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شاريع شهر رمضان املبارك  تقرير األنشطة مل  

 مقدمة:  ❖

ــ   1442أطلقت مؤسسة وفاق اإلنسانية مشاريعها لشهر رمضان   - ة الشمال السوري  لتستهدف منطقم  2021هـ

جها  ونتائع لتكون هذه المـشارياالـستجابة لها من خلل  وياجات األهالي في المنطقة بعين االعتبار بعد أخذ احت

 على الشكل التالي:
 

 السالت الغذائية:  ❖

 : فق التفاصيل التاليةو عة متنو سلة غذائية  3872تم توزيع  -

 نوع التبرع  الكمية  نوع السلة  ت

 نقدي   2200 كغ   22سلة غذائية وزن  01

 نقدي 700 كغ   20ن سلة غذائية وز  02

 عيني   472 كغ   11.5سلة غذائية وزن  03

 عيني   500 كغ   31.5سلة غذائية وزن  04

 سلة 3872 اإلجمالي
 

 ت الغذائية حسب مناطق الشمال السوري: توزع السل ح مخطط يوض  -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 دة:ينوع الشريحة املستفت الغذائية حسب توزع السل ح مخطط يوض  -
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قاطنين مخيمات 
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 صائم: إفطار وجبات   ❖

في حيث تم استهداف قاطنين املخيمات  صائم فردية تكفي شخص واحد إفطار جبة و  6234تم توزيع  -

 املشروع وكانت نتائج املشروع وفق التفاصيل التالية: 

 الفئة عددها  الشريحة املستفيدة   مكان التوزيع  كمية املساعدة  بيان املساعدة  ت 

1 

مطبوخة  وجبة 

 كغ + عيران  0,5

ف )مخيمات ري

  شمالي(ادلب ال

 مخيم حزرة 2060

 العائلت القاطنين في املخيم 

  مستفيد 700

  مستفيد 340 مخيم الهلل  340 2

  مستفيد 340 مخيم معردبسة  340 3

  مستفيد 500 مخيم الوليد  500 4

  مستفيد 1000 مخيم الزيتان   1000 5

  مستفيد 344 مخيم عباد الرحمن   344 6

  مستفيد 660 مخيم الكرامة   660 7

  مستفيد 420 مخيم الساروت ام نير  420 8

  مستفيد 220 مخيم الوفاء  220 9

 افطار جماعي  10

 2عدد 

 عفرين   150
  -في وفاق  األيتام املكفولين األطفال 

 عفرين 
  مستفيد 150

  مستفيد 200 طلب العلم في مركز دار الكتاب   عفرين   200 11

  مستفيد 4874 اجمالي عدد املستفيدين   6234 عدد املساعدات  

 

 فرحة عيد: مشروع  ❖

سلت كساء أطفال صيفية تتضمن السلة الواحدة من )حذاء + بنطال +  تقديم  هذا املشروع تم من خلل  -

 وكانت عددها وفق ما يلي: إضافة الى لعبة لكل طفلكنزة أو قميص( 

 فيدة شريحة املستال العدد البيان  ت

 500 لعابأيفي لألطفال + سلة كساء ص  -
العائلت القاطنة في مخيم حزرة  أطفال  

 بريف ادلب
 

  فريق الدعم نفس ي في من قبل األيتام   استهدف من خللها األطفال 4عدد م تنفيذ نشاطات رمضانية  كما  -

 . مكتب األيتام

 :املساعدات النقديةكاة الفطر و ز  ❖

أو ما يعادلها تركية  ليرة 300من املتبرعين على شكل مساعدات نقدية بقيمة توزيع زكاة الفطر الواردة   تم -

 1303 إلىدات  لتصل عدد املساع خارج بند زكاة الفطر أخرى ضمن املشروع مساعدات كما ت أخرى بعملت 

 ا يلي:ا ملوفق  مساعدة 
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 لحومها: والنذور وتوزيع خراف العقائق نحر  ❖

غ وفق 500وزن  حصة لحم 416وذلك بـ لحومها   صغير وتوزيعرأس   13تم خلل شهر رمضان املبارك نحر  -

 الجدول التالي:املوضح في توزع الشرائح  

 %31 حصة  129 : عائلت قاطنين ضمن مخيمات

 %69 حصة  287 لديها مريض أو ذوي احتياجات خاصة: عائلت 
 

 : املشاريع املستمرة( ) املبارك االنتهاء منها خالل شهر رمضان مشاريع سابقة تم  ❖
  

 عددها نوع املساعدة  ملشروع ا ت

 150 سلة تغذية ولة رعاية الطف 01

 883 ة نقدية  كفال   ساننيالنقدية عن شهر  كفاالت األيتام   02

 15 مساعدة  ملهوف  إغاثة مساعدات  03

 30 منزل  ت خاصة + حاال بناء بيوت سكنية في حزرة  04

 1 مسجد  واالفتتاح( بناء مسجد الحسن )مرحلة االنهاء  05

 

 

 مساعدة   13403إجمالي عدد املساعدات املقدمة خالل شهر رمضان املبارك 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ة مؤسسة وفاق اإلنساني  


