
دليل المشـروعات
بالعطاء نرسم االبتسامة على وجوههم

أثر يبقى

1443 هـ - 2022 م





المركز األول
العربـي العالـم  فـي  شـفافية  األكثـر  الخيريـة  للمؤسسـات  فوربـس  قائمـة  فـي 

2012

نحرص على إدارة عطاء أهل اخلير 
وفق أعلى معايير اجلودة واإلتقان 
ولـذا حصلـت الرحمة العاملية على 

شهادة األيزو 9001:2015



دليل المشروعات4

يحيى سليمان العقيلي
رئيس مجلس اإلدارة

بكل  والبذل  العطاء  تتمثل يف  كبرى  إنسانية  قيمة  العمل اخليري  ميثل 
أشكاله، فهو سلوك حضاري حي ال ميكنه النمو سوى يف املجتمعات التي 
تنعم مبستويات متقدمة من الثقافة والوعي واملسؤولية، و يلعب دورًا مهمًا 

وإيجابيًا يف تطوير املجتمعات وتنميتها.
والعمل اخليري يف اإلسالم هدفه ابتغاء مرضاة اهلل ورجاء الثواب عنده 
سبحانه، فضاًل عما يناله املسلم يف احلياة من بركة، وحياة طيبة، وسكينة 
العمل اخليري  ويعتبر  أهلها،  بثمن عند  تقدر  روحية ال  نفسية، وسعادة 
يف ذاته واحدًا من أهم ثمار اإلميان، فضاًل عن أن العمل اخليري يضمن 

للمسلم ما يوثق به العرى بني سبل النجاح يف الدنيا واآلخرة.
الفروض  بفعل  فعله  وتعالى  سبحانه  اهلل  قرن  اخليري  العمل  وألهمية 
مخاطبًا  فقال  املؤمنني  فالح  أسباب  من  سببًا  وجعله  الدين،  يف  الالزمة 
ْيَر  اخْلَ َواْفَعُلوا  ُكْم  َربَّ َواْعُبُدوا  َواْسُجُدوا  اْرَكُعوا  آَمُنوا  ِذيَن  الَّ َها  أَيُّ ﴿َيا  لهم: 
77(، بل لقد جعل اهلل تعالى فعل اخلير سببًا  ُتْفِلُحوَن﴾ )احلج:  ُكْم  َلَعلَّ
رسله  يف  فقال  العبادة،  وحسن  التوفيق  على  ودلياًل  والهداية،  لإلمامة 
ْيَراِت  اخْلَ ِفْعَل  ِإَلْيِهْم  َوأَْوَحْيَنا  ِبأَْمِرَنا  َيْهُدوَن  ًة  أَِئمَّ ﴿َوَجَعْلَناُهْم  املكـّرمني: 

َكاِة َوَكاُنوا َلَنا َعاِبِديَن﴾ )األنبياء: 37(. اَلِة َوِإيَتاء الزَّ َوِإَقاَم الصَّ
أنفع  اآلخرين  إلى  وفائدته  وفضله  بخيره  املتعّدي  العمل  أن  يخفى  وال 
وأفضل وأكثر ثوابًا، خاصًة إذا كان دائمًا مستمرًا، فإنه يعود على صاحبه 
املشروعات  أهمية  تأتي  هنا  ومن  املتكامل،  والتوفيق  املتواصل،  باألجر 
اخليرية، فهي من أفضل الصدقات اجلارية، واألجور السارية، التي تنفع 
صاحبها يف حياته وبعد مماته، وتكون سببًا لذكره باخلير وتواصل الدعاء، 

وما عند اهلل خيٌر وأبقى.
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حمة العاملية مْنُذ نشأتها على تقدمي العون واملساعدة لكِلّ من احتاج  دأبت جمعية الَرّ
إليها، فال حتُلّ بدولة كارثٌة، وال ُيَصاب شعب مبصيبٍة إال وجتدها تشارك مع أخواتها 

