل إنتاجي تدریبي یهدف إلنتاج املانطو النسائي بطاقة إنتاجیة 
سنویة 19000 مانطو ، وتشغیل وتدریب األمهات األرامل وتأهیلهم 
لدخول سوق العمل ، مزود بـ 40 ماکینة ألعمال القص والخیاطة 

والحبکة والتطریز 

وصــف الـمـشــروع
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مشاریع تنمویة

منجرة الخیر

3

سوریا : ریف إدلب - دیر حسان

25 مهني

یهدف املشروع إلی توفیر فرص عمل ألبناء املخیمات ، التدریب 
املهني لعدد 25 عامل سنوًیا للعاملین بمشاریع االنشاءات 

وصــف الـمـشــروع
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مشاریع تنمویة

 مصنع إعادة تأهیل املساعدات العینیة

4

سوریا : ریف إدلب - دیر حسان

50 فرصة عمل

بإرسال  واألوربي  العربي  العالم  يف  املؤسسات  من  العدید  تقوم 
املساعدات العینیة للداخل السوري والتي تحتاج إلی فرز وتصنیف وإعادة 
، ومن هنا کان البد من  التوزیع وفقًا الحتیاجات األسر  تعبئة لتسهیل 
معدات  یضم  والذي  العینیة  املساعدات  تأهیل  إلعادة  مصنع  إنشاء 

التفریغ والتحمیل وخطوط الفرز مع مخازن یلع مساحة 3000 م 

وصــف الـمـشــروع
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مشاریع تنمویة

 مزرعة األبقار

5

سوریا : ریف إدلب - قاح

5 فرص عمل ، 50 رأسًا

م   3000 مساحة  یلع  الحلیب  وإنتاج  األبقار  لتربیة  مزرعة 
املستنبت العلف  إلنتاج  ومعمل   ، م   1000 بمساحة  وحظیرة 

وصــف الـمـشــروع
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مشاریع تنمویة

مزرعة األغنام

6

سوریا : ریف إدلب - قاح

5 فرص عمل ، 150 رأسًا

م2   2000 مساحة  یلع  اللحوم  وإنتاج  األغنام  لتربیة  مزرعة 
م2  1000 بمساحة  وحظیرة 

وصــف الـمـشــروع
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مشاریع تنمویة

 دعم املشروعات الصغیرة

یمتهن کثیر من السوریین الحرف واملهن املختلفة ، ویحتاجون من اجل االبتداء بمشاریعهم  

الصغیرة الی  توفیر املعدات واآلالت األساسیة ؛ لذا کانت فکرة دعم املشروعات الصغیرة بهدف 

توفیر فرص عمل کریمة ، ومعالجة مشاکل الفقر والبطالة .
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مشاریع تنمویة

سیارات أجرة

7

10 أسر 

10 سیارات 

العمل  فرص  وقلة  البطالة  من  الالجئین  من  کثیر  یعاني 
من  إلی  ترکیا  يف  املقیمون  العرب  ویحتاج   ، ترکیا  يف  وخاصة 

کانت  لذلك  الخاصة  واملواصالت  النقل  خدمات  لهم  یقدم 
بهدف  السوریین  الالجئین  لبعض  أجرة  سیارات  توزیع  فکرة 
البطالة   و  الفقر  مشاکل  ومعالجة  کریمة  عمل  فرص  توفیر 

وصــف الـمـشــروع
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مشاریع تنمویة

التکتوك

8

10 أسر 

تکتوك   10

یعاني کثیر من املهجرین من ذوي االحتیاجات الخاصة من البطالة 
وقلة فرص العمل وخاصة يف ترکیا ، ویحتاج العرب املقیمون يف 
ترکیا إلی من یقدم لهم خدمات النقل واملواصالت الخاصة ؛ لذلك 

کانت فکرة توزیع توکتوك لهم بهدف توفیر فرص عمل کریمة 
ومعالجة مشاکل الفقر والبطالة  

وصــف الـمـشــروع
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مشاریع تنمویة

محالت تجاریة ومهنیة

9

50 أسرة

20 محًال

تم دعم العدید من املهن والحرف الصغیرة ( 2 ورشة نجارة – ورشة حدادة  
مکانیکي سیارات – 3 مطاعم – محل حلویات – خزانات میاه - جزارة – عربات 

الطعام – عربات الذرة - حالق – محل خضروات وفاکهة  بقالة – مغسلة سیارات  
صیدلیة – ورشة اللیزر – مشغل خیاطة – مشغل اللؤلوء ) من خالل توفیر املعدات 

واآلالت األساسیة الالزمة ملشاریعهم الصغیرة  

وصــف الـمـشــروع
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قطـاعـاتنـا

قطاع األمن الغذائي

الغذاء أحد أهم الضروریات وأولویات البشریة ، وخاصة يف ظل األزمات والصراعات ، لذلك 
کانت شام الخیر تهتم ببرامج ومشاریع األمن الغذائي کأحد أولویات اإلغاثة من خالل تقدیم 

عدة مشاریع غذائیة تساهم يف سد االحتیاج ورفع املعاناة عن األسر املنکوبة
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مشاریع األمن الغذائي

جدر الخیر

1

الشمال السوري : ریف إدلب – ریف حلب – ریف حماه
توزیع وجبات غذائیة متکاملة وجاهزة داخل جدر ( قدر )  

غیر مسترد ؛ حیث تتغذى األسرة وتستفید من الجدر
( القدر ) يف حیاتها الیومیة 15000 عائلة / عدد الجدور : 31,331 جدر  

وصــف الـمـشــروع
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مشاریع األمن الغذائي

الفرن اآللي

2

سوریا : ریف إدلب - ترمانین

10 طن طحین یومیًا / 58,750 أسرة مستفیدة

600 م2 ، مکون  مخبز آلي إلنتاج الخبز یلع مساحة 
من : خطي إنتاج ، وفرن ، وتجهیزات الخبز والتخمیر  

الخبز   ، ویساهم يف توفیر رغیف  ونقطة توزیع 
300,000 ربطة خبز شهریًا  إلی  إنتاجیة تصل  بطاقة 

وصــف الـمـشــروع
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مشاریع األمن الغذائي

 السالت الغذائیة

3

الشمال السوري : ریف إدلب – ریف حلب – ریف حماه 
ترکیا : هاتاي – غازي عینتاب – أورفا – کلس

تقدیم سالت غذائیة تحتوي یلع املواد الغذائیة 
األساسیة الالزمة لألسر الفقیرة والنازحة وفقًا لثقافتهم 

الغذائیة ، یلع أن تحتوي یلع البروتینات الالزمة 
حیث تم توزیع ما یزید عن نصف ملیون سلة خالل  

السنوات الستة السابقة 

وصــف الـمـشــروع

134,342 ألف أسرة 
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مشاریع األمن الغذائي

الذبائح

4

الشمال السوري : ریف إدلب – ریف حلب – ریف حماه
تعاني کثیر من األسر نقصا يف البروتین الحیواني بسبب ترکیا : هاتاي – غازي عینتاب – أورفا – کلس

غالء األسعار ، وخاصة يف املناطق التي تعرضت للحصار 
فقامت شام الخیر بعدة مشروعات لتوزیع اللحوم 

الطازجة یلع املحتاجین

وصــف الـمـشــروع

60.000 أسرة
عدد الذبائح : 200 عجل + 1000 رأس غنم 
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مشاریع األمن الغذائي

 حلیب األطفال

5

یعاني کثیر من األطفال حدیثي الوالدة من أمراض سوریا : ریف إدلب – ریف حلب – ریف حماه
سوء التغذیة ، فکانت مبادرة شام الخیر يف توزیع 
التغذیة  سوء  أمراض  من  للحد  األطفال  حلیب 
الفقیرة واملعدمة    العبء یلع األسر  وتخفیف 

وصــف الـمـشــروع

10000 طفل 
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قطـاعـاتنـا

قطاع الصحة

تنفیذ خالل  من  الصحیة  الرعایة  تحسین  إلی  الصحي  القطاع  ومشروعات  برامج   تهدف 
الفئات ، وبخاصة  الشرائح  لکل  الصحیة  الخدمات  تقدم  التي  املختلفة  الطبیة   املشروعات 

الخاصة من أصحاب األمراض املزمنة وکبار السن وذوي االحتیاجات الخاصة
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مشاریع الصحة

 مستوصف الرحمة الطبي املتنقل

1

الشمال السوري : ریف حلب 

250,000 نسمة   

وصــف الـمـشــروع

متنقل  إلی مستوصف  املتنقلة  العیادة  لفکرة  تطویر  هو 
، مجهز باملعدات الطبیة  2 عیادة وصالة استقبال  مکون من 

الالزمة  والصحیة  الکهربائیة  والتمدیدات 
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مشاریع الصحة

مستوصف بیت الزکاة الطبي املتنقل

2

الشمال السوري : ریف إدلب – ریف حماه  

250,000 نسمة

متنقل  إلی مستوصف  املتنقلة  العیادة  لفکرة  تطویر  هو 
الطبیة  ، مجهز باملعدات  : عیادتین وصالة استقبال  مکون من 

الالزمة والصحیة  الکهربائیة  والتمدیدات 

وصــف الـمـشــروع
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مشاریع الصحة

مستوصف األمتیاز الطبي املتنقل

3

الشمال السوري : ریف إدلب – ریف حماه  

250,000 نسمة

متنقل مکون  إلی مستوصف  املتنقلة  العیادة  لفکرة  تطویر  هو 
، مجهز باملعدات الطبیة  ، وصالة استقبال  : عیادتین  من 

الالزمة  والصحیة  الکهربائیة  والتمدیدات 

وصــف الـمـشــروع
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مشاریع الصحة

مستوصف البسام الطبي املتنقل

4

الشمال السوري : ریف إدلب – ریف حماه 

250,000 نسمة

متنقل مکون  إلی مستوصف  املتنقلة  العیادة  لفکرة  تطویر  هو 
، مجهز باملعدات الطبیة  ، وصالة استقبال  : عیادتین  من 

الالزمة  والصحیة  الکهربائیة  والتمدیدات 

وصــف الـمـشــروع
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مشاریع الصحة

الکراسي الطبیة

5

الشمال السوري : ریف إدلب – ریف حماه – ریف حلب
ترکیا : الریحانیة – غازي عینتاب  

160 من ذوي االحتیاجات الخاصة 

، لذوي االحتیاجات  ، عادیة وکهربائیة  تقدیم کراسي طبیة 
املأساة  نتیجة  أطرافهم  لفقد بعض  تعرضوا  الذین  الخاصة 

السوریة  

وصــف الـمـشــروع
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قطـاعـاتنـا

قطاع املشروعات املوسمیة

یعیش املسلمون کل عام مواسم للطاعة والخیر ، وخاصة شهر رمضان املبارك وعیدي الفطر و 

األضحی یزداد فیها التکافل اإلجتماعي من خالل الصدقات التي یقدمها املسلمون إلخوانهم 

الفقراء فتکون صدقاتهم أجرا و اطعاما .
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املشروعات املوسمیة

إفطار صائم ( سالت غذائیة )

1

الشمال السوري : ریف إدلب – ریف حماه – ریف حلب
ترکیا : الریحانیة – غازي عینتاب – أورفا

35351 أسرة / عدد السالت : 35351 سلة

إحیاًء للسنة النبویة املطهرة يف تحصیل  أجر اطعام  املحتاجین تقوم 
جمعیة شام الخیر بتنفیذ مشروع إفطار الصائم منذ سبع سنوات مضت 
بطریقة ممیزة من حیث طریقة التعبئة ( الصندوق الخشبي ) وتقدیم 
مواد غذائیة محلیة تناسب احتیاجات املستفیدین ، والشراء املحلي 

لتنشیط السوق املحلي وتشغیل الید العاملة 

وصــف الـمـشــروع
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املشروعات املوسمیة 

إفطار صائم ( وجبات )

2

الشمال السوري : ریف إدلب – ریف حماه – ریف حلب
ترکیا : الریحانیة – غازي عینتاب – أورفا

177.331 وجبة 177.331 صائم / عدد الوجبات : 

يف شهر رمضان املبارك من کل عام وخالل 7 سنوات تقوم 
شام الخیر بتوزیع وجبات غذائیة صحیة جاهزة یلع الصائمین يف 

الشمال السوري ، تحتوي البروتین الحیواني والنباتي

وصــف الـمـشــروع
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املشروعات املوسمیة

األضاحي

3

الشمال السوري : ریف إدلب – ریف حماه – ریف حلب
ترکیا : الریحانیة – غازي عینتاب – أورفا

72500 أسرة / عدد األضاحي : 3634 رأس غنم 

يف کل عام یتم ذبح وتقطیع وتعبئة وتبرید األضاحي ومن 
توزیعها یلع األسر املستحقة  ثم 

وصــف الـمـشــروع
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املشروعات املوسمیة

إفطار عرفة

4

الشمال السوري : ریف إدلب – ریف حماه – ریف حلب
ترکیا : الریحانیة – غازي عینتاب – أورفا

20000 فرد / عدد الوجبات : 20000 وجبة   

يف یوم عرفة املبارك وبدعم املحسنین الکرام ، نقدم موائد 
وجبات صحیة جاهزة للصائمین ، تحتوي البروتین الحیواني 

والنباتي 

وصــف الـمـشــروع
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املشروعات املوسمیة

إفطار عاشوراء

5

الشمال السوري : ریف إدلب – ریف حماه – ریف حلب

10000 وجبة     10000 صائم / عدد الوجبات : 

يف یوم عشوراء من کل عام وبدعم املحسنین الکرام ، نقدم 
موائد وجبات صحیة جاهزة للصائمین ، تحتوي البروتین الحیواني 

والنباتي   

وصــف الـمـشــروع
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قطـاعـاتنـا

قطاع الکفاالت

َعْن َسْهٍل بن سعد َقاَل: قال َرُسوُل اهللاَِّ صلی اهللا علیه وسلم:َ َأَنا َوَکاِفُل اْلَیِتیِم ِفي اْلَجنَِّة 
بَّاَبِة َواْلُوْسَطی َوَفرََّج َبْیَنُهَما َشْیًئا. رواه البخاري َهَکَذا، َوَأَشاَر ِبالسَّ
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مشاریع الکفاالت

کفالة األیتام

1

الشمال السوري : ریف إدلب – ریف حماه – ریف حلب
ترکیا : انطاکیا – غازي عینتاب

2000 یتیم  

األیتام املکفولین  بلغ عدد  ، حیث  تقدیم کفالة شهریة لألیتام 
2000 یتیم  من مختلف املناطق واملحافظات يف الشمال  حالیًا 

السوري ، تهدف الکفالة إلی املساهمة يف بناء انسان صالح 
من خالل توفیر الحد األدنی من األحتیاجات األساسیة  

وصــف الـمـشــروع
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مشاریع الکفاالت

کسوة األیتام

2

الشمال السوري : ریف إدلب – ریف حماه – ریف حلب

80000 طفل - عدد القطع املوزعة : 250,000 قطعة  

توزیع کسوة لألیتام خالل أنشطة وبرامج تربویة واجتماعیة ودعویة 
تهدف إلی إدخال السرور یلع قلوب األیتام وأسرهم  ، وخاصة 

أمهاتهم ، وتخفیف املعاناة عنهم  

وصــف الـمـشــروع



81

مشاریع الکفاالت

حفالت العید

3

الشمال السوري : ریف إدلب – ریف حماه – ریف حلب
ترکیا : انطاکیا – غازي عینتاب – إسطنبول

51 حفلة 34.228 طفل / عدد الحفالت :   

خالل  من  األیتام  وخاصة  لألطفال  ترفهیة  حفالت  إقامة 
قلوب  یلع  السرور  إدخال  إلی  یهدف  تربوي  برنامج 

خالل  من   ، عنهم  ناة  املعا وتخفیف  وأسرهم  األطفال 
األطفال  وألعاب  وهدایا  واملسابقات  الجماعیة  االلعاب 

وصــف الـمـشــروع
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مشاریع الکفاالت

کفالة األسر

4

الشمال السوري : ریف إدلب – ریف حماه – ریف حلب
ترکیا : انطاکیا – غازي عینتاب

 50 أسرة

األرامل  وأسر  الفقیرة واملتعففة  تقدیم کفالة شهریة لألسر 
، تهدف الکفالة إلی املساهمة يف  وذوي االحتیاجات الخاصة 

الحد األدنی من االحتیاجات األساسیة لألسر     توفیر 

وصــف الـمـشــروع



83

قطـاعـاتنـا

قطاع القوافل

واملحسنین  املتبرعین  بحضور  متنوعة  مساعدات  تقدیم  إلی  تهدف   : الخیر  قوافل 
لنقل  الالجئین  أوضاع  واقع  یلع  إطالعهم  بهدف   ، الداعمة  الجهات  عن  وممثلین 

 . التنفیذ  يف  الشفافیة  ملبدأ  وتحقیقا   ، ومؤسساتهم  ملجتمعاتهم  معانتهم 



84

مشاریع القوافل

قوافل الخیر

1

ترکیا : انطاکیا – غازي عینتاب – أورفا – کلس 

20 قافلة 10000 أسرة / عدد القوافل : 

برنامج یحتوي عدة مشروعات متنوعة يف عدة قطاعات للعمل 
االنساني ؛ حیث کانت أهم املشروعات املقدمة : ( تسییر املساعدات 

للداخل السوري – أنشطة ترفهیة لألیتام – مساعدات غذائیة 
مشروعات تنمویة صغیرة – مساعدات شتویة )

وصــف الـمـشــروع
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قطـاعـاتنـا

قطاع االستجابة الطارئة

یعد قطاع االستجابة العاجلة من أهم قطاعات العمل اإلنساني ؛ حیث یساهم يف تلبیة 
االحتیاجات األساسیة يف وقت األزمات والکوارث الطبیعیة ، ویحتاج إلی فریق ذي خبرة 

عالیة یجید التعامل مع األزمات والکوارث الطبیعیة من خالل قدرته یلع تحدید 
االحتیاجات وتوفیرها بالسرعة القصوى للحفاظ یلع حیاة البشر . 
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مشاریع االستجابة الطارئة

اإلغاثة الشتویة

1

سوریا : ریف إدلب - ریف حماه - ریف حلب
ترکیا : هاتاي - غازي عینتاب - کلس - أورفا

عائلة  25000

تقدیم مواد التدفئة املختلفة من فحم وصوبیات وبطانیات 
وفرشات ومالبس شتویة ملساعدة وإغاثة املهجرین يف أیام 

فصل الشتاء القارص

وصــف الـمـشــروع
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مشاریع االستجابة الطارئة

أرید حذاًء

2

الشمال السوري : ریف إدلب – ریف حماه – ریف حلب

13.000 طفل

مع هطول األمطار وعدم توفر شبکات الصرف الصحي والطرق 
إلی  والذهاب  الحرکة  األطفال  یلع  یصعب   ، ممهدة  الغیر 
، ومن هنا کانت  مدارسهم بسبب األمطار والطین بالشوارع 

فکرة توفیر حذاء شتوي لألطفال وخاصة طالب املرحلة 
االبتدائیة

وصــف الـمـشــروع
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مشاریع االستجابة الطارئة

توزیع مواد تدفئة

3

الشمال السوري : ریف إدلب – ریف حماه – ریف حلب
ترکیا : هاتاي – غازي عینتاب 

73.703 أسرة

مع دخول فصل الشتاء القارص من کل عام تقوم شام الخیر  
بتوزیع مواد التدفئة ( فحم – حطب – وقود ) حیث بلغت 

80000 بطانیة  2000 طن فحم وحطب ،  الکمیات املوزعة : 
30000 اسفنجة  15000 مخدة ، 

وصــف الـمـشــروع
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مشاریع االستجابة الطارئة

توزیع صوبیا ( مدافئ )

4

الشمال السوري : ریف إدلب – ریف حماه – ریف حلب
ترکیا : هاتاي – غازي عینتاب

1720 أسرة

مع دخول فصل الشتاء القارص من کل عام تقوم شام الخیر  
باعتبارها مواد  الوقود  أو  الحطب  التدفئة مع  بتوزیع صوبیات 

1720 صوبیا   الکمیات املوزعة  ، حیث بلغت  مستقلة 

وصــف الـمـشــروع
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مشاریع االستجابة الطارئة

توزیع شوادر

5

الشمال السوري : ریف إدلب – ریف حماه – ریف حلب

3300 أسرة

القارص وهطول األمطار ولحمایة  الشتاء  مع دخول فصل 
الخیام من الغرق نقوم بتوزیع شوادر لعزل األمطار ؛ حیث 

3300 شادر    قمنا بتوزیع 

وصــف الـمـشــروع



ويف الختام ..  نتقدم بأسمی عبارات الشکر واألمتنان للمؤسسات والهیئات والجهات الخیریة الداعمة  واملحسنیین الکرام

الذین یقدمون الدعم إلنجاز وإنجاح برامجنا واملشاریعنا املختلفة .  

اإلنسانیة الخیر  شام  جمعیة  لعمل  تسهیالت  من  تقدمه  ملا  الترکیة  الحکومیة  الجزیل ملؤسسات  بالشکر  نتقدم  کما 

وکامل الشکر والتقدیر لکوادر شام الخیر وطواقمها اإلداریة والتنفیذیة والعاملین يف جمیع القطاعات التنمویة واالغاثیة 

واهللا نسأل أن یتقبل أعمالنا خاصة لوجهه الکریم .

شام الخیر                 خیٌر یتجدد

الخاتمة
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