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احصائية مجمل نشاطات املنظمة خالل سنة 2005م

/1مساعدات مالية لعوائل شهداء جسر ٔالائمة
قدمت املنظمة إ;ى  12عائلة من عوائل شهداء جسر ٔالائمة مساعدات مالية بلغت قيم@?ا الكلية مبلغ  3.036.000دينار
عراIي..

 /2مساعدات مالية لMويج الشباب
منﺤت املنظمة  20شابا مساعدات مالية لغرض إتمام زواجهم حيث بلغت كلفة هذا املشروع نﺤو  10.000.000دينار
عراIي

 /3توزيع مالبس عيد الفطر
وزعت املنظمة بمناسبة حلول عيد الفطر مالبس العيد ع_ى  432مستفيدا وبكلفة بلغت  4.440.000دينار عراIي.

 /4توزيع البطانيات
وزعت املنظمة خالل فصل الشتاء  125بطانية ع_ى العوائل املتعففة بلغت قيم@?ا  2.625.000دينار عراIي

 /5توزيع حصص غذائية رمضانية
شملت املنظمة خالل شهر رمضان  205عوائل متعففة بتوزيع الحصص الغذائية الرمضانية وال hiبلغت مبالغها
 1.756.000دينار عراIي
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 /6إقامة وجبة إفطار
أقامت املنظمة خالل شهر رمضان وجبة إفطار للصائمlن املتعففlن بلغت كلف@?ا  1.500.000دينار عراIي.

 /7توزيع الكرا hmnاملتﺤركة
قدمت املنظمة  10كرا hmnمتﺤركة للمعاقlن املتعففlن بلغت كلف@?ا الكلية  420.000دينار عراIي.
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احصائية مجمل نشاطات املنظمة خالل سنة 2006م

 /1مساعدات طبية
شملت املنظمة  703مريضا متعففا من خالل إرسالهم إ;ى العيادات الطبية الخاصة للعالج ع_ى نفق@?ا  .حيث بلغت
كلفة املشروع  10.150.000دينار عراIي.

 /2عمليات جراحية داخل العراق
تﺤملت املنظمة تكاليف إجراء عمليات جراحية لنﺤو  109مريضا متعففا xي املستشفيات العراقية ٔالاهلية وبكلفة بلغت
 31.895.000دينار عراIي.

/3عمليات جراحية خارج العراق
أرسلت املنظمة  35مريضا متعففا إ;ى خارج العراق إلجراء عمليات جراحية لهم ع_ى نفقة املنظمة حيث بلغت كلفة
العمليات  40.283.000دينار عراIي

 /4توزيع كرا hmnمتﺤركة ع_ى املعاقlن
وزعت املنظمة  12كرسيا متﺤركا ع_ى  12معاقا متعففا بكلفة بلغت  504.000دينار عراIي.

/5ختان أطفال
أقامت املنظمة حفل ختان جماي إ;ى  50طفال من أطفال العوائل املتعففة بلغت كلفته الكلية  450.000دينار عراIي.
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 /6رعاية جر}ى التفجlات ٕالارهابية
تكفلت املنظمة بالرعاية الطبية واملساعدات املالية لجر}ى التفجlات ٕالارهابية وبكلفة بلغت  2.500.000دينار عراIي.

 /7توزيع عيديات
قدمت املنظمة إ;ى نﺤو  500مستفيدا من املتعففlن مبالغ مالية ع_ى شكل عيديات بمناسبة عيد الفطر املبارك حيث
بلغت قيمة هذﻩ العيديات  35.000.000دينار عراIي.

 /8توزيع كسوة عيد الفطر
أقامت املنظمة مهرجانا خاصا لأليتام ؤالاطفال املتعففlن وقدمت من خالله كسوة العيد ع_ى  4762طفال بمناسبة
حلول عيد الفطر حيث بلغت كلفة هذا املشروع  67.691.000دينار عراIي.
 /9مساعدات لعوائل الشهداء
خصصت املنظمة مساعدات مالية لعوائل الشهداء من ضحايا الاعتداءات ٕالارهابية من اجل رعاي@?م وسد احتياجا?م
املعيشية وبكلفة بلغت  9.500.000دينار عراIي.
 10حصص رمضانية
قدمت املنظمة إ;ى نﺤو  3500عائلة متعففة حصصا غذائية رمضانية بمناسبة حلول شهر رمضان املبارك احتوت عدة
مواد غذائية للمائدة الرمضانية وبكلفة بلغت  47.999.000دينار عراIي.

 11حصص غذائية لعوائل الشهداء
شملت املنظمة  48عائلة متعففة من عوائل الشهداء بالحصص الغذائية بغية سد احتياجا?م ورعاي@?م حيث بلغت
الكلفة الكلية لهذا املشروع  2.330.000دينار عراIي
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 12مساعدات مالية للزواج
منﺤت املنظمة  20شابا راغبا بالزواج مساعدات مالية بغية مساعد?م ع_ى إتمام تكاليف الزواج حيث بلغت الكلفة
 10.000.000دينار عراIي.

 13توزيع الكسوة املدرسية
وزعت املنظمة ع_ى طالب وطالبات املدارس الابتدائية واملتوسطة الكسوة املدرسية )الزي املوحد( ع_ى  286طالبا
وطالبة وبكلفة بلغت  5.476.000دينار عراIي..

 14توزيع مالبس عيد ٔالاضى
أقامت املنظمة مهرجانا لتوزيع كسوة عيد ٔالاضى ع_ى نﺤو  547طفال يتيما ومتعففا بمناسبة حلول عيد ٔالاضى حيث
بلغت كلفة املشروع نﺤو  2.220.000دينار عراIي.

 15توزيع مواد غذائية
وزعت املنظمة مساعدات وحصص غذائية ع_ى العوائل املتعففة بلغت قيم@?ا نﺤو  10.095.000دينار عراIي شملت
موادا غذائية متنوعة ملساعدة العوائل املتعففة وسد احتياجا?ا.

 16توف lاحتياجات إنسانية
وفرت املنظمة مختلف الاحتياجات ٕالانسانية إ;ى  115مستفيدا مﺤتاجا لهذﻩ املساعدات وبكلفة بلغت نﺤو
 14.819.000دينار عراIي.
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 17دعم مركز رامي ملر mالتوحد
قدمت املنظمة دعما ماليا إ;ى مركز رامي ملر mالتوحد xي بغداد من اجل مساعد?م xي تقديم خدمات أفضل لألطفال
الذين يعانون من هذا املرض حيث بلغت قيمة الدعم املقدم من قبل املنظمة للمعهد نﺤو  11.700.000دينار عراIي.

 18توزيع املواد الغذائية للعوائل النازحة
نظمت املنظمة حملة إلغاثة العوائل النازحة واملهجرة من منازلها من خالل تقديم املساعدات واملواد الغذائية لها حيث
بلغ عدد العوائل املستفيدة من هذﻩ الحملة نﺤو  69950عائلة نازحة وبلغت كلفة املشروع نﺤو  440.655.000دينار
عراIي.

 19مساعدات مالية للعوائل املهجرة
منﺤت املنظمة  2026عائلة مهجرة مساعدات مالية بلغت قيم@?ا نﺤو  64.108.000دينار عراIي بغية مساعد?ا xي توفl
احتياجا?ا ٕالانسانية ٔالاخرى.

 20بناء وحدات سكنية للعوائل املهجرة
أقامت املنظمة مشروعا إنسانيا تمثل xي بناء  20وحدة سكنية توزع مجانا ع_ى العوائل املهجرة xي بغداد وبكلفة بلغت
نﺤو  51.915.000دينار عراIي.

 21مساعدات طبية للعوائل املهجرة
سخرت املنظمة إمكانيات لجا?ا الطبية لتقديم املساعدات الطبية والصحية إ;ى نﺤو  110عائلة مهجرة وبكلفة بلغت
نﺤو  1.820.000دينار عراIي.
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22توزيع البطانيات
وزعت املنظمة خالل موسم الشتاء مساعدات عينية شملت البطانيات إ;ى حوا;ي  875عائلة متعففة حيث بلغت قيمة
املشروع نﺤو  6.987.000دينار عراIي

 23توزيع املراوح السقفية
بكلفة  1.305.000دينار عراIي وزعت املنظمة  60مروحة سقفية ع_ى العوائل املتعففة بغية مساعد?م xي توفl
احتياجا?م ٔالاساسية.

 24توزيع مولدات كهربائية
وزعت املنظمة  32مولدة كهربائية ع_ى العوائل املتعففة الساكنة xي العشوائيات ?دف مساعد?م xي توف lالكهرباء
ملنازلهم حيث بلغت كلفة هذا املشروع نﺤو  2.135.000دينار عراIي.

 25توزيع مجمدات
قدمت املنظمة لعائلتlن متعففتlن مجمدات لحفظ ٔالاطعمة وتوف lاملاء البارد ?دف سد احتياجا?ا ٔالاساسية وبكلفة
بلغت نﺤو  799.000دينار عراIي

 26توزيع مالبس متنوعة
وزعت املنظمة إ;ى نﺤو  1000مستفيدا مالبس متنوعة وبﺤسب الاحتياجات حيث بلغت الكلفة الكلية للمشروع نﺤو
 4.000.000دينار عراIي
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احصائية مجمل نشاطات املنظمة خالل سنة 2007م

 /1توزيع الكرا hmnاملتﺤركة
وزعت املنظمة كرا hmnمتﺤركة ع_ى  121معاقا متعففا ?دف توف lاحتياجا?م xي هذا املجال وبكلفة بلغت نﺤو
 7.882.000دينار عراIي.

 /2حفل ختان جماي
أقامت املنظمة حفل ختان جماي لنﺤو  100طفل من أطفال العوائل املتعففة وبكلفة إجمالية قدرها  850.000دينار
عراIي.

 /3هدايا لألطفال املختونlن
قدمت املنظمة بمناسبة ختان ٔالاطفال الهدايا إ;ى  110أطفال مختونlن وبكلفة بلغت  150.000دينار عراIي

 /4مساعدات طبية للمستشفيات الحكومية
منﺤت املنظمة مستشفى الكاظمية لألطفال مساعدات ومواد طبية مساهمة م¡?ا xي سد النقص الذي تعاني منه
املستشفى xي هذا املجال حيث بلغت قيمة املساعدات املقدمة من قبل املنظمة إ;ى مستشفى الكاظمية لألطفال نﺤو
 780.000دينار عراIي..
 /5مساعدات مالية لجر}ى التفجlات ٕالارهابية
قدمت املنظمة مساعدات مالية بلغت قيم@?ا نﺤو  9.042.000دينار عراIي إ;ى نﺤو  87جريﺤا بسبب التفجlات ٕالارهابية
وذلك ?دف تخفيف معانا?م وتوف lاحتياجا?م ٔالاساسية.
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 /6توزيع مبالغ مالية لعوائل الشهداء
منﺤت املنظمة مبالغ مالية بلغت قيم@?ا نﺤو  7.000.000دينار عراIي إ;ى  70عائلة من عوائل شهداء ضحايا الاعتداءات
ٕالارهابية من اجل مواسا?م وسد احتياجا?م املعيشية.

 /7توزيع مالبس لألرامل واملتعففات
وزعت املنظمة لـ  450أرملة ومتعففة مالبس مختلفة ٔالانواع وبﺤسب الاحتياجات الخاصة بالنساء واملشموالت بالتوزيع
حيث بلغت كلفة املالبس املوزعة نﺤو  400.000دينار عراIي.

/8مساعدات عينية لعوائل الشهداء
استلمت  650عائلة من عوائل الشهداء مساعدات متنوعة من املنظمة بغية الارتقاء بمستواهم املعي¨ hmوسد
احتياجا?م ٔالاخرى.

 /9مواد غذائية لعوائل الشهداء
شملت املنظمة نﺤو  2300عائلة من عوائل الشهداء باملساعدات املقدمة لهم ع_ى شكل مواد غذائية بلغت كلف@?ا نﺤو
 18.050.000دينار عراIي ?دف رعاي@?م والتكفل بسد احتياجا?م xي هذا املجال.

 10توزيع رواتب شهرية للعوائل الفقlة
بلغ عدد العوائل الفقlة املستفيدة من الرواتب الشهرية ال hiخصص@?ا املنظمة لهم نﺤو  118عائلة حيث بلغت كلفة
هذﻩ الرواتب نﺤو  118.743.000دينار عراIي.
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 /11دفع إيجارات شهرية للعوائل الفقlة
تكفلت املنظمة بدفع ٕالايجارات الشهرية لـ  12عائلة فقlة وبواقع  17.354.000دينار عراIي سنويا بغية مساعد?م xي
السكن الالئق.

 /12مساعدات مالية طارئة
قدمت املنظمة مبلغ  14.421.000دينار عراIي كمساعدات مالية طارئة لعدد كب lمن املﺤتاجlن ?دف املساعدة xي
تخفيف معانا?م واحتياجا?م املختلفة.

 /13كسوة مدرسية
استلم نﺤو  891طالبا وطالبة من املنظمة كسوة مدرسية )الزي املوحد( ملساعد?م xي توف lهذا الاحتياج حيث بلغت
كلفة املشروع نﺤو  4.500.000دينار عراIي.

 /14تقديم هدايا لأليتام )البيت العراIي ٓالامن(
قدمت املنظمة للبيت العراIي ٓالامن الخاص برعاية ٔالايتام هدايا عينية لألطفال ٔالايتام xي هذا املركز وبواقع  60طفال
حيث بلغت قيمة الهدايا نﺤو  338.000دينار عراIي.

 /15إيصال املاء الصالح للشرب
تكفلت املنظمة من خالل جهودها وتنسيقها مع الدوائر املختصة xي الدفاع املدني من إيصال املاء الصالح للشرب ع_ى
نفق@?ا إ;ى املناطق ال hiتعاني شح املاء الصالح للشرب xي أطراف بغداد حيث بلغت كلفة املشروع نﺤو  5.750.000دينار
عراIي..
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 16اعتصام أها;ي ديا;ى
ساهمت املنظمة xي دعم اعتصام أها;ي ديا;ى للمطالبة بالحقوق املشروعة للشرائح املﺤرومة من خالل تقديمها دعما
ماليا بقيمة  6.000.000دينار عراIي.

 /17توزيع املواقد النفطية
وزعت املنظمة للعوائل الفقlة نﺤو  968موقدا نفطيا بعدد العوائل املﺤتاجة لهذﻩ املساعدة حيث بلغت كلفة هذا
املشروع نﺤو  6.665.000دينار عراIي.

 /18توزيع بطانيات
شملت املنظمة  875عائلة متعففة بتوزيع البطانيات ?دف سد احتياجا?ا الضرورية وبواقع  6.987.000دينار عراIي
¯ي كلفة املشروع.

 19توزيع املراوح السقفية
استلمت  190عائلة متعففة من املنظمة مراوح سقفية بلغت قيم@?ا نﺤو  3.690.000دينار عراIي كمشروع ?°دف إ;ى سد
احتياجات العوائل املتعففة.

/20نصب خزان ماء
قامت املنظمة بنصب خزانlن للماء xي املناطق الفقlة ال hiتعاني من شح املاء الصالح للشرب وبكلفة إجمالية بلغت
نﺤو  375.000دينار عراIي.
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 /21توزيع النايلون املطري
وزعت املنظمة مادة النايلون املطري ع_ى  20عائلة من العوائل الفقlة ?دف استخدامه لتغطية سقوف منازلها ضد
ٔالامطار ؤالاحوال الجوية ٔالاخرى حيث بلغت كلفة املشروع  390.000دينار عراIي.

 /22إغاثة عوائل مهجرة
شكلت املنظمة لجان إلغاثة العوائل املهجرة بكل ما تﺤتاجه بغية تخفيف معانا?ا حيث قدمت املنظمة موادا وسلعا
مM±لية متنوعة لتلك العوائل بقيمة  3.645.000دينار عراIي.

 /23مواد مM±لية للعوائل املهجرة
قدمت املنظمة سلعا ومواد مM±لية للعوائل املهجرة بقيمة  1.615.000دينار عراIي ?دف سد احتياجا?ا ومساعد?ا ع_ى
تﺤطي املﺤنة.

 24توزيع حافظات ماء
قدمت املنظمة لـ  2750عائلة مهجرة حافظات املاء بقيمة  3.250.000دينار عراIي كمساعدات اغاثية لهذﻩ العوائل الhi
تعرضت للتهج lمن منازلها.
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احصائية مجمل نشاطات املنظمة خالل سنة 2008م
 /1مساعدات طبية ملستشفى الكاظمية
منﺤت املنظمة مساعدات طبية ومستلزمات صحية إ;ى مستشفى الكاظمية الحكومي بقيمة  1.100.000دينار عراIي
?دف توف lالاحتياجات الضرورية للمستشفى.
 /2توزيع كرا hmnمتﺤركة
وزعت املنظمة  22كرسيا متﺤركا ع_ى املعاقlن بلغت قيم@?ا ٕالاجمالية نﺤو  2.200.000دينار عراIي كمشروع ?°دف إ;ى
مساعدة املعاقlن وتامlن احتياجا?م الضرورية.
 /3إغاثة جر}ى التفجlات
أغاثت املنظمة  78جريﺤا من جر}ى التفجlات ٕالارهابية بمساعدات مالية وطبية ورعاية xي املستشفيات ٔالاهلية وعالج
متكامل وبكلفة بلغت نﺤو  1.850.000دينار عراIي.
 /4بناء وتأهيل املساكن
قامت املنظمة ببناء وتأهيل مساكن  209عائلة فقlة تعاني من مشكلة السكن حيث وفرت املنظمة وحدات سكنية لهم
مجانا وبكلفة تﺤمل@?ا املنظمة بلغت نﺤو  77.190.000دينار عراIي.
 /5دورات خياطة
نظمت املنظمة دورات لتعليم فن التفصيل والخياطة لـ  50امرأة أرملة ومتعففة ?دف تعليمهن مهنة ملساعد?ن xي
تﺤصيل الرزق حيث بلغت كلفة إقامة الدورات نﺤو  4.950.000دينار عراIي.

 /6مساعدات مالية للعوائل املهجرة
منﺤت املنظمة مساعدات مالية للعوائل املهجرة وبواقع  39.600.000دينار عراIي إ;ى  792عائلة مهجرة ملساعد?ا xي
تامlن متطلبات املعيشة الضرورية.
 /7توزيع كرا hmnمتﺤركة
وزعت املنظمة كرا hmnمتﺤركة ع_ى  48معاقا متعففا كمساعدة م¡?ا لتوف lاحتياجا?م ٔالاساسية حيث كانت الكلفة
ٕالاجمالية للمشروع نﺤو  4.850.000دينار عراIي.
/8زيارة جر}ى التفجlات ٕالارهابية
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شكلت املنظمة لجانا لزيارة جر}ى التفجlات ٕالارهابية والاطمئنان ع_ى سالم@?م والوقوف ع_ى احتياجا?م حيث قدمت
املنظمة مساعدات مالية بقيمة  900.000دينار عراIي.
 /9توزيع حصة رمضانية
شملت املنظمة  2000عائلة متعففة بالحصص الغذائية الرمضانية املوزعة عل?µم xي شهر رمضان واملﺤتوية ع_ى عدة
أنواع من املواد الغذائية وبكلفة كلية بلغت نﺤو  37.000.000دينار عراIي.
 /10افطاريات رمضانية
وزعت املنظمة طيلة أيام شهر رمضان املبارك افطاريات رمضانية ع_ى العوائل املتعففة البالغ عددها  300عائلة
وبواقع  16.280.000دينار عراIي ..
 /11إبرام عقود مع املعلمlن
أبرمت املنظمة عقود عمل مع معلمlن بغية انخراطهم xي تدريس الطلبة xي املدارس ال hiتعاني نقصا كبlا xي الكادر
التدري¶ hmحيث بلغت قيمة العقود ال hiأبرم@?ا املنظمة وتﺤملت تكاليف تسديدها للمعلمlن نﺤو  3.025.000دينار
عراIي.
 /12إنشاء مدارس مﺤو ٔالامية
انشات املنظمة  3مدارس ملﺤو ٔالامية xي مناطق أطراف بغداد وقامت بتجهMlها باملستلزمات الدراسية واملعلمlن حيث
يستفيد م¡?ا نﺤو  260شخصا وبكلفة وصلت إ;ى  20.763.000دينار عراIي.
 /13تأهيل مساكن العوائل املهجرة
قامت املنظمة بتأهيل  24مسكنا للعوائل املهجرة بقيمة  1.250.000دينار عراIي ?دف توف lالشروط املالئمة لسكن
لهذﻩ العوائل من حيث الخدمات الصحية املM±لية وغlها..
/14توزيع مجمدات
وزعت املنظمة  38مجمدة ع_ى العوائل املتعففة ?دف مساعد?ا ع_ى تامlن احتياجا?ا من السلع املM±لية ٔالاساسية
حيث بلغت الكلفة الكلية نﺤو  10.879.000دينار عراIي.
 /15توزيع ثالجات
استفادت نﺤو  16عائلة متعففة من قيام املنظمة بتوزيع الثالجات عل?µا حيث كانت كلفة هذا املشروع نﺤو 3.800.000
دينار عراIي ?دف توف lالاحتياجات الضرورية للعوائل املتعففة.
 /16نصب سخانات وخزانات ماء

15

وفرت املنظمة لـ  73عائلة متعففة خدمات مM±لية أساسية تمثلت xي نصب سخانات كهربائية وخزانات ماء ملنازل
العوائل املتعففة بقيمة  18.100.000دينار عراIي ?دف توف lالاحتياجات املM±لية ٔالاساسية للعوائل املتعففة.

 /17توزيع بطانيات
وزعت املنظمة  3352بطانية ع_ى العوائل املتعففة خالل فصل الشتاء وبقيمة  38.500.000دينار عراIي بغية تامlن
متطلبات العوائل املتعففة من هذﻩ املواد العينية.
 /18توزيع اسطوانات الغاز السائل
قدمت املنظمة مساعدات عينية إ;ى  120عائلة متعففة تمثلت باسطوانات الغاز السائل وبكلفة إجمالية بلغت نﺤو
 5.490.000دينار عراIي.
 /19توزيع الحصران
نﺤو  226عائلة متعففة استلمت من املنظمة مادة الحص lكمساعدات اغاثية لتامlن احتياجا?ا وبقيمة وصلت إ;ى
 3.950.000دينار عراIي.
 20توزيع أفرشة نوم أسفنجية
وزعت املنظمة  660فراشا أسفنجيا ع_ى العوائل املتعففة ال hiتﺤتاج لهذﻩ املواد ٔالاساسية xي منازلها وبكلفة إجمالية
بلغت نﺤو  6.600.000دينار عراIي.
 /21توزيع مواد عينية مختلفة
وزعت املنظمة مواد عينية مختلفة ع_ى  3927عائلة متعففة وبكلفة إجمالية بلغت  22.104.000دينار عراIي ?دف
تامlن املتطلبات ٔالاساسية ملعيشة هذﻩ العوائل وسد النقص الذي تعاني منه xي السلع املM±لية وغlها.
 /22توزيع مواد غذائية للعوائل املهجرة واملتعففة
نﺤو  9015عائلة مهجرة ومتعففة شمل@?ا املنظمة بالحصص واملواد الغذائية ٔالاساسية كمساعدات اغاثية لسد
النقص xي هذﻩ املواد ال hiتعاني م¡?ا تلك العوائل حيث أن الكلفة الكلية لهذا املشروع بلغت  90.150.000دينار عراIي.
 /23مواد غذائية للعوائل الفقlة
شملت املنظمة  8113عائلة فقlة بتوزيع املواد الغذائية املتنوعة لها بكلفة وصلت إ;ى  105.030.000دينار عراIي ?دف
تخفيف معاناة هذﻩ العوائل ومساعد?ا لتامlن غذا¸?ا.
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 /24إغاثة عوائل مﺤاصرة
قامت املنظمة بإغاثة  3250عائلة مﺤاصرة جراء العمليات العسكرية بمختلف املواد الغذائية وٕالانسانية والطبية
وبكلفة إجمالية بلغت نﺤو  50.000.000دينار عراIي.
 /25توزيع حليب ٔالاطفال
?دف رعاية أطفال العوائل الفقlة خصصت املنظمة حصصا شهرية من الحليب ألطفال العوائل الفقlة وبواقع 92
عائلة وبكلفة بلغت نﺤو  14.239.000دينار عراIي.
 /26توزيع مواد غذائية لعوائل الشهداء
وزعت املنظمة مواد غذائية متنوعة لـ  1750عائلة من عوائل شهداء ضحايا الاعتداءات ٕالارهابية بقيمة بلغت نﺤو
 33.400.000دينار عراIي بغية توف lالرعاية الالزمة لهذﻩ العوائل.
 /27توزيع مواد غذائية وأقمشة
قدمت املنظمة مساعدات اغاثية تشمل ٔالاغذية ؤالاقمشة إ;ى  6000عائلة فقlة وبكلفة كلية بلغت  94.000.000دينار
عراIي ملساعد?ا xي توف lالاحتياجات ٔالاساسية للمعيشة.
 /28توزيع مادة الثلج
?دف تخفيف معاناة العوائل الفقlة xي فصل الصيف وزعت املنظمة مادة الثلج ع_ى  89908عائلة فقlة وبكلفة
وصلت إ;ى  81.534.000دينار عراIي.
 /29توزيع خزانات ماء
بلغت كلفة خزانات املاء ال hiوزع@?ا املنظمة ع_ى  164عائلة نﺤو  3.330.000دينار عراIي مساهمة م¡?ا xي تامlن
الاحتياجات ٔالاساسية املM±لية للعوائل الفقlة.
 /30دفع إيجارات العوائل املتعففة
سددت املنظمة مبلغ  20.174.000دينار عراIي كبدالت إيجارات شهرية للعوائل املتعففة ال hiال تملك سكنا ?دف
التخفيف عن كاهل هذﻩ العوائل xي الجانب املادي.
 /31منﺤة مالية
وزعت املنظمة ع_ى  792عائلة شهيد منﺤة مالية بقيمة  39.600.000دينار عراIي كانت قد حصلت عل?µا املنظمة من
دائرة شؤون املوطنlن xي ٔالامانة العامة ملجلس الوزراء.
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 32مساعدات مالية عامة
منﺤت املنظمة مساعدات مالية عامة بقيمة  9.500.000دينار عراIي للمﺤتاجlن والفقراء كمساعدات لتوف lاملتطلبات
ٔالاساسية املعيشية لهم.
 /33توزيع عيديات عيد ٔالاضى
شملت املنظمة نﺤو  1332عائلة متعففة بمبالغ نقدية ع_ى شكل عيديات xي عيد ٔالاضى املبارك حيث بلغت الكلفة
الكلية لهذﻩ املساعدات نﺤو  33.300.000دينار عراIي.
 /34توزيع عيديات xي عيد الفطر
بقيمة  2.750.000دينار عراIي قدمت املنظمة مبالغ نقدية ع_ى شكل عيديات xي عيد الفطر ع_ى  100عائلة متعففة
ملساعد?ا ماليا xي العيد.

 /35مهرجان ترفي¾ hوتثقيفي لأليتام
أقامت املنظمة مهرجانا ترف?µيا وتثقيفيا لأليتام البالغ عددهم  50طفال مشاركا xي املهرجان الذي تضمن فعاليات
متنوعة أدخلت السرور والفرح إ;ى قلوب هؤالء ٔالايتام حيث بلغت الكلفة الكلية للمهرجان والهدايا املوزعة فيه نﺤو
 1.650.000دينار عراIي
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احصائية مجمل نشاطات املنظمة خالل سنة 2009م
 /1رواتب شهرية للمتعففlن
خصصت املنظمة رواتب شهرية للعوائل املتعففة البالغ عددها  275عائلة ?دف رفع مستواها املعي¨ hmوانتشالها من
واقعها حيث رصدت املنظمة لهذا املشروع مبلغ  150.925.000دينار عراIي.
 /2إيجارات العوائل املتعففة
تكفلت املنظمة بتسديد بدالت ٕالايجارات الشهرية لـ  15عائلة متعففة التملك سكنا بغية مساعد?ا وتوف lاحتياجا?ا
ٔالاساسية السيما السكن املناسب حيث خصصت املنظمة لهذا املشروع مبلغ  19.779.000دينار عراIي.
 /3مساعدات مالية
منﺤت املنظمة مساعدات مالية إ;ى  1984شخصا مﺤتاجا ملساعد?م xي تخطي صعوبات املعيشة حيث بلغت
املخصصات املالية املرصودة لهذﻩ الشريﺤة نﺤو  64.587.000دينار عراIي.
 /4صرف الوصفة الطبية والعالج
تﺤملت املنظمة تكاليف عالج ووصفات طبية لـ  1282مريضا أرسل@?م املنظمة للعيادات الطبية الخاصة ع_ى نفق@?ا
حيث بلغت تكاليف هذا املشروع نﺤو  23.026.000دينار عراIي.
 /5مفرزة طبية
بلغت تكاليف عالج  2937مريضا مع صرف ٔالادوية لهم  9.558.000دينار عراIي من خالل املفرزة الطبية ال hiانشا?ا
املنظمة لعالج املر mالفقراء مجانا.
 /6عيادة طبية
تمكنت العيادة الطبية ال hiافتتﺤ@?ا املنظمة لعالج املر mوصرف ٔالادوية لهم مجانا من عالج نﺤو  7486مريضا فقlا
وبكلفة تﺤمل@?ا املنظمة وصلت إ;ى  35.170.000دينار عراIي.
 /7اللجنة الطبية التابعة للمنظمة
استقبلت اللجنة الطبية التابعة للمنظمة  1883مريضا فقlا لعالجهم وصرف ٔالادوية لهم وإجراء التﺤليالت املرضية
ع_ى نفقة املنظمة حيث بلغت تكاليف هذا املشروع نﺤو  51.814.000دينار عراIي.
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 /8العمليات الجراحية
أشرفت اللجنة الطبية التابعة للمنظمة ع_ى  202عملية جراحية أجريت للمر mالفقراء ع_ى نفقة املنظمة xي
املستشفيات الخاصة حيث تﺤملت املنظمة تسديد مبالغ العمليات الجراحية ال hiوصلت إ;ى نﺤو  44.265.000دينار
عراIي.
 /9صرف العالج
سددت اللجنة الطبية التابعة للمنظمة أجور الوصفات الطبية املصروفة لـ  132مريضا فقlا وبكلفة وصلت إ;ى نﺤو
 6.519.000دينار عراIي.
 /10صرف رواتب مﺤاضرين
صرفت املنظمة رواتب  30مﺤاضرا تعاقدت معهم املنظمة بغرض إلقاء املﺤاضرات xي املدارس ال hiتعاني من نقص xي
كادرها التدري¶ hmحيث بلغت قيمة الرواتب املصروفة للمﺤاضرين نﺤو  6.336.000دينار عراIي.
 /11مدارس مﺤو ٔالامية
بلغت تكاليف املوسم الدراx hmnي مدارس مﺤو ٔالامية ال hiانشا?ا املنظمة لـ  266طالبا نﺤو  11.246.000دينار عراIي
كأجور مﺤاضرين ومستلزمات دراسية أخرى.
 /12رياض ٔالاطفال
بلغت تكاليف موسم رياض ٔالاطفال ال hiتضم  113طفال يتلقون التعليم ٔالاسا hmnع_ى نفقة املنظمة نﺤو 2.170.000
دينار عراIي.
 /13دورات تعليم الخياطة
افتتﺤت املنظمة دورات تعليم فن التفصيل والخياطة للنساء ٔالارامل واملتعففات بلغ عددهن  347مستفيدة ومتدربة
وبكلفة إجمالية بلغت نﺤو  13.108.000دينار عراIي.
 /14حصة رمضانية
وزعت املنظمة بمناسبة حلول شهر رمضان املبارك  4703حصة غذائية ع_ى العوائل املتعففة احتوت ع_ى عدة مواد
غذائية للمائدة الرمضانية بكلفة إجمالية وصلت إ;ى  49.905.000دينار عراIي.
 /15مواد غذائية
شملت املنظمة  22898عائلة متعففة بتوزيع املواد الغذائية ٔالاساسية ?دف مساعد?ا ع_ى توف lاحتياجا?ا حيث
وصل املبلغ املرصود لهذا املشروع نﺤو  111.839.000دينار عراIي.
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 /16حليب ٔالاطفال
وزعت املنظمة  1400علبة حليب أطفال ع_ى  840طفال رضيعا من أطفال العوائل املتعففة ?دف سد النقص xي
احتياجات هذﻩ العوائل من مادة حليب ٔالاطفال حيث وصلت تكاليف املشروع إ;ى نﺤو  5.739.000دينار عراIي..
 /17كسوة مدرسية للطالب
استلمت  78مدرسة وبواقع  6785كسوة مدرسية من املنظمة ?دف توزيعها ع_ى الطلبة املﺤتاجlن بغية التخفيف عن
كاهل عوائلهم املتعففة حيث وصلت الكلفة الكلية للمشروع إ;ى نﺤو  48.252.000دينار عراIي.
 /18باحثة اجتماعية لزيارة عوائل الشهداء
أرسلت املنظمة باحثة اجتماعية لزيارة عوائل الشهداء xي  11منطقة ?دف التعرف ع_ى مشاكلهم والوقوف ع_ى
احتياجا?م املعيشية وٕالانسانية حيث رصدت املنظمة مبلغ  945.000دينار عراIي لهذا الهدف.
 /19توظيف العاطلlن عن العمل
تمكنت املنظمة من توظيف  9أشخاص عاطلlن عن العمل من خالل التنسيق مع الدوائر الحكومية لغرض زجهم xي
كوادرها الوظيفية كو?م من الخريجlن العاطلlن عن العمل حيث تم صرف مبلغ  590.000دينار عراIي كأجور إدارية
ورسوم.
 /20تزويج الشباب
وفرت املنظمة الظروف املناسبة إلتمام زواج  33شابا من خالل دعمهم ماديا وتﺤمل تكاليف الزواج ٔالاخرى حيث بلغت
كلفة هذا املشروع نﺤو  13.329.000دينار عراIي.
 /21توزيع البطانيات
وزعت املنظمة  2634بطانية ع_ى العوائل املتعففة بغية سد احتياجا?ا xي هذا الجانب وبكلفة إجمالية بلغت
 24.489.000دينار عراIي.

 /22توزيع املالبس
استلم من املنظمة نﺤو  4260شخصا متعففا مالبس مختلفة ٔالانواع وحسب الاحتياج لكل واحد م¡?م وبكلفة إجمالية
بلغت  16.988.000دينار عراIي.
 /23سلة فواكه وخضر
رصدت املنظمة مبلغ  21.403.000دينار عراIي إلقامة مشروع أسبوي يق¿ hmبتوزيع  7مواد غذائية من الفواكه
والخضر ع_ى  4495عائلة متعففة.
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 /24توزيع لحوم
شملت املنظمة  2108عائلة متعففة بتوزيع حصص اللحوم ملساعد?ا ع_ى تامlن احتياجا?ا من هذﻩ املادة حيث بلغت
تكاليف هذا املشروع نﺤو  9.874.000دينار عراIي.
 /25حفر بÀين ماء
قامت املنظمة بﺤفر بÀين للماء xي مدرستlن تقعان xي أطراف بغداد ?دف توف lاملاء الصالح للشرب لطلب@?ا حيث كانت
الكلفة الكلية للمشروع نﺤو  418.000دينار عراIي.
/26تجه Mlخزانات ماء
جهزت املنظمة مدرستlن بخزانات ماء عدد ) (2لالستفادة م¡?ما xي تامlن احتياجات املدرسة وطلب@?ا من املاء الصالح
للشرب حيث كلف املشروع  678.000دينار عراIي.
 /27توزيع مÁدات الهواء
قدمت املنظمة  10مÁدات هواء للعوائل املتعففة ال hiال تملك وسيلة تÁيد مناسبة ?دف تﺤسlن أوضاعها املعيشية
وبكلفة بلغت  1.170.000دينار عراIي.

 /28توزيع مراوح سقفية
استلمت  56عائلة متعففة من املنظمة مراوح سقفية ?دف توف lالاحتياجات ٔالاساسية لهذﻩ العوائل حيث كلف
املشروع نﺤو  1.065.000دينار عراIي..
 /29إيصال املاء الصالح للشرب
تمكنت املنظمة من إيصال املاء الصالح للشرب إ;ى نﺤو  307عائلة تسكن مناطق أطراف بغداد وتفتقر إ;ى شبكات للماء
الصالح للشرب حيث بلغت كلفة املشروع نﺤو  23.103.000دينار عراIي.
 /30زيارة عوائل الشهداء
شكلت املنظمة لجنة خاصة لزيارة عوائل الشهداء من ضحايا الاعتداءات ٕالارهابية للوقوف ع_ى احتياجا?م ٔالاساسية
للمعيشة وخصصت مبلغ  945.000دينار عراIي لتغطية تكاليف أعمال اللجنة.
 /31توزيع اسطوانات غاز
وزعت املنظمة  10اسطوانات غاز ع_ى العوائل الفقlة ال hiال تملك هذﻩ املادة بغرض مساعد?ا ع_ى تﺤسlن وضعها
املعي¨ hmحيث بلغت كلفة املشروع بنﺤو  430.000دينار عراIي.
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 /32توزيع طباخات غاز
استلمت  16عائلة متعففة من املنظمة طباخات غاز حديثة ?دف تﺤسlن وضعها املعي¨ hmوتوف lاحتياجا?ا ٔالاساسية
وبكلفة وصلت إ;ى  470.000دينار عراIي.

 /33توزيع مضخات ماء
بكلفة  333.000دينار عراIي قدمت املنظمة مضخات املاء لـ  16عائلة متعففة تسكن xي مناطق تعاني من شح املياﻩ.
 /34توزيع مبالغ لجر}ى التفجlات ٕالارهابية
منﺤت املنظمة مساعدات ع_ى شكل مبالغ مالية لـ  195جريﺤا من جر}ى التفجlات ٕالارهابية ?دف مساعد?م ع_ى
توف lاحتياجا?م املعيشية حيث رصدت املنظمة لهذا الهدف مبلغ  14.410.000دينار عراIي .
/35توزيع مداxيء نفطية
وزعت املنظمة  25مدفأة نفطية للعوائل املتعففة ال hiال تملك وسيلة تدفئة مناسبة وبكلفة وصلت إ;ى 1.138.000
دينار عراIي.
 /36افطاريات رمضانية
شملت املنظمة  8202عائلة متعففة باالفطاريات الرمضانية اليومية طيلة الشهر الفضيل ?دف تامlن احتياجا?ا
خالل شهر رمضان الكريم حيث خصصت املنظمة لهذا املشروع مبلغ  28.604.000دينار عراIي.
 /37توزيع الكرا hmnاملتﺤركة
منﺤت املنظمة  4معاقlن متعففlن كرا hmnمتﺤركة بكلفة  423.000دينار عراIي بغرض التخفيف عن كاهلهم xي توفl
الاحتياجات ٔالاساسية لهم.
/38توزيع النايلون املطري
جهزت املنظمة منازل  185عائلة متعففة بمادة النايلون املطري املستعمل xي تغطية سقوف منازل هذﻩ العوائل ضد
ٔالامطار والظروف الجوية ٔالاخرى وبكلفة إجمالية بلغت  2.020.000دينار عراIي.
 /39ترميم مدارس
أقامت املنظمة حملة لميم مدرسة تعاني من ?الك بني@?ا التﺤتية وبكلفة بلغت  130.000دينار عراIي.
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 /40موكب الزائرين
أقامت املنظمة xي إحدى املناسبات الدينية موكبا الستقبال وخدمة الزائرين املشاركlن xي تأدية املراسم الدينية وبواقع
 3000زائرا حيث بلغت تكلفة إقامة املوكب نﺤو  1.120.000دينار عراIي
 /41اعداد الطعام xي عاشوراء
هيأت املنظمة الظروف املالئمة للزائرين xي يوم عاشوراء املقدس من خالل صنع الطعام الخاص باملناسبة ٔالاليمة لهم
وبكلفة بلغت نﺤو  2.479.000دينار عراIي..
 /42بناء وتأهيل مساكن
نفذت املنظمة مشروع تأهيل وبناء مساكن العوائل املتعففة البالغ عددها  227مM±ال وبكلفة بلغت  59.646.000دينار
عراIي حيث ?°دف املشروع إ;ى توف lالسكن املناسب للعوائل الفقlة وكذلك ترميم منازل العوائل املتعففة ٔالاخرى..

 /43إغاثة عوائل
أغاثت املنظمة  48عائلة متعففة بمختلف الاحتياجات املادية وٕالانسانية املتنوعة وبكلفة وصلت إ;ى  1.167.000دينار
عراIي ?دف تﺤسlن الواقع املعا hmÃلهذﻩ العوائل.
 /44رحلة عالج املرm
بلغت تكاليف رحلة عالج  6مر 125.000 mدينار عراIي ساهمت املنظمة xي تﺤملها بغرض تخفيف عبء املصاريف
العالجية ع¡?م.
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احصائية مجمل نشاطات املنظمة خالل سنة 2010م

 /1رواتب شهرية للمتعففlن
رصدت املنظمة مبلغ  204.872.000دينار عراIي كمMlانية ملشروع توزيع رواتب شهرية ع_ى  351عائلة متعففة من اجل
مساعد?ا ماديا وتخفيف أعبا¸?ا الحياتية واملعيشية.
 /2إيجارات العوائل املتعففة
سددت املنظمة مبلغ 17.557.000دينار عراIي كبدالت إيجارات شهرية إ;ى  14عائلة متعففة تسكن xي منازل مؤجرة
تكفلت املنظمة بتﺤمل تسديد بدالت إيجارا?ا ع¡?م لتخفيف ٔالاعباء املالية عن كواهلهم
 /3مساعدات مالية عامة
منﺤت املنظمة مساعدات مالية للعوائل املتعففة واملﺤتاجة بلغ عددهم نﺤو  228مستفيدا ?دف مساعد?م ع_ى
تخطي أزم@?م املعيشية حيث وصل املبلغ املرصود لهذﻩ املساعدات إ;ى نﺤو  118.497.000دينار عراIي.
 /4صرف ٔالادوية والعالجات
قامت املنظمة بتوزيع مبلغ  38.778.000دينار عراIي ع_ى فروعها كتكاليف لصرف ٔالادوية للمر mالفقراء البالغ
عددهم نﺤو  1069ممن ال يستطيعون شراء ٔالادوية والعالجات املصروفة لهم من قبل ٔالاطباء.

 /5توزيع مداxيء نفطية
وزعت املنظمة ع_ى العوائل املتعففة  482مدفئة نفطية وبكلفة إجمالية وصلت إ;ى  21.140.000دينار عراIي بغية توفl
الاحتياجات ٔالاساسية لهذﻩ العوائل.
 /6مراجعة ٔالاطباء
استقبلت اللجنة الطبية التابعة للمنظمة نﺤو  2274مريضا متعففا لغرض عرضهم ع_ى ٔالاطباء لتلقي العالج وباIي
ٔالامور الطبية ٔالاخرى ع_ى نفقة املنظمة حيث بلغت تكاليف هذا النشاط نﺤو  79.908.000دينار عراIي.
/7إجراء العمليات
أشرفت اللجنة الطبية ع_ى  187عملية جراحية للمر mالفقراء xي املستشفيات الخاصة ع_ى نفقة املنظمة حيث
سددت املنظمة مبلغ  40.730.000دينار عراIي كأجور لهذﻩ العمليات وباIي العالجات ٔالاخرى.
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 /8صرف ٔالادوية
قامت اللجنة الطبية التابعة للمنظمة بتسديد مبلغ  9.774.000دينار عراIي كأجور للوصفات الطبية املصروفة
للمر mالفقراء البالغ عددهم  90مريضا ممن ال يستطيعون شراء ٔالادوية ع_ى نفق@?م الخاصة.
 /9العيادة الطبية )ديا;ى(
استقبلت العيادة الطبية التابعة للمنظمة xي مﺤافظة ديا;ى  5291مريضا متعففا وقدمت لهم املعاينات الطبية ؤالادوية
والعالجات مجانا وبقيمة مالية وصلت إ;ى نﺤو  45.154.000دينار عراIي.
 /10إجراء العمليات الجراحية )الفروع(
أرسلت فروع املنظمة إ;ى اللجنة الطبية التابعة للمنظمة  14حالة لغرض إجراء العمليات الجراحية لها ع_ى نفقة
املنظمة xي املستشفيات الخاصة وتﺤت إشراف اللجنة الطبية حيث بلغت تكاليف العمليات ؤالادوية والعالجات نﺤو
 6.254.000دينار عراIي.
 /11عمليات العيون
أشرفت اللجنة الطبية التابعة للمنظمة ع_ى  29عملية جراحية أجريت ملر mالعيون xي إيران ع_ى نفقة املنظمة حيث
تكفلت املنظمة بتكاليف العمليات والسفر وٕالاقامة للمر mبمبلغ وصل إ;ى  47.316.000دينار عراIي .
 /12توزيع حليب ٔالاطفال
وزعت املنظمة حليب ٔالاطفال ع_ى نﺤو  197عائلة متعففة لد?°ا أطفال رضع وتعاني من صعوبات معيشية حيث بلغت
كلفة املشروع  8.308.000دينار عراIي.
/13سلة الفواكه والخضر
شملت املنظمة xي مشروعها ٔالاسبوي الخاص بتوزيع الفواكه والخضر ع_ى العوائل املتعففة نﺤو  1450عائلة وبكلفة
وصلت إ;ى  65.080.000دينار عراIي من اجل تامlن احتياجات العوائل من هذﻩ املواد الغذائية.
 /14رياض ٔالاطفال ٔالايتام
بلغت تكاليف املوسم الدرا hmnلرياض ٔالاطفال ٔالايتام نﺤو  23.409.000دينار عراIي كأجور معلمlن ومستلزمات دراسية
وهدايا لأليتام املنخرطlن xي هذﻩ الرياض والبالغ عددهم  171يتيما.
 /15دورات تعليم الحاسوب
أقامت املنظمة دورات لتعليم الحاسوب مجانا استفاد م¡?ا  600متدربا وبكلفة إجمالية بلغت نﺤو  7.056.000دينار
عراIي ?دف تأهيل الكفاءات من الشباب xي هذا املجال.
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 /16دورات تعليم الخياطة
بلغت كلفة دورات تعليم الخياطة والتفصيل ال hiأقام@?ا املنظمة إ;ى نﺤو  223متدربة مبلغ  7.585.000دينار عراIي
شملت أجور املدربات ومكائن ومستلزمات الخياطة.
 /17تجه Mlخزان ماء
جهزت املنظمة إحدى املدارس الابتدائية بخزان ماء بكلفة إجمالية بلغت  354.000دينار عراIي من اجل توفl
احتياجات الطلبة xي هذﻩ املدرسة.
 /18ترميم مدرسة
قامت املنظمة بﺤملة لميم إحدى املدارس الابتدائية ال hiتعاني من أضرار xي بني@?ا التﺤتية وبكلفة إجمالية بلغت
 3.067.000دينار عراIي.
 /19توزيع كاربد شتوي
وزعت املنظمة ع_ى  55عائلة متعففة مادة الكاربد الشتوي بقيمة  1.256.000دينار عراIي ملساعدة هذﻩ العوائل xي
توف lاحتياجا?ا املM±لية ٔالاساسية.
/20إغاثة عوائل
أغاثت املنظمة من خالل تقديمها مختلف أنواع املساعدات ٕالانسانية واملالية والصحية والغذائية  168عائلة متعففة
ملساعد?ا xي تخطي أزم@?ا ٕالانسانية حيث بلغت كلفة هذا املشروع نﺤو  5.026.000دينار عراIي.
 /21توزيع مالبس
وزعت املنظمة املالبس املختلفة ٔالانواع ع_ى  923مستفيدا وبقيمة وصلت إ;ى  2.224.000دينار عراIي ?دف تامlن
الاحتياجات ٔالاساسية للمﺤتاجlن.
 /22توزيع النايلون املطري
قامت املنظمة بتغطية سقوف منازل العوائل الفقlة البالغ عددها  233عائلة تسكن xي العشوائيات بمادة النايلون
املطري لحماية منازل هذﻩ العوائل من ٔالامطار وباIي الظروف املناخية ٔالاخرى حيث بلغت كلفة املشروع ٕالاجمالية
 4.051.000دينار عراIي.
 /23توزيع اللحوم
شملت املنظمة نﺤو  2156عائلة متعففة بﺤصص من مادة اللحم وبقيمة وصلت إ;ى  27.068.000دينار عراIي بغية
توف lالاحتياجات ٔالاساسية لهذﻩ العوائل.
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 /24توزيع مواد غذائية متنوعة
وزعت املنظمة مواد غذائية متنوعة ع_ى  1632عائلة متعففة ?دف مساعد?ا ع_ى تامlن احتياجا?ا املعيشية من
املواد الغذائية حيث بلغت الكلفة لهذا املشروع نﺤو  7.457.000دينار عراIي.
 /25طعام xي املناسبات الدينية
قامت املنظمة بطبخ الطعام للزائرين xي املناسبات الدينية بمبلغ وصل إ;ى  10.102.000دينار عراIي ?دف إحياء
الشعائر الدينية وتقديم الخدمة للزائرين املشاركlن ف?µا.
 /26توزيع بطانيات
وزعت املنظمة  454بطانية ع_ى العوائل الفقlة بكلفة إجمالية وصلت إ;ى  5.920.000دينار عراIي كنوع من النشاط
الهادف إ;ى تامlن احتياجات العوائل املتعففة.
 /27مساعدات مالية لجر}ى التفجlات
منﺤت املنظمة مساعدات مالية بقيمة  29.775.000دينار عراIي إ;ى  295جريﺤا من جر}ى التفجlات ٕالارهابية ?دف
رعاي@?م لحlن إتمام شفا¸?م.
 /28مساعدات عينية
قدمت املنظمة مساعدات عينية مختلفة ومتنوعة إ;ى  109مستفيدا وبقيمة وصلت إ;ى  1.320.000دينار عراIي.
 /29بطولة التضامن بكرة القدم
نظم فرع املنظمة xي قضاء املقدادية بطولة التضامن بكرة القدم للفرق الرياضية xي القضاء ?دف رعاية الحركة
الشبابية والرياضية فيه حيث شارك xي البطولة  16فريقا وبلغت تكاليف البطولة نﺤو  4.670.000دينار عراIي.
 /30مساعدات مالية خاصة لأليتام
منﺤت املنظمة مساعدات مالية خاصة لأليتام ممن تعاني عوائلهم وضعا ماديا ومعيشيا صعبا حيث بلغ عدد
املستفيدين  273يتيما من خالل مبلغ  17.214.000دينار عراIي.
 /31شبكة التضامن الاجتماي بمراقبة الانتخابات
أسست املنظمة شبكة ملراقبة الانتخابات لضمان نزاهة العملية الانتخابية من خالل ضم و?يئة وتدريب  1530متطوعا
للعمل xي صفوف الشبكة حيث بلغت كلفة تأسيس الشبكة وإعداد الكوادر ؤالامور الفنية واللوجستية ٔالاخرى نﺤو
 21.241.000دينار عراIي.
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/32تمويل مشاريع صغlة للعاطلlن
مولت املنظمة مشروعا تجاريا صغlا ألحد العاطلlن عن العمل بمبلغ  600.000دينار عراIي ?دف إيجاد فرص عمل
واملساعدة ع_ى تامlن الرزق للشرائح الفقlة.
 /33إنشاء سقوف وتأهيل منازل
رصدت املنظمة مبلغ  52.110.000دينار عراIي بغية تنفيذ مشروع إنشاء سقوف وتأهيل حمامات صحية ملنازل العوائل
الفقlة xي العشوائيات ?دف توف lظروف سكن أفضل لهذﻩ العوائل ال hiبلغ عددها  137عائلة.
 /34توزيع مراوح سقفية
وزعت املنظمة  327مروحة سقفية ع_ى العوائل املتعففة ممن تعاني من نقص xي السلع املM±لية ٔالاساسية حيث بلغت
كلفة املشروع نﺤو  5.847.000دينار عراIي.
 /35برنامج شايف خl
قامت املنظمة بتقديم الدعم املا;ي إ;ى  30شابا لغرض إتمام زواجهم من خالل الÁنامج )شايف خ (lالذي يعرض من
ع_ى شاشة قناة املسار الفضائية حيث بلغت كلفة تمويل املشروع نﺤو  60.080.000دينار عراIي.
 /36توزيع فالتر ماء
وزعت املنظمة  65فلا لتصفية املاء للعوائل الفقlة ال hiتسكن xي مناطق تعاني من شح املياﻩ وعدم صالحي@?ا للشرب
حيث كانت الكلفة الكلية للمشروع  1.180.000دينار عراIي.
 /38توزيع مÁدات هواء
وزعت املنظمة  80مÁدة هواء ع_ى العوائل املتعففة ممن ال تملك وسيلة تÁيد مناسبة وبكلفة إجمالية بلغت
 14.128.000دينار عراIي.
 /39سحب خطوط الكهرباء
قامت املنظمة بسحب خطوط الكهرباء ملنازل عوائل ٔالايتام من خالل تﺤمل تكاليف الاشاك باملولدات ٔالاهلية حيث
خصصت املنظمة مبلغ  4.213.000دينار عراIي لهذا املشروع الذي يستفيد منه نﺤو  32عائلة يتيم.
/40مساعدات زواج
قدمت املنظمة مساعدات بقيمة  6.990.000دينار عراIي إ;ى  11شابا لغرض إتمام زواجهم.
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 /41توزيع ترامز املاء
وفرت املنظمة  56ترمز لحفظ املاء للعوائل املتعففة وبقيمة إجمالية قدرها  590.000دينار عراIي ?دف سد نقص تلك
العوائل من الاحتياجات املM±لية ٔالاساسية.
 /42توزيع طباخات غازية
وزعت املنظمة ع_ى  45عائلة متعففة طباخات غازية بقيمة  1.144.000دينار عراIي حيث شمل التوزيع العوائل الفقlة
ال hiتعاني من نقص مثل هذﻩ السلع ٔالاساسية xي منازلها.
 /43توزيع حصص رمضانية
اس@?لت املنظمة حلول شهر رمضان املبارك بتوزيع  2649حصة غذائية رمضانية تﺤتوي ع_ى عدة أنواع من املواد
الغذائية ٔالاساسية للمائدة الرمضانية حيث كانت كلفة املشروع نﺤو  48.382.000دينار عراIي.
/44توزيع افطاريات رمضانية
قدمت املنظمة طوال شهر رمضان املبارك إ;ى  1706عائلة متعففة افطاريات رمضانية بلغت تكلف@?ا نﺤو 10.700.000
دينار عراIي بغية تامlن الفطور للعوائل الفقlة الصائمة.
 /45سفرة لأليتام إ;ى كربالء
نظمت املنظمة سفرة ترف?µية وتثقيفية لـ  65يتيما لزيارة مدينة كربالء املقدسة والتعرف إ;ى الاث ٕالاسالمي والثقافة
ٕالاسالمية حيث وصلت كلفة املشروع إ;ى  858.000دينار عراIي.
 /46توزيع ثالجات
منﺤت املنظمة عائلتlن فقlتlن ثالجات عمودية ?دف توف lالسلع املM±لية ٔالاساسية لهذﻩ العوائل وبكلفة بلغت نﺤو
 675.000دينار عراIي.
 /47مساعدات مالية xي عيد الفطر
قدمت املنظمة مساعدات مالية بواقع  14.622.000دينار عراIي إ;ى  162عائلة متعففة بغية تامlن احتياجا?ا املالية xي
عيد الفطر املبارك.
 /48توزيع البذور الزراعية
وفرت املنظمة لـ  53فالحا xي مﺤافظة ديا;ى بذورا زراعية بلغت قيم@?ا نﺤو  3.505.000دينار عراIي ملساعد?م ع_ى
زراعة أراض?µم وتامlن الفوائد املالية لهم من خاللها.
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 /49توزيع حقائب مدرسية
وزعت املنظمة حقائب مدرسية بعدد  11406حقيبة ع_ى طلبة املدارس من خالل التنسيق مع مﺤافظة بغداد حيث
وصلت كلفة املشروع إ;ى نﺤو  1.157.000دينار عراIي.
 /50مساعدات متنوعة
وزعت املنظمة مساعدات متنوعة ع_ى طلبة املدارس من العوائل املتعففة شملت الكسوة املدرسية والحقائب
والقرطاسية من خالل تÁع هيئة آل مكتوم  /مكتب العراق ?ا إ;ى املنظمة حيث بلغت كلفة إيصال التÁعات املمنوحة
من الهيئة إ;ى املنظمة ومن ثم إ;ى الطلبة  189.000دينار عراIي.
 /51حقائب وكسوة مدرسية
منﺤت املنظمة  4214طالبا من العوائل الفقlة واملتعففة حقائب وكسوة مدرسية بلغت قيم@?ا نﺤو  29.598.000دينار
عراIي من اجل توف lاملستلزمات الدراسية للطلبة املتعففlن.
 /52توزيع كرا hmnمتﺤركة للمعاقlن
وفرت املنظمة  30كرسيا متﺤركا للمعاقlن املتعففlن بقيمة  1.496.000دينار عراIي بغية سد احتياجات املعاقlن
الفقراء.
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احصائية مجمل نشاطات املنظمة خالل سنة 2011م
نفذت منظمة التضامن الاجتماي خالل عام  2011العديد من املشاريع ٕالانسانية والاغاثية للعديد من العوائل الفقlة
واملتعففة ؤالارامل ؤالايتام من اجل الارتقاء بواقعهم نﺤو ٔالافضل ومد يد العون لهم xي مختلف مجاالت الحياة وتوفl
احتياجا?م ٔالاساسية  ..كما زاولت املنظمة خالل العام املنصرم أنشط@?ا الثابتة سواء الشهرية م¡?ا أو ٔالاسبوعية أو
اليومية xي مجاالت الرعاية الصحية واملساعدات املالية والغذائية املقدمة ملختلف الشرائح املعدمة والفقlة ..
وفيما ي_ي استعراض ألبرز النشاطات واملشاريع املنفذة خالل عام :2011

توزيع الرواتب الشهرية ع_ى الفقراء
وصلت املبالغ املصروفة xي مشروع توزيع الرواتب الشهرية ع_ى الفقراء خالل عام  2011إ;ى )  (215,266,000مليون
دينار عراIي شملت املنظمة ?ا نﺤو) (556عائلة فقlة ليس لها مورد ما;ي ثابت أو معيل يوفر احتياجا?ا ٔالاساسية..

دفع إيجارات شهرية للعوائل الفقlة
املنظمة تدفع كل شهر بدالت إيجار املساكن ال hiتعيش ف?µا العوائل الفقlة بﺤيث وصلت املبالغ املدفوعة xي هذا
الجانب خالل عام  2011إ;ى نﺤو )  (17,900,000مليون دينار عراIي شهريا بدال عن ) (15عائلة فقlة تستفيد من هذا
املشروع.

تقديم املساعدات املالية
قدمت املنظمة مساعدات مالية خالل عام  2011إ;ى نﺤو ) (2672عائلة فقlة تعاني من ضعف الحالة املعاشية حيث
وصلت املبالغ املصروفة xي هذا الجانب إ;ى نﺤو)  (93,595,000مليون دينار عراIي..
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املساعدات الطبية وعالج املر mالفقراء
وفرت املنظمة خالل عام  2011إجراء فﺤوصات طبية xي عيادات ٔالاطباء املتخصصlن إ;ى نﺤو ) (1449مريضا فقlا ع_ى
نفقة املنظمة وبمبلغ وصل إ;ى نﺤو ) (59,849,000مليون دينار عراIي.

إجراء العمليات الجراحية للفقراء
سددت املنظمة تكاليف إجراء عمليات جراحية إ;ى نﺤو ) (99مريضا فقlا وبكلفة وصلت إ;ى نﺤو ) (39,243,000مليون
دينار عراIي وبإشراف كامل من قبل اللجنة الطبية التابعة للمنظمة.

صرف ٔالادوية للمر mالفقراء
قامت املنظمة بدفع تكاليف الوصفات الطبية املصروفة لعالج املر mالفقراء xي ٔالامراض املزمنة وغlها وبواقع )(422
مريضا فقlا وبكلفة وصلت إ;ى نﺤو ) (22,514,000مليون دينار عراIي.

العالج xي العيادات الطبية املجانية
وللتخفيف عن كاهل املرx mي مﺤافظة ديا;ى عناء املËيء إ;ى بغداد للعالج قامت املنظمة باستقبال ) (4352مريضا
فقlا خالل عام x 2011ي العيادات الطبية املجانية ال hiافتتﺤ@?ا املنظمة xي ديا;ى لغرض عالج املر mالفقراء وبتكلفة
إجمالية وصلت إ;ى نﺤو ) (34,158,000ملlن دينار عراIي .

توزيع الكرا hmnاملتﺤركة
وزعت املنظمة خالل عام  2011ضمن مهرجانات أقام@?ا لهذا الغرض ) (150كرسيا متﺤركا ع_ى املعاقlن xي كافة فروع
املنظمة وبكلفة كلية وصلت إ;ى نﺤو)  (17,582,000مليون دينار عراIي.
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توزيع حليب ٔالاطفال
ضمن نشاط شهري مستمر تقدم املنظمة حليب ٔالاطفال الرضع ع_ى أطفال العوائل الفقlة وبواقع ) (107أطفال
شهريا يستلمون حليب ٔالاطفال مجانا وبكلفة وصلت إ;ى نﺤو ) (11,309,000مليون دينار عراIي.

رياض ٔالاطفال لأليتام
بلغ عدد ٔالاطفال ٔالايتام xي رياض ٔالاطفال التابعة للمنظمة خالل عام  2011نﺤو ) (174طفال تستقبلهم رياض ٔالاطفال
التابعة للمنظمة مجانا حيث وصلت تكلفة هذا املشروع إ;ى نﺤو ) (21,538,000مليون دينار عراIي.

إقامة دورات تعليم الحاسوب
انتظم نﺤو ) (105متدربا xي الدورات ال hiأقام@?ا املنظمة خالل عام  2011لتعلم مباديء استخدام الحاسوب
الالكوني وتطوير املهارات الفردية xي هذا املجال حيث بلغت الكلفة الكلية للمشروع نﺤو ) (1,107,000مليون دينار
عراIي.

مشروع كفالة ٔالايتام
بلغ عدد ٔالايتام الذين شمل@?م املنظمة xي مشروع كفالة ٔالايتام خالل عام  2011نﺤو ) (255يتيما الستالم الرواتب
الشهرية ال hiوصلت قيم@?ا الكلية إ;ى نﺤو )  (62,734,000مليون دينار عراIي.

توزيع مواد غذائية متنوعة
وزعت املنظمة خالل عام  2011مواد غذائية متنوعة ع_ى العوائل الفقlة xي املناطق ال hiتغط?µا فروع املنظمة
بأنشط@?ا ٕالانسانية والاغاثية حيث بلغ عدد املستفيدين من هذا النشاط نﺤو ) (7046شخصا وبكلفة وصلت إ;ى نﺤو
) (52,052,000مليون دينار عراIي.
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ً
توزيع الخضروات أسبوعيا
وزعت املنظمة خالل عام  2011من خالل برنامجها ٔالاسبوي ،الفواكه والخضر ع_ى نﺤو ) (280عائلة أسبوعيا طوال
العام املنصرم وبكلفة وصلت إ;ى نﺤو ) (62,734,000مليون دينار عراIي.

توزيع املواد العينية
وزعت املنظمة xي العام  2011من خالل فروعها وفق آلية تشكيل لجان تﺤدد العوائل املتعففة املستﺤقة للمساعدات
وال hiتفتقر لهذﻩ السلع العينية ،العديد من املواد الكهربائية والسلع املM±لية شملت البطانيات واملداxيء النفطية
ومÁدات الهواء والطباخات والتلفزيونات واملالبس واملراوح السقفية والثالجات وغlها من املواد املختلفة ٔالاخرى  ،ع_ى
نﺤو )  (1569عائلة متعففة حصلت ع_ى سلعة كهربائية التملكها xي بي@?ا وبكلفة وصلت إ;ى نﺤو )  (56,688,000مليون
دينار عراي.

مساعدات مالية لزواج الشباب
قدمت املنظمة خالل  2011مبلغا قدرﻩ ) (9,939,000مليون دينار عراIي إ;ى ) (13شابا مقبال ع_ى الزواج كمساعدات
مالية إلتمام زواجهم وتوف lاحتياجا?م ال hiيتطل?Îا الزفاف.

دورات لتعليم الخياطة
افتتﺤت املنظمة خالل عام  2011العديد من دورات تعليم الخياطة للنساء املتعففات وبواقع ) (121امرأة إلتقان فن
الخياطة للمساهمة من جانب املنظمة xي إيجاد مورد ثابت لهن من خالل مزاول@?ن للعمل بعد تعلم املهنة حيث زود?ن
املنظمة بماكنات خياطة حديثة ومتطورة للعمل عل?µا .

دورات تقوية الطلبة
زجت املنظمة بـ ) (85طالبا xي مرحلة الدراسة ٕالاعدادية xي دورات تقوية للدروس ال hiيعانون من ضعفهم ف?µا وبكلفة
وصلت إ;ى نﺤو )  (950الف دينار عراIي.
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تشغيل العاطلlن عن العمل
وفرت املنظمة لحوا;ي ) (15شخصا عاطال فرصة الحصول ع_ى عمل دائمي من خالل مساعد?ا لهم بتوف lمبالغ مالية
وصلت إ;ى نﺤو ) (3,846,000مليون دينار عراIي ملساعد?م xي افتتاح مشاريعهم الخاصة والحصول ع_ى مورد ما;ي ثابت
يساعدهم xي العيش الكريم.

بناء وتأهيل مساكن الفقراء
قامت املنظمة xي  2011ببناء وتأهيل ) (69مM±ال للفقراء واملتعففlن وبكلفة بلغت نﺤو ) (20,646,000مليون دينار عراIي
xي مناطق مختلفة من بغداد لتوف lالسكن املالئم لهذﻩ العوائل الفقlة.

دفع تكليف الاشاك باملولدات ٔالاهلية للفقراء
تﺤملت املنظمة التكاليف املالية لحوا;ي) (7منازل لعوائل فقlة من خالل توف lخطوط الكهرباء لها من املولدات
ٔالاهلية وبكلفة وصلت إ;ى نﺤو ) (1,104,000مليون دينار عراIي.

حفالت ختان جماي لألطفال
أقامت املنظمة xي  2011حفال لختان ) (60طفال من أطفال العوائل املتعففة وبكلفة كلية بلغت نﺤو ) (600الف دينار
عراIي مساهمة م¡?ا xي مساعدة هؤالء وإدخال السرور إ;ى نفوسهم.

إجراء عمليات مر mالعيون xي الخارج
أرسلت املنظمة xي عام  2011نﺤو ) (48مريضا متعففا من مر mالعيون إ;ى خارج العراق إلجراء عمليات جراحية لهم
ع_ى نفقة املنظمة إضافة إ;ى تكاليف ٕالاقامة والسفر والسكن وبكلفة بلغت نﺤو ) (74,620,000مليون دينار عراIي.
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حصص غذائية رمضانية
قدمت املنظمة xي شهر رمضان املبارك عام  2011نﺤو ) (636حصة غذائية رمضانية للعوائل الفقlة وبكلفة بلغت نﺤو
) (8,424,000مليون دينار عراIي حيث احتوت الحصة الغذائية الواحدة ع_ى أك Ïمن سبعة أصناف من املواد الغذائية
الرمضانية.

إقامة ورشة عمل للتوعية بمخاطر الفساد
أقامت املنظمة xي  2011بالتعاون مع دائرة العالقات مع املنظمات غ lالحكومية xي هيئة الM±اهة ضمن اتفاقية الامم
املتﺤدة و الاساتيجية الوطنية ملكافﺤة الفساد ورشة عمل xي قضاء الخالص بمﺤافظة ديا;ى للتوعية بمخاطر الفساد
وطرق مكافﺤته.

توزيع عيديات ع_ى الفقراء
وزعت املنظمة xي  2011خالل عيد الفطر املبارك مبلغا قدرﻩ ) (38,594,000مليون دينار عراIي ع_ى شكل عيديات ع_ى
نﺤو ) (703عائلة فقlة بمناسبة العيد إلدخال الفرحة إ;ى نفوسهم باملناسبة.
كما قدمت املنظمة خالل عيد ٔالاضى املبارك مبلغا قدرﻩ ) (18,662,000مليون دينار عراIي كعيديات أيضا ع_ى نﺤو
) (1500عائلة فقlة.

مساعدات مالية لجر}ى الانفجارات ٕالارهابية
اختارت املنظمة خالل عام  2011أك Ïالجر}ى فقرا ممن تعرضوا لالعتداءات ٕالارهابية  ،وقدمت لهم مساعدات مالية
لشد أزرهم ومساعد?م ع_ى تخطي هذﻩ املﺤنة.
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مأدبــة إفطــار
أقامت املنظمة xي قضاء املقدادية مأدبة إفطار خالل شهر رمضان من عام  2011لنﺤو ) (250صائما متعففا وبكلفة
بلغت نﺤو ) (1,500,000مليون دينار عراIي.

عمليات جراحية للفقراء
تﺤملت املنظمة xي عام  2011من خالل فرعها xي الكاظمية وتﺤت إشراف اللجنة الطبية التابعة لها تكاليف إجراء
عمليات جراحية لـ ) (3مر mفقراء وبكلفة وصلت إ;ى نﺤو ) (1,075,000مليون دينار عراIي.

توزيع قرطاسية ولوازم مدرسية
خالل املوسم الدرا hmnلعام  2011قدمت املنظمة من خالل فرعها xي الكاظمية القرطاسية واللوازم املدرسية للطلبة
الفقراء وبكلفة بلغت نﺤو ) (1,984,000مليون دينار عراIي ملساعد?م ع_ى إكمال املوسم الدرا hmnبنجاح وتفوق وتوفl
الاحتياجات الرئيسية.

توزيع النايلون املطري
وزعت املنظمة خالل شتاء عام  2011وبكلفة بلغت نﺤو )  (3,804,000مليون دينار عراIي مادة النايلون املطري ع_ى
العوائل الفقlة xي العشوائيات إلصالح سقوف منازلها املتضررة.

توزيع الكسوة املدرسية
شملت املنظمة نﺤو ) (150طالبا وطالبة من الفقراء بالكسوة املدرسية خالل املوسم الدراx hmnي  2011وبكلفة بلغت
) (1,150,000مليون دينار عراIي .
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احصائية مجمل نشاطات املنظمة خالل سنة 2012م
نفذت منظمة التضامن الاجتماي خالل عام  2012العديد من املشاريع ٕالانسانية والاغاثية للعديد من العوائل الفقlة
واملتعففة ؤالارامل ؤالايتام من اجل الارتقاء بواقعهم نﺤو ٔالافضل ومد يد العون لهم xي مختلف مجاالت الحياة وتوفl
احتياجا?م ٔالاساسية  ..كما زاولت املنظمة خالل العام املنصرم أنشط@?ا الثابتة سواء الشهرية م¡?ا أو ٔالاسبوعية أو
اليومية xي مجاالت الرعاية الصحية واملساعدات املالية والغذائية املقدمة ملختلف الشرائح املعدمة والفقlة ..
وفيما ي_ي استعراض ألبرز النشاطات واملشاريع املنفذة خالل عام :2012
عالج الفقراء xي عيادات الاطباء الاختصاصيlن:
تكفلت املنظمة بعالج )  ( 4744مريض متعفف من خالل الÁنامج الط hÑاملعد الرسالهم ا;ى عيادات الاطباء الاخصائيlن
وباشراف اللجنة الطبية التابعة للمنظمة حيث بلغة جميع تكاليف املعاينات و العالج من من ادوية وسونار وأشعة
ومفراس وغlها نﺤو )  92.698.000مليون دينار عراIي (.
إجراء العمليات الجراحية للفقراء داخل العراق
تكفلت املنظمة باجراء )  ( 78عملية جراحية xي املستشفيات الاهلية xي العراق باشراف اللجنة الطبية التابعة للمنظمة
وبكلفة بلغت نﺤو )  66.263.000مليون دينار عراIي (.
إجراء عمليات مر mالعيون xي الخارج
تكفلت املنظمة باجراء )  ( 31عملية جراحية خارج العراق xي جمهورية ايران الاسالمية وبكلفة بلغت نﺤو )53.941.000
مليون دينار عراIي.
صرف ٔالادوية للمر mالفقراء
تكفلت املنظمة بصرف ) ( 1119وصفة طبية ألطباء اختصاصيlن ا;ى املر mالفقراء املتعففlن الذين اليتمكنون من
دفع تكاليف العالج وبلغت الكلفة الكلية نﺤو )  31.461.000مليون دينار عراIي (.

توزيع الرواتب الشهرية ع_ى الفقراء املتعففlن
تكفلت املنظمة )  ( 558عائلة متعففة بدفع الرواتب الشهرية لهم وبلغت كلفت املبالغ املصروفة لهم نﺤو
) 394.700.000مليون دينار عراIي (.
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تقديم املساعدات املالية
قدمت املنظمة دفعات طوارئ مالية ا;ى )  ( 2197متعفف لسد الاحتياجات الضرورية لهم وبكلفة بلغت نﺤو
) 106.789.000مليون دينار عراIي (.
رياض ٔالاطفال لأليتام
افتتﺤت املنظمة خالل سنة 2012م روضة لالطفال بالتعاون مع منظمة الهجرة الدولية xي منطقة التاÓي ناحية
الحماميات وبكلفة بلغة نﺤو )  28.800.000مليون دينار عراIي (.
وللسنة الرابعة ما زال مشروع رياض الاطفال التابع للمنظمة قائم xي مﺤافظ hiبغداد وديا;ى xي بغداد xي منطقة
السيدية وxي ديا;ى xي قضاء املقدادية وناحية خان ب hÔسعد حيث ضم )  ( 167طفل xي ثالث رياض وبلغة كلفت
الصرفيات لهذا العام نﺤو )  21.657.000مليون دينار عراIي (.

مساعدات مالية لضحايا ٕالارهاب
أرسلت املنظمة لجن@?ا الطبية وشكلت وفدا لزيارة جر}ى التفجlات ٕالارهابية ال hiاس@?دفت الابرياء xي منطقة شفتة xي
قضاء املقدادية xي مﺤافظة ديا;ى حيث أطلعت اللجنة ع_ى أوضاع املصابlن ورصدت مساعدات مالية ا;ى حوا;ي )(26
مصابا متعففا أذ بلغ مجموع املساعدات املالية نﺤو ) (850,000الف دينار عراIي.
تشغيل العاطلlن عن العمل
من أجل أيجاد فرص عمل للعاطلlن تب Ôفرعا الكرخ وخان ب hÔسعد توف lفرص عمل لثمانية من العاطلlن من خالل
أفتتاح مشروع وتوف lوساطة نقل لألخر للعمل عل?µا حيث بلغت كلفة هذا النشاط نﺤو ) (4,610,000مليون دينار
عراIي.
مساعدات مالية لزواج الشباب
جرى xي فروع املنظمة )الرصافة وخان ب hÔسعد واملقدادية( تقديم مساعدات مالية للمMوجlن الشباب املتعففlن
لغرض أكمال مستلزمات الزفاف حيث تم شمول ) (13شابا ?ذﻩ أذ بلغ املبلغ الك_ي املصروف لهذا املشروع نﺤو
) (5,980,000مليون دينار عراIي.
بناء وتأهيل مساكن الفقراء
أجرت املنظمة خالل الستة أشهر ٔالاو;ى من عام  2012عن طريق لجان الكشف واملتابعة xي فروعها xي قاطع الكرخ و9
نيسان والراشدية والرشيد وخان ب hÔسعد تأهيال لـ ) (39مM±ال للعوائل الفقlة ال hiتسكن xي منازل غ lمؤهلة من
الناحية الصحية والخدمية شملت بناء املرافقات الصحية وتأسيس شبكة للصرف الصي وبناء سقوف وتوسيع
وإضافة غرف أخرى بكلفة بلغت نﺤو )_  ( 35.182.000مليون دينار عراIي.
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جهود مﺤو الامية
حرصا من املنظمة ع_ى إكمال الطلبة الذين تخلفوا عن الدراسة لشٔ iالاسباب ٔالامنية والاقتصادية واملعيشية
والتهج lالقسري  ،أفتتﺤت املنظمة مدرسة ملﺤو ٔالامية وإكمال الدراسة ٔالاساسية لطلبة العوائل املهجرة واملتعففة xي
ناحية الوحدة حيث تضم املدرسة  40طالبا موزعlن ع_ى صفlن دراسيlن تﺤت إشراف اثنان من املعلمlن ٔالاكفاء إذ
يتلقى الطلبة ف?µا املناهج ٔالاساسية والتكميلية مدة شهر كامل وتقع املدرسة ضمن بناية مدرسة حاتم الطائي xي منطقة
املشروع التابع لناحية الوحدة xي قاطع  9نيسان وبكلفة بلغت نﺤو ) 576.000دينار (.
دورات لتعليم الخياطة
?دف دعم املرأة وتمكي¡?ا من الاعتماد ع_ى نفسها  ،أقامت املنظمة xي فرع  9نيسان دورات مجانية للنساء ٔالارامل
واملتعففات لتعلم فن التفصيل والخياطة حيث جرى من خاللها تخرج ) (7دورات وبواقع ) (118متدربة وبكلفة بلغت
نﺤو ) 4.377.000مليون دينار عراIي (.
ونفذت املنظمة خالل عام  2012بالتعاون والتنسيق مع هيئة آل مكتوم الخlية  /مكتب العراق ،دورات مجانية للنساء
ٔالارامل واملتعففات xي تعليم فن التفصيل والخياطة وذلك xي فرع املنظمة xي قاطع الراشدية ببغداد .حيث تم إقامة )(4
ّ
حصلن xي ?اية الدورة ع_ى شهادات تقديرية.
دورات تخرجت م¡?ا نﺤو ) (40متدربة
توزيع سلع مM±لية ومواد عينية
حددت لجنة الكشف واملتابعة xي املنظمة بالMامن مع حلول فصل الصيف عدد من العوائل املتعففة ال hiتستﺤق
املساعدة بالحصول ع_ى مÁدات الهواء كون هذﻩ العوائل التملك أية وسيلة تÁيد xي منازلها خالل فصل الصيق بﺤرارته
املرتفعة  ،حيث تم توزيع قرابة ) (142مÁدة هواء للعوائل املتعففة xي بغداد وديا;ى وبكلفة بلغتة نﺤو ) ( 24,734.000
مليون دينار عراIي.
وشكلت منظمة التضامن الاجتماي لجان كشف xي كافة فروعها xي بغداد وديا;ى مهم@?ا زيارة العوائل املتعففة ميدانيا
والاطالع ع_ى أحتياجا?ا الاساسية املتعلقة بفصل الصيف حيث حددت هذﻩ اللجان العوائل املتعففة ال hiال تملك
وسائل تÁيد مناسبة وقامت املنظمة بتوزيع ) (453مروحة سقفية ع_ى هذﻩ العوائل وبمبلغ ك_ي وصل ا;ى
) (17,147,000مليون دينار عراIي.
وحددت لجان الكشف xي كافة فروع املنظمة xي بغداد وديا;ى املساعدة للحصول ع_ى بطانيات خصص@?ا املنظمة
للعوائل املتعففة خالل شتاء عام  2012م أذ بلغ عدد البطانيات املوزعة نﺤو ) 3250بطانية ( وبكلفة وصلت ا;ى )
 ( 36.329.000مليون دينار عراIي.
وأختارت لجنة الكشف املشكلة xي فرع املنظمة xي فرع  9نيسان وقاطع الكرخ وفرع ديا;ى املقدادية ) (79عوائل متعففة
التملك ثالجة xي مM±لها حيث تم تسليم هذﻩ العوائل ثالجات عمودية جديدة بغية سد احتياجا?ا ٔالاساسية من السلع
املM±لية xي فصل الصيف أذ بلغ املجموع الك_ي للمبلغ املخصص لهذا النشاط ) ( 28.375.000مليون دينار عراIي.
ً
أيضا وزعت املنظمة بواسطة فروعها xي الراشدية والكرخ و 9نيسان السلع املM±لية املعمرة )الثالجات والغساالت( ع_ى
العوائل املتعففة ال hiال تملك هذﻩ السلع بعد تﺤديدها من قبل لجان الكشف حيث بلغت الكلفة الكلية للسلع املوزعة
ع_ى املتعففlن نﺤو ) (1,285,000مليون دينار عراIي.
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وشملت فروع املنظمة xي املقدادية وخان ب hÔسعد نﺤو ) (192متعففا لتوزيع الهدايا واملفروشات عل?µم ضمن
نشاطات الفروع خالل الستة أشهر الاو;ى من عام 2012م وبكلفة بلغت نﺤو ) (2.500.000مليون دينار عراIي.
ووزعت املنظمة املداxئ النفطية ع_ى )  ( 1015عائلة من العوائل املتعففة وعوائل الايتام xي فصل الشتاء من خالل
افرعها xي بغداد وديا;ى وبكلفة بلغت نﺤو )  ( 47.440.000مليون دينار عراIي.
توزيع مواد غذائية متنوعة
وزعت املنظمة اللحوم الطازجة ع_ى )  ( 2640عائلة فقlة من خالل شراء الاغنام وذبﺤها حيث بلغت كلفة املشروع نﺤو
)  ( 28.675.000مليون دينار عراIي.
ّ
كما وزع فرع املنظمة xي خان ب hÔسعد اطباق الطعام ع_ى ) (500عائلة متعففة احياء ضمن إطار إحياء املناسبات
الدينية كما قام بتوزيع دعوة الطفال هذﻩ العوائل للمشاركة xي مسابقة حفظ حيث تقدم للمسابقة جمع غف lمن
الاطفال الايتام وفاز ف?µا نﺤو ) (50طفال يتيما وxي ختام املسابقة تم توزيع الهدايا ع_ى الاطفال الايتام الفائزين اذ بلغت
تكاليف املسابقة نﺤو) (875,000الف دينار عراIي.
كما قدمت املنظمة الك Ïمن مناسبة دينية الطعام املطبوخ ا;ى العوائل الفقlة حيث بلغت املبالغ املصروفة لهذﻩ
املناسبات نﺤو )  ( 15.298.000مليون دينار عراIي.
ووزعت املنظمة مواد غذائية ع_ى )  ( 4716عائلة ضمن اربع وجبات خالل السنة وتضمنت املواد ) بيض ورز وطﺤlن
وعدس وفاصوليا و الحمص وسكر وشاي وحليب ومعجون وزيت وشعرية وتمر ( وبكلفة بلغت نﺤو ) ( 71.082.000
مليون دينار عراIي.
وبلغ عدد العوائل ال hiشملها الÁنامج الاغاثي الاسبوي لتوزيع الفواكه والخضر  ،نﺤو ) (292عائلة متعففة أسبوعيا
مسجلة xي فري الرشيد والراشدية حيث تﺤوي السلة الغذائية الواحدة ع_ى سبعة كيلو غرامات من الفواكه والخضر
لكل عائلة متعففة مسجلة xي الÁنامج الستالمها يوم السبت من كل أسبوع حيث تم توزيع نﺤو ) (6760سلة فواكه
وخضر ضمن الÁنامج خالل الستة أشهر الاو;ى من عام  2012وبكلفة وصلت ا;ى ) ( 44.987.000مليون دينار عراIي.
دفع تكليف الاشاك باملولدات ٔالاهلية للفقراء
وفرت فروع الكرخ و 9نيسان وخان ب hÔسعد خطوط كهرباء لدور الايتام والفقراء والبالغ عددهم ) (36دار  ،من خالل
تﺤمل تكاليف سحب الخطوط والاشاك الشهري ع_ى نفقة املنظمة خالل الستة أشهر الاو;ى من عام 2012م وبكلفة
بلغت نﺤو ) ( 4.470.000مليون دينار عراIي.
إقامة دورات تعليم الحاسوب
اقامت املنظمة وبالتعاون مع هيئة ال مكتوم افتتاح ثالثة دورات لتعليم الحاسوب ا;ى )  ( 37مستفيد xي قاطع /9نيسان
ببغداد وفرع خان ب hÔسعد xي ديا;ى.
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توزيع النفط الابيض ع_ى املتعففlن
شمل فرع املنظمة xي قاطع الراشدية نﺤو ) (12عائلة متعففة من خالل اللجنة امليدانية املشكلة لتﺤديد العوائل
املتعففة للحصول ع_ى مادة النفط الابيض xي شتاء  2012م وبواقع ) (50ل لكل عائلة وبكلفة وصلت ا;ى )(500,000
الف دينار عراIي.
توزيع العاب ٔالاطفال
أحتضن فرع املنظمة xي الكرخ ببغداد وقاطع الخالص واملقدادية xي ديا;ى ) (453طفال من العوائل املتعففة وقدم هدايا
والعاب بغية أدخال السرور ا;ى نفوسهم وأشعارهم بأن هناك من يرعاهم وبلغت كلفة الهدايا املوزعة نﺤو )
 ( 2.955.000مليون دينار عراIي.
أفتتاح ملعب أوملx hÑي املقدادية
?دف دعم الشباب والرياضة وتوف lمناخات مالئمة للشباب بممارسة هوايا?م املفضلة  ،شارك فرع املنظمة xي
املقدادية بافتتاح امللعب الاومل hÑحيث قام الفرع بتوزيع هدايا قيمة ع_ى الرياضيlن املشاركlن xي افتتاح امللعب وبكلفة )
 ( 850.000الف دينار عراIي.
املشاركة xي مهرجان تربية ديا;ى
بغية دعم ٔالانشطة البوية شارك فرع املنظمة xي املقدادية من خالل روضة التضامن xي مهرجان تربية ديا;ى حيث كانت
مشاركة الروضة متمMlة وجرى من خاللها تقديم الهدايا للمتمMlين وبكلفة بلغت نﺤو ) ( 750.000الف دينار عراIي.
الاهتمام بتغذية ٔالاطفال الرضع
قامت املنظمة عقب أكمال لجان الكشف التابعة لها تﺤديد العوائل املتعففة بشمول أك Ïمن ) (106أطفال رضع
للعوائل املتعففة xي قاطßي الراشدية وخان ب hÔسعد خالل الستة أشهر الاو;ى من عام 2012م بÁنامج التغذية وبواقع
علبتlن ا;ى ثالث علب من الحليب لكل طفل شهريا وحسب عمر الطفل  0اذ بلغ عدد علب الحليب املوزعة أك Ïمن )
 ( 4230علبة وبكلفة بلغت نﺤو ) (11.120.000مليون دينار عراIي.
توزيع املالبس
وزعت املنظمة املالبس املتنوعة ع_ى )  ( 6959عائلة فقlة وبكلفة بلغت نﺤو )  ( 37.443.000مليون دينار عراIي.
توزيع الجادر املطري
وزعت املنظمة الجادر املطري ع_ى العوائل املتعففة وعوائل الايتام حيث كان عدد العوائل املستفيدة ) (1069عائلة
وبكلفة بلغت نﺤو )  ( 18.860.000مليون دينار عراIي.
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تأسيس شبكة مياﻩ مM±لية
نﺤو ) (19عائلة متعففة جرى شمولها من قبل لجنة الكشف الثابتة xي فرع 9نيسان بتأسيس سخانات وخزانات ماء
ملساك¡?ا كو?ا ال تملك هذﻩ الخدمات حيث بلغت كلفة املشروع نﺤو ) (4,229,000مليون دينار عراIي.
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نشاط املنظمة خالل الستة اشهر الاو;ى من عام 2013م
اجراء عمليات جراحية داخل العراق
أجرت اللجنة الطبية ملنظمة التضامن الاجتماي سبعة وعشرون عملية جراحية بعد إحالة املر mمن قبل ٔالاطباء
الاختصاص إ;ى اللجنة إلجراء العمليات الجراحية لهم ضمن الÁنامج الط hÑاملستمر حيث بلغت تكاليف العمليات
الجراحية نﺤو ) (17,508,000دينار عراIي وأجريت العمليات xي املستشفيات ٔالاهلية وع_ى يد امهر الجراحيlن
العراقيlن.
ارسال املر mا;ى الاطباء الاختصاص
استقبلت اللجنة الطبية ملنظمة التضامن الاجتماي نﺤو ) (1297مريضا متعففا تم إرسالهم عن طريق فروع املنظمة
xي ثالث مﺤافظات إ;ى العيادات الطبية الخاصة ضمن الÁنامج الط hÑاليومي بغية عرضهم ع_ى ٔالاطباء الاختصاص xي
مختلف ٔالامراض وتﺤمل تكاليف عالجهم بالكامل الذي يشمل املعاينة الطبية وإجراء التﺤليالت املختÁية و السونار
ؤالاشعة الضوئية وغlها من املتطلبات ٔالاخرى حيث بلغت كلفة املشروع نﺤو ) (43,239,000دينار عراIي.
صرف الادوية للمر mاملتعففlن
وضعت املنظمة من خالل فروعها آليات عمل مع الصيدليات ٔالاهلية لصرف العالجات ؤالادوية للمر mاملتعففlن ع_ى
نفقة املنظمة بشكل مستمر .حيث بلغت الكلفة الكلية للمشروع نﺤو ) (18,129,000دينار عراIي لعالج نﺤو )(620
مريضا متعففا xي بغداد وديا;ى وصالح الدين ?دف توف lالضمان الصي للعوائل املتعففة.
إقامة دورات خيـاطــة
حرصت املنظمة xي سنة  2013وللسنة السادسة ع_ى استمرار مشروعها التنموي لتمكlن ٔالارامل من القدرة ع_ى العمل
xي مجال الخياطة لتوف lمصدر رزق دائم لهن ولعوائلهن حيث تخرجت ) (73متدربة تعلمن فن التفصيل والخياطة
بمهارة xي ست دورات أقام@?ا املنظمة xي فرع قاطع  9نيسان لهذا العام وبكلفة وصلت إ;ى ) (1,622,000دينار عراIي.
دورات تعليم فن التفصيل والخياطة
بالتعاون مع هيئة آل مكتوم الخlية :
أثمر التعاون املستمر بlن منظمة التضامن الاجتماي وهيئة آل مكتوم الخlية مكتب بغداد العراق عن افتتاح املنظمة
xي فرعها بناحية خان ب hÔسعد xي مﺤافظة ديا;ى دورات لتعليم ٔالارامل واملطلقات فن التفصيل والخياطة حيث تخرجت
xي هذﻩ الدورات ) (72متدربة من خالل ست دورات لهذا العام وبكلفة بلغت ) (2,676,000دينار عراIي.
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توزيـع حليـب الاطفـال
شملت املنظمة نﺤو  104عائلة متعففة ضمن الÁنامج ٕالانساني املستمر الخاص بتوزيع حليب ٔالاطفال ع_ى العوائل
املتعففة وبواقع علب hiحليب لكل طفل شهريا وبكلفة إجمالية بلغت نﺤو ) (6,053,000دينار عراIي.
رياض الاطفال الايتام
احتفلت رياض ٔالاطفال ملنظمة التضامن الاجتماي xي قضاء املقدادية وناحية خان ب hÔسعد xي مﺤافظة ديا;ى بتخرج
 103تالميذ لهذا املوسم الدرا hmnتلقوا تعليما أساسيا ضمن برنامج تربوي متكامل xي اللغة العربية والانكلMlية
والرياضيات ؤالالعاب الف?µية املغذية للذكاء والجسد بغية ?يئ@?م لالنخراط xي املرحلة الابتدائية حيث بلغت نفقات
املوسم الدرا hmnمن ?يئة املستلزمات الدراسية ورواتب املعلمlن وغlها من ٔالامور ٔالاخرى نﺤو 9.945.000دينار عراIي ،
بغية خلق جيل واي ومتعلم.
روضة الصالحlن بالتعاون مع منظمة الهجرة الدولية
افتتﺤت منظمة التضامن الاجتماي وبدعم من منظمة الهجرة الدولية رياض لألطفال xي قرية الصالحlن xي قضاء
التاÓي xي أطراف بغداد حيث قامت املنظمة بتجه Mlوإدارة الرياض ووضع الÁامج البوية الناجعة واختارت كادر
الرياض من القرية بإشراف لجنة مشكلة من قبل منظمة التضامن الاجتماي واملجلس املﺤ_ي للمنطقة بغية اس@?داف
أها;ي وأطفال القرية حيث التﺤق بالرياض أك Ïمن  80تلميذا ثم تخرجهم لهذا العام الدرا 2013/2012 hmnوحقق
املشروع نجاحا وفائدة للقرية وهو من مشاريع التمويل الذاتي غ lأن املنظمة لم تكتف بمMlانية املشروع بل أنفقت
ٔالاموال من حسا?ا من اجل إنجاح املشروع.
بناء وتأهيل املساكن
دأبت املنظمة ع_ى تقديم املساعدات بش iالطرق للعوائل الفقlة حيث قامت بتأهيل سبعة مساكن للعوائل املتعففة
xي مﺤافظة بغداد xي مناطق جكوك والشعلة ؤالامlن والحسينية من خالل كوادر املنظمة الفنية بغية توف lالسكن
الالئق إنسانيا لهذﻩ العوائل املتعففة وبكلفة بلغت نﺤو  5.029.000دينار عراIي.
توزيع مÁدات هـواء
استكماال ملشروعها املستمر xي توف lاحتياجات العوائل املتعففة من السلع املM±لية خالل موسم الصيف وزعت فروع
املنظمة xي مﺤافظ hiبغداد وديا;ى  155مÁدة هواء ع_ى العوائل ال hiال تمتلك وسيلة تÁيد مناسبة xي منازلها وبكلفة
وصلت إ;ى ) (28,180,000دينار عراIي.
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مساعـدات ماليـة طارئــة
أنفقت املنظمة مبلغ ما;ي قدرﻩ ) (29,492,000دينار عراIي لهذا العام كدفعات طواريء إ;ى نﺤو ) (693متعففا مسجلlن
xي فروع املنظمة xي مﺤافظة بغداد وديا;ى وصالح الدين ?دف التخفيف من معانا?م املعيشية الصعبة وتوف lسبل
العيش الكريم لهم من خالل هذﻩ املساعدات ال hiتسهم بسد بعض احتياجا?م الضرورية.
كما قدم فرع املنظمة xي قاطع  9نيسان مساعدات مالية بقيمة  1.285.000دينار عراIي إ;ى  26يتيما متعففا بغرض
مساعد?م ماديا وسد احتياجا?م املعيشية وذلك ضمن توجه املنظمة لرعاية ٔالايتام املتعففlن وضمن ٓالاليات املتبعة
xي املنظمة عن طريق لجان الكشف امليدانية ال hiتﺤدد العوائل املستﺤقة للمساعدة ممن لد?°ا أيتام.
رواتب شهرية للمتعففlن
شملت املنظمة )  ( 516عائلة متعففة xي مﺤافظة بغداد وديا;ى بÁنامج الرواتب الشهرية بعد اطالع لجان الكشف
واملتابعة ع_ى أألحوال املعيشية لهذﻩ العوائل حسب الضوابط ال hiوضع@?ا املنظمة من ٔالاولوية والاستﺤقاق لهذا
الÁنامج وذلك لتوف lمصدر عيش لهم حيث بلغ مجموع الرواتب املصروفة نﺤو ) (183,610,000دينار عراIي xي الستة
أشهر ٔالاو;ى من هذا العام وال تزال املنظمة مستمرة بشمول عوائل مستﺤقة أخرى بÁنامجها ٕالانساني.
وخصصت املنظمة ضمن مشاريعها ٕالانسانية الدائمية واملستمرة مبلغ ) (5,420,000دينار عراIي كإيجارات شهرية
تدفعها املنظمة بدال عن  10عوائل متعففة ال تملك سكنا xي قاطع الكرخ وقاطع  9نيسان وفرع املقدادية ?دف تخفيف
معاناة العوائل املتعففة .
توزيع مواد تنظيف مM±لية
قدم فرع املنظمة xي قاطع الكرخ مواد ج_ي وتنظيف ع_ى  201عائلة متعففة وبكلفة بلغت نﺤو  519.000دينار عراIي
حيث شملت املواد سائل التنظيف ومساحيق الغسيل وغlها.
توزيـع املالبـس ع_ى املتعففيـن
وزع فرع املنظمة xي الكرخ  32عباءة نسائية و 100حذاء ع_ى العوائل املتعففة ?دف توف lاحتياجا?ا وبكلفة بلغت نﺤو
) (950,000دينار عراIي .
توزيع حصص غذائية متنوعة
وزعت فروع املنظمة xي قواطع الكرخ و 9نيسان والراشدية وفرع الخالص وخان ب hÔسعد مادة الطﺤlن ع_ى  1348عائلة
متعففة وبواقع  50كيلوغرام لكل عائلة وبكلفة إجمالية بلغت نﺤو ) (33,260,000دينار عراIي بغية مساعدة هذﻩ
العوائل وتوف lاحتياجا?ا الغذائية ٔالاساسية.
وxي إطار آخر شمل فرع املنظمة xي قاطع الكرخ  74عائلة متعففة بﺤصص غذائية تتكون من البيض والشعرية والزيت
واملعجون والرز والسكر والفاصوليا والحمص والحليب حيث قام الفرع باختيار أك Ïالعوائل استﺤقاقا للمساعدة
وإيصالها إل?µم بعد تقديمها من قبل متÁعlن حيث بلغت كلفة إيصال الحصص الغذائية للعوائل نﺤو )(1,165,000
دينار عراIي.
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تكريم الطالب الايتام املتفوقlن
منﺤت املنظمة من خالل فرعها xي خان ب hÔسعد هدايا مكونة من حاسوب مﺤمول صغ lومبلغ  10آالف دينار إ;ى نﺤو
 50طالبا يتيما متفوقا بالدراسة ?دف تشجيعهم بشكل اك Áومساعد?م ع_ى مواصلة التفوق حيث بلغت كلفة
النشاط نﺤو  1.285.000دينار عراIي.
توزيع عربات معوقlن
منح فرع املنظمة xي قاطع الكرخ كرا hmnمتﺤركة للمعاقlن املتعففlن عدد  2وبكلفة وصلت إ;ى  250.000دينار عراIي من
اجل مد يد املساعدة لشريﺤة املعاقlن وتوف lاحتياجا?ا.
توزيع الجادر املطري
وفرت املنظمة من خالل فروعها xي قاطع الراشدية وخان ب hÔسعد ٔالاغطية املطرية )جادر( إ;ى نﺤو  59عائلة متعففة
ً
?دف تغطية سقوف منازلها املبنية من الخشب درءا لألمطار وتقلبات املناخ ٔالاخرى حيث بلغت كلفة املشروع نﺤو
 900.000دينار عراIي.
توزيع ثالجـات
وزعت فروع املنظمة xي قواطع الرشيد والكرخ والرصافة والراشدية و 9نيسان وفروع الخالص وخان ب hÔسعد بمناسبة
حلول فصل الصيف  101ثالجة عمودية نوع بيكو 14قدم مع أجهزة حماية ع_ى العوائل املتعففة ال hiتفتقر منازلها إ;ى
وسيلة لحفظ املاء ؤالاطعمة وذلك بعد اطالع لجان الكشف املشكلة من قبل املنظمة ع_ى أحوال العوائل املتعففة
وتﺤديد العوائل املستﺤقة للمساعدة xي هذا الخصوص حيث بلغت الكلفة ٕالاجمالية نﺤو  35.590.000دينار عراIي.
توزيع مراوح سقفيـة
قدم فرع املنظمة xي قاطع الراشدية  21مروحة سقفية للعوائل املتعففة ال hiال تملك هذﻩ السلعة xي منازلها تزامنا مع
فصل الصيف و?دف توف lكافة احتياجات العوائل املتعففة حيث بلغت كلفة املشروع نﺤو  1.029.000دينار عراIي.
تقديم مساعدات زواج
حرصت املنظمة ع_ى تطبيق الحديث النبوي الشريف ) من تزوج فقد أكمل نصف دينه فليتق xي النصف ٓالاخر( تطبيقا
عمليا من خالل منﺤها xي الستة اشهر الاو;ى من سنة 2013م مبلغ ما;ي قدرﻩ  2.600.000دينار عراIي إ;ى خمسة شبان
متعففlن xي قاطßي الكرخ والرصافة ?دف مساعد?م إلكمال متطلبات الزواج.
توزيع بطانيـات
وزعت فروع املنظمة xي قواطع الرصافة والكرخ البطانيات ع_ى  33عائلة متعففة وبكلفة بلغت ) (1,500,000دينار
عراIي ?دف سد نقص تلك العوائل من هذﻩ املادة.
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