من مؤسسات اخلير الكويتية يف إغاثة امللهوف، وإعانة احملتاج، وزرع البسمة. 
من  املطمئنة  واحلياة  الكرمي  العيش  ُسبل  لتوفير  العاملية  الرحمة  كما سعت جمعية 
خالل إيجاد مشروعات ومجمعات تنموية تتحقق بها التنمية الشاملة، لتجعل منها 
ويتخرج  الدارس،  بها  ويرتقي  الطالب،  فيها  م  ويتعَلّ اليتيم،  إليها  يأوي  واسعًة  مظلًة 

منها املهرة، ليغدوا بعدها إلى مجتمعاتهم معِلّمني عاملني.
األمة  شعوب  عن  املعاناة  رفع  يف  املساهمة  وهي  ة،  جليَّ وأهدافنا  واضحة،  رسالتنا 

ة، واملساهمة يف تأهيل اإلنسان يف مناطق العمل. ة واألقليات خاصَّ اإلسالميَّ
ة كالتعليم والصحة،  ة املجاالت التنمويَّ ة متنوعة يف كافَّ ويتضمن الدليل مشروعات خيريَّ
واملشروعات الصغيرة، ومشروعات املياه، واملساجد، واملراكز الدعوية، ودور رعاية األيتام، 

ومشروعات خاصة باملرأة والطفل، وغيرها. 
وحيث أنَّ مسيرة اخلير حتتاج إلى التخطيط االستراتيجي املستمر لتحقيق األهداف 
املنشودة واالستدامة للمنافع املبتغاة، ومواجهة العقبات التي قد تعترض طريقها، ولذا 
عنيت جمعية الرحمة العاملية بالتخطيط االستراتيجي من خالل خطة استراتيجية 
التقييمية  املراجعات  وإعداد  إدارية،  وحدة  لكلِّ  ة  سنويَّ ة  تشغيليَّ وخطة  سنوات،   4 كل 

الدورية لتقييم العمل. 
كما أخذت الرحمة العاملية على عاتقها عند تصميم أنظمتها املالية إحكام الرقابة على 
تداول األموال من حيث آلية جمعها وآلية صرفها، والتدقيق على احلسابات من خالل 
مراجع داخلي، باإلضافة إلى مراجع خارجي ومدقق مالي خارجي، وهو مكتب العيبان 
للوزرات  سنويًا  تقريرًا  م  يقدِّ مكتب  وهو  يونغ(،  آند  )أرنست  مكتب  وكيل  والعصيمي 

املعنية،  وكلُّ ذلك ألننا نؤمن بأنَّ العمل اخليري هو مسؤولية وأمانة.
ار اخلير وأصحاب األيادي  وقد وضعنا بني أيديكم هذا اإلصدار، ليكون دلياًل واضحًا لُتَجّ

ه علٌيّ قديٌر. البيضاء، سائلني اهلل أن يجزيكم عن كِلّ محتاٍج خير اجلزاء وأكمله، إَنّ

د. عيسى ناصر سالم الظفيري
المدير العام
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المساجد
يقول: عن عثمان بن عفان سمعت رسول اهلل 
من بنى مسجدًا يبتغي به وجه اهلل بنى اهلل له 

مثله يف اجلنة )متفق عليه(

دليل المشروعات8
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للمســجد دور عظيم يف اإلســالم،  فهو أول مشــروع للنبي � يف املدينة، وبه بدأ تكوين 
وبناء املجتمع املسلم، وهو املنطلق األكبر للدعوة إلى اهلل، حيث أنه مرتبط بحياة املسلم 
يف كل جوانبهــا، وهــو بيــت اهلل يف األرض، وفيــه تقــام الصلــوات اخلمــس، ويتلــى كتاب 
اهلل، ويذكــر املؤمنــون ربهــم، ويقيمــون وجوههــم ﴿َوأَِقيُمــوا ُوُجوَهُكــْم ِعْنــَد ُكلِّ َمْســِجٍد﴾ 
)األعراف: 29(، ويناجون ربهم، ويتعلمون فيه األحكام والســن، ويتعرفون فيه على احلالل 

واحلــرام، وينطلقون منه لنشــر الهــدى ونفع الناس، ولهذا حرصــت الرحمة العاملية على 
بناء املســاجد، وأولتها اهتماماً كبيراً يف املجتمعات، حتى يشــع من منائرها صوت احلق 

الصــداح، ويفيض من منابرها منهج الهدى والفالح.
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البوسنةألبــانيــا

مساحة املسجد عدد املصلنيم
)م2(

مدة اإلجناز
)شهرًا(

تكلفة البناء
)د.ك(

11661001828,200

22701642445,200

36403852481,200

مساحة املسجد عدد املصلنيم
)م2(

مدة اإلجناز
)شهرًا(

تكلفة البناء
)د.ك(

11661001236,200

22501501251,200

م1 مصلــى رجــال ونســاء يشــتمل علــى املتوضــأ واحلمامــات، واملنــارة، والتأثيــث. 	
واملنــارة،  	 والفــرش  والصوتيــات  واحلمامــات،  املتوضــأ  علــى  يشــتمل  م3.2 

والســقف خرســاني، بااإلضافــة إلــى فصلــني دراســيني ومصلــى رجــال ونســاء.
مصلى رجال ونساء يشتمل على املتوضأ واحلمامات، والصوتيات والفرش واملنارة، 

والسقف خرساني مع فصل دراسي.
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قرغيزيا

مساحة املسجد عدد املصلنيم
)م2(

مدة اإلجناز
)شهرًا(

تكلفة البناء
)د.ك(

1166100128,500

22001201210,200

32501501212,750

يشتمل على املتوضأ واحلمامات، والصوتيات والفرش )مشمع( منارة 10م  	
والسقف خشب مغطى بالزنك.

يتوقف البناء أثناء تساقط الثلوج من ديسمبر إلى مارس. 	

مساحة املسجد عدد املصلنيم
)م2(

مدة اإلجناز
)شهرًا(

تكلفة البناء
)د.ك(

111670126,950

215090128,400

3166100128,900

42501501212,900

بنغالديش

يشتمل على بئر واملتوضأ واحلمامات، والصوتيات والفرش واملنارة، والسقف 
خرساني.
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مساحة املسجد عدد املصلنيم
)م2(

مدة اإلجناز
)شهرًا(

تكلفة البناء
)د.ك(

111064125,600

213380126,800

3200120129,700

42501501212,300

الفلبين

يشــتمل علــى بئــر واملتوضــأ واحلمامــات، والصوتيــات واملــراوح والســقف حديــد 
مغطــى بالزنــك.

مساحة املسجد عدد املصلنيم
)م2(

مدة اإلجناز
)شهرًا(

تكلفة البناء
)د.ك(

11408497,200

217010298,750

32701621214,000

43151891216,500

ــة ســيراميك، والســقف  ــات، واألرضي ــر واملتوضــأ واحلمام ــى بئ يشــتمل عل
خرســاني.

تايالند
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مساحة املسجد عدد املصلنيم
)م2(

مدة اإلجناز
)شهرًا(

تكلفة البناء
)د.ك(

113581106,790

22001211010,500

32401441012,460

43261961217,500

إندونيسيا

يشتمل على بئر واملتوضأ واحلمامات، وصوتيات، وفرش، والسقف قرميد.

مساحة املسجد عدد املصلنيم
)م2(

مدة اإلجناز
)شهرًا(

تكلفة البناء
)د.ك(

112374127,500

22001201211,000

32401441213,200

يشــتمل علــى بئــر واملتوضــأ واحلمامــات، والصوتيــات والفــرش واملنــارة، 
خرســاني. والســقف 

نيبال
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مساحة املسجد عدد املصلنيم
)م2(

مدة اإلجناز
)شهرًا(

تكلفة البناء
)د.ك(

14162501825,500

25003001833,000

36504001846,000

لبنان

م1، م2 يشتمل على املتوضأ واحلمامات، والصوتيات والفرش واملنارة والقبة  	
والسقف خرساني.

م3 مكون من طابقني ويشتمل على املتوضأ واحلمامات، والصوتيات والفرش  	
واملنارة والقبة، والسقف خرساني.

مساحة املسجد عدد املصلنيم
)م2(

مدة اإلجناز
)شهرًا(

تكلفة البناء
)د.ك(

1133100915,000

2166120918,000

3200140921,000

42332201233,000

53663001245,000

يشتمل على املتوضأ واحلمامات، والصوتيات والفرش واملنارة، والسقف خرساني، 
م4، م5 شامل سكن اإلمام ومصلى للنساء.

األردن
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مساحة املسجد عدد املصلنيم
)م2(

مدة اإلجناز
)شهرًا(

تكلفة البناء
)د.ك(

1704297,600

2804898,100

3133851215,600

42021281223,595

اليمن

يشــتمل علــى املتوضــأ واحلمامــات، والصوتيــات، والفــرش، واملنــارة، والســقف 
خرســاني والبنــاء حجــر.

مساحة املسجد عدد املصلنيم
)م2(

مدة اإلجناز
)شهرًا(

تكلفة البناء
)د.ك(

116610088,500

2240150812,500

3350200816,500

يشتمل على املتوضأ واحلمامات والفرش سجاد والسقف خرساني.

سوريا
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مساحة املسجد عدد املصلنيم
)م2(

مدة اإلجناز
)شهرًا(

تكلفة البناء
)د.ك(

11006086,900

22501501016,000

35003001028,880

م1، م2 يشتمل على احلمامات والصوتيات والفرش واملنارة والسقف خرساني. 	
م3 يشــتمل علــى املتوضــأ واحلمامــات والصوتيــات والفــرش واملنــارة والســقف  	

خرســاني. 

موريتانيا

مساحة املسجد عدد املصلنيم
)م2(

مدة اإلجناز
)شهرًا(

تكلفة البناء
)د.ك(

11338084,800

21509085,400

3166100106,000

4200120107,200

غانا

يشــتمل علــى املتوضــأ واحلمامــات، والصوتيــات، والفــرش حصيــر، واملنــارة، 
والســقف زنــك.
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مساحة املسجد عدد املصلنيم
)م2(

مدة اإلجناز
)شهرًا(

تكلفة البناء
)د.ك(

112575104,875

215090105,850

3166100106,500

4200120107,800

ــارة،  ــات والفــرش موكيــت، واملن ــى املتوضــأ واحلمامــات، والصوتي يشــتمل عل
والســقف زنــك.

تنزانيا

مساحة املسجد عدد املصلنيم
)م2(

مدة اإلجناز
)شهرًا(

تكلفة البناء
)د.ك(

110060104,500

211670105,000

3166100125,660

4200120126,790

النيجر

يشتمل على احلمامات، والصوتيات واملنارة، واألرضية سيراميك، والسقف زنك،
م1، م2 شامل البئر )إن تعذر وجود املاء بجوار املسجد ينفذ البئر يف أقرب مكان(.
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مساحة املسجد عدد املصلنيم
)م2(

مدة اإلجناز
)شهرًا(

تكلفة البناء
)د.ك(

113380129,200

2150901210,350

31661001211,500

42001201213,800

52501501217,250

يشــتمل علــى املتوضــأ واحلمامــات، والصوتيــات والفــرش موكيــت، واملنــارة، 
والســقف زنــك.

إثيوبيا

مساحة املسجد عدد املصلنيم
)م2(

مدة اإلجناز
)شهرًا(

تكلفة البناء
)د.ك(

2166100128,000

3200120128,900

43752251213,500

يشــتمل علــى املتوضــأ واحلمامــات، والصوتيــات والفــرش موكيــت، واملنــارة، 
والســقف عقــد ليبــي )طــوب + أســمنت + كمــر حديــدي(.

السودان
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مساحة املسجد عدد املصلنيم
)م2(

مدة اإلجناز
)شهرًا(

تكلفة البناء
)د.ك(

110060125,880

212575127,350

315090128,820

4175100129,800

جيبوتي

ســيراميك،  واألرضيــة  والصوتيــات  واحلمامــات،  املتوضــأ  علــى  يشــتمل 
زنــك. والســقف  واملنــارة، 

مساحة املسجد عدد املصلنيم
)م2(

مدة اإلجناز
)شهرًا(

تكلفة البناء
)د.ك(

111670125,460

213380126,240

315090127,000

4166100127,800

5200120129,360

الصومال

يشــتمل علــى املتوضــأ واحلمامــات، والصوتيــات والفــرش موكيــت، واملنــارة، 
والســقف زنــك.
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قيمة الوقفية 1,000 د. ك
أو 20 د. ك / شهريًا

وقفية المساجد:
تهــدف وقفيــة املســاجد إلــى رعايــة بيــوت اهلل 
تعالــى، وســيتم اســتثمار أمــوال املتبرعــني لهــا 
يف مشــروعات وقفيــة، واإلنفــاق مــن ريعهــا يف 
بنــاء وترميــم بيــوت اهلل حيثمــا دعــت احلاجــة 
)مــن بنــى مســجدًا يبتغــي بــه وجــه اهلل بنى اهلل 

لــه مثلــه يف اجلنــة(. متفــق عليــه

21 دليل المشروعات
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اآلبــــــار
عن سعد بن عبادة قال: قلت: يا رسول اهلل إن أمي 
ماتت أفأتصدق عنها؟، قال: نعم، قلت: فأي الصدقة 

أفضل؟، قال: سقي املاء. )النسائي(

دليل المشروعات22
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املــاء عمــاد احليــاة، وســبب البقــاء، ال يدرك عظيم نعمتــه إال من ُحِرمهــا، وصدق اهلل إذ 
يقــول: ﴿َوَجَعْلَنــا ِمــَن امْلَــاء ُكَلّ َشــْيٍء َحــٍيّ أََفــاَل ُيْؤِمُنــوَن﴾ )األنبيــاء:30(، لــذا كان مــن أفضل 
الصدقة ُسقيا املاء، ومن أعظم األجور توفيره لكل كبٍد رطبة، وقد دخل رجل اجلنة بسقي 
كلب عطشــان، فما بالك بســقي اإلنســان!! وهنا؛ جتدون باقة متنوعة من مشــاريع املياه 

واآلبار يف انتظار دعمكم وعطائكم الكرمي.
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تخيل حر الصيف الشديد، وأُماً وأطفالها يلتمسون قطرة ماء يروون بها عطشهم، فال يجدون لري ظمئهم إال ما جادت به أياديكم البيضاء من برادات للمياه الباردة.

التكلفة )د.ك(الدولةم

40 ) بالستيك، 2 حنفية (سريالنكا1

60 )1 حنفية(لبنان، األردن2

سوريا3
60 )2 حنفية، بالستيك(

90 )2 حنفية، ستيل(

150 )2 حنفية(بنغالديش4

براد ماء
التكلفة )د.ك(الدولةم

180 )2 حنفية(جيبوتي 5

200 )2 حنفية( موريتانيا6

200 )3 حنفية(السودان7

390اليمن 8
)3 حنفية + خزان 500 لتر(
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عدد املستفيدينعمق البئر )م(م
)أسرة(

مدة اإلجناز
)شهر(

التكلفة
)د.ك(

11304061,400

2
شبكة مياه 
1,00060611,000 )م(

م1 بئر ارتوازي يشمل خزان، مضخة، حنفية، متديدات. 	
م2 متديد مواسير بالستيكية 1,000م لتوصيل املياه لألسر واملناطق احملتاجة. 	

ألبــانيــا

عمق البئرم
)م(

عدد املستفيدين
)فرد(

مدة اإلجناز
)أشهر(

التكلفة
)د.ك(

1152,00062,130

2302,00063,200

3402,00063,700

41006,000819,800

م1، م2، م3 بئر سطحي مع مضخة صغيرة، تعمل بالطاقة الشمسية وخزان. 	
م4 ارتوازي مع مضخة كهربائية تعمل بالطاقة الشمسية وخزان 36 م3 وشبكة  	

متديد.

اليمن



دليل المشروعات26

سعة البئرم
)م(

عدد املستفيدين
)أسرة(

مدة اإلجناز
)أشهر(

التكلفة
)د.ك(

112102650

2242021,300

األردن

بئر جتميعي خرساني.

عمق البئرم
)م(

عدد املستفيدين
)فرد(

مدة اإلجناز
)أشهر(

التكلفة
)د.ك(

115035,00044,500

220040,00046,000

325040,00046,500

430050,00047,000

لبنان

بئر ارتوازي - مضخة كهربائية، خزان 5,000 لتر، شبكة توزيع. 
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عمق البئرم
)م(

عدد املستفيدين
)أسرة(

مدة اإلجناز
)أشهر(

التكلفة
)د.ك(

130040056,320

240050068,250

3500500610,000

سوريا

آبار ارتوازية تشتمل على مضخة كهربائية وخزان. 	
م 1 م 2 م 3 يشتمل على خزان سعة 2,000 لتر مبضخة كهربائية، و2 حنفية للشرب. 	

عمق البئرم
)م(

عدد املستفيدين
)أسرة(

مدة اإلجناز
)أشهر(

التكلفة
)د.ك(

115-103004900
22040062,500
33060064,500
490-502,000820,000

5
)خزان فقط بدون بئر(

12,0002004600 )لتر(

موريتانيا

م1 سطحي، م2 سطحي مع مضخة وخزان، ألواح طاقة شمسية، م3 ارتوازي مع مضخة 
وخزان، ألواح طاقة شمسية، م4 محطة طاقة شمسية وشبكة توزيع مياه 500 م.
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عمق البئرم
)م(

عدد املستفيدين
)أسرة(

مدة اإلجناز
)أشهر(

التكلفة
)د.ك(

1603061,200

21004062,000

م1 بئر ارتوازي وخزان 3,000 لتر، م2 بئر ارتوازي وخزان 5,000 لتر، يتم  	
تسليم البئر بعد االنتهاء للبلدية لتتولى صيانته ومتابعته.

يتوقف العمل أثناء فترة تساقط الثلوج من ديسمبر إلى مارس. 	

بئر ارتوازي وخزان 30 لتر، مضخة كهربائية. 	
يتوقف العمل أثناء فترة تساقط الثلوج من ديسمبر إلى مارس. 	

قرغيزيا

عمق البئرم
)م(

عدد املستفيدين
)أسرة(

مدة اإلجناز
)أشهر(

التكلفة
)د.ك(

140606 1,300

الصين
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عمق البئرم
)م(

عدد املستفيدين
)أسرة(

مدة اإلجناز
)أشهر(

التكلفة
)د.ك(

11033190

215153495

315153690

م1 مبضخة يدوية، م2 مبضخة كهربائية، خزان 600 لتر، م3 بالطاقة الشمسية.

الفلبين

عمق البئرم
)م(

عدد 
املستفيدين

)أسرة(
مدة اإلجناز

)أشهر(
التكلفة
)د.ك(

180:405-13100

2150:805-13200

3350:2307-13300

4100:40206600

م1، م2، م3 سطحي مبضخة يدوية. 	
م4 سطحي مبضخة كهربائية + خزان 500 لتر + 10 حنفيات. 	

بنغالديش



دليل المشروعات30

عمق البئرم
)م(

عدد املستفيدين
)أسرة(

مدة اإلجناز
)أشهر(

التكلفة
)د.ك(

11514150

22554360

32574550

م1 مضخة كهربائية، خزان 250 لتر، م2 مضخة كهربائية، خزان 400 لتر. 	
م3 مضخة كهربائية مع 2 دورة مياه، خزان 400 لتر. 	

إندونيسيا

عمق البئرم
)م(

عدد املستفيدين
)أسرة(

مدة اإلجناز
)أشهر(

التكلفة
)د.ك(

12520-155220

23530-205350

33545-355550

تايالند

م1، م2 خزان 500 لتر - مضخة كهربائية، م3 خزان 1,000 لتر وملحق به 
دورات مياه، اآلبار للشرب واالستخدامات األخرى.
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عمق البئرم
)م(

عدد املستفيدين
)أسرة(

مدة اإلجناز
)أشهر(

التكلفة
)د.ك(

1633260

2733340

سريالنكا

م1 دلو، م2 مبضخة كهربائية وخزان 500 لتر.

عمق البئرم
)م(

عدد املستفيدين
)أسرة(

مدة اإلجناز
)أشهر(

التكلفة
)د.ك(

140-203-13100

280-407-43180

3100-8024-163300

م1، م2 مبضخة يدوية - م3 مبضخة كهربائية وخزان 1,000 لتر.

نيبال
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عمق البئرم
)م(

عدد املستفيدين
)أسرة(

مدة اإلجناز
)أشهر(

التكلفة
)د.ك(

19-653300

215-1253450

360-45253600

كمبوديا

م1، م2 دلو - م3 مضخة كهربائية.

عمق البئرم
)م(

عدد املستفيدين
)أسرة(

مدة اإلجناز
)أشهر(

التكلفة
)د.ك(

13050-4031,200

26060-5033,000

3300500-4001015,000

4400800-6001020,000

م1 مبضخــة يدويــة، م2 مبضخــة كهربائيــة مــع خــزان 5,000 لتــر، م3 مبضخــة 
كهربائيــة مــع خــزان 15,000 لتــر وألــواح شمســية، م4 مبضخــة كهربائيــة مــع خــزان 

20,000 لتــر وألــواح شمســية.

السودان
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عمق البئرم
)م(

عدد املستفيدين
)أسرة(

مدة اإلجناز
)أشهر(

التكلفة
)د.ك(

115-10304550
215-10504990
370-4020067,100
4 150-100500824,500
5 250-210500843,100

الصومال

م1 دلو - م2 مبضخة يدوية - م3 مبضخة كهربائية مع خزان 10,000 لتر. 	
م4 مبضخة كهربائية مع خزان 15,000 لتر يعمل بالطاقة الشمسية أو مولد كهربائي. 	
م5 مبضخة كهربائية مع خزان 30,000 لتر يعمل بالطاقة الشمسية أو مولد كهربائي. 	

عمق البئرم
)م(

عدد املستفيدين
)أسرة(

مدة اإلجناز
)أشهر(

التكلفة
)د.ك(

115-1060-504975

225-2080-6041,100

375-50100-8043,500

4 75-50150-12065,500

5100-75150-14066,800
م1، م2 دلو، م3 مضخة يدوية، م4 مضخة كهربائية وخزان سعة 10,000 لتر.  	
م5 بالطاقة الشمسية ومضخة كهربائية وخزان سعة 10,000 لتر. 	

النيجر
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عمق البئرم
)م(

عدد املستفيدين
)أسرة(

مدة اإلجناز
)أشهر(

التكلفة
)د.ك(

112-815051,000

230-2050054,000

3200-1502,000633,000

م1 مضخة يدوية، م2 مضخة كهربائية وخزان 3,000 لتر. 	
م3 مضخة كهربائية وخزان 10,000 لتر. 	

إثيوبيا

عمق البئرم
)م(

عدد املستفيدين
)أسرة(

مدة اإلجناز
)أشهر(

التكلفة
)د.ك(

112-10203975

2150-100400840,000

جيبوتي

كهربائية وخزان سعة  م2 مضخة  لتر،   5,000 كهربائية وخزان سعة  م1 مضخة 
50,000 لتر، حنفيات للشرب، ألواح طاقة شمسية.
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تنــزانيــا

م1 دلو، م2 مضخة يدوية، م3 مضخة كهربائية وخزان سعة 1,000 لتر. 	
م4 مضخة كهربائية وخزان سعة 2,000 لتر، م5 مضخة كهربائية وخزان  	

سعة 3,000 لتر - م6 مضخة كهربائية وخزان سعة 20,000 لتر.

عمق البئرم
)م(

عدد املستفيدين
)أسرة(

مدة اإلجناز
)أشهر(

التكلفة
)د.ك(

1730-204180
2730-204275
325-1640-304620
460-5060-4041,200
570-6060-4041,350
6120200-170615,600

عمق البئرم
)م(

عدد 
املستفيدين

)أسرة(
مدة اإلجناز

)أشهر(
التكلفة
)د.ك(

1812-105300

212-1015-135500

314-1225-205800

4120-8055-5062,300

غانا

م1 دلو، م2 مبضخة يدوية، م3 مضخة كهربائية وخزان 2,000 لتر. 	
م4 مبضخة كهربائية وخزان 3,000 لتر. 	
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قيمة الوقفية 250 د. ك
أو 10 د. ك / شهريًا

وقفية اآلبار 
ساهم يف وقفية يصرف من ريعها على حفر 
اآلبـــار وتوفير بـــرادات املــيــاه، فهي مــن أعظم 
النقية  الشرب  مياه  لتوفير  الصدقة،  أنــواع 
لــســكــان املــنــاطــق الــتــي ال تــتــوفــر فيها املــيــاه، 

ولك بكلِّ قطرة أجر .

37 دليل المشروعات
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الكفاالت
: أنا وكافل اليتيم  عن سهل قال: قال رسول اهلل 
يف اجلنة هكذا، وأشار بالسبابة والوسطى وفرج 

بينهما شيئًا. )متفق عليه(

دليل المشروعات38



39 دليل المشروعات

تنطلق الرحمة العاملية يف إرساء قيم نظام الكفالة من روح اإلسالم ومقاصده أوالً، ثم من فلسفتها ورؤيتها للكفالة، والرسالة 
التي تسعى إلى حتقيقها؛ وتتلخص تلك القيم يف اآلتي:

الرعاية: االهتمام والعناية بحاجات اإلنسان.. 	
التنمية: بناء اإلنسان املتكامل واالرتقاء بقدراته.. 	
الشمولية: االهتمام بكافة جوانب الرعاية الشاملة.. 	
م لتحقيق التميُّز والدقة واإلتقان يف نظام العمل.. 	 اجلودة: السعي املنَظّ

ضوابط وسياسات الكفالة:
الكافل الكرمي يقوم بسداد قيمة الكفالة الشهرية بانتظام دون توقف خصوصاً خالل أشهر الصيف.. 1
الكفالة تكون الستمارات املكفولني املعروضة يف قنوات التسويق. . 2
يتم اختيار املكفولني عبر زياراتهم ميدانياً ودراسة حالتهم . 3
التواصل مع الكفالء ومراسلتهم بتقرير دوري واحد سنوًيا جلميع أنواع الكفالة.. 4
ال يتم استقبال املساعدات العينية للمكفولني.. 5
نســتقبل التبرعات للكفاالت إما عن طريق االســتقطاع الشــهري، أو الدفع النقدي )كي نت( عبر قنوات التســويق، أو من . 6

خالل املوقع االلكتروني.
يف حال توقف الكافل عن سداد قيمة الكفالة ملدة 3 شهور متتالية، ستتم إعادة تسويق املكفول على متبرعني آخرين.. 	

ضوابط االستبدال:
ق أحد شروط االستبدال يف احلاالت املذكورة أدناه، كما تقوم الرحمة العاملية  تقوم الرحمة العاملية باستبدال املكفول عند حتقُّ

بترشيح البديل األكثر مالءمة الختياركم األول، ويتم مراسلتكم باملكفول اجلديد، ومنوذج االستبدال.
ومن حاالت االستبدال الشائعة: - بلوغ سن الرشـد الـمحــدد لأليتام 18 ســنـة - حتسن ظروف املكفول الـمعيشـية )االكـتفـاء( 

- تعذر الوصـول للمكفـول )نزوح، هجـرة، انتقال( - ترك مقاعد الدراسة - الوفــاة - الزواج - أسباب أخرى قسرية.
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برنامج يهدف إلى متكني أسر األيتام من خالل تأمني 
االحتياج  حالة  من  لنقلهم  لها،  مستدام  دخل  مصدر 
الذات،  على  واالعتماد  اإلنتاج  إلى  املساعدة  وانتظار 
يدرُّ  صغير،  إنتاجي  مشروع  لبدء  حسن  قرض  مبنح 

ق عائداً يكفيهم للعيش الكرمي. دخاًل، ويحقِّ

  كفالة إغناءأنواع كفاالت األيتام
كفالة الرعاية الشاملة: كفالة متكاملة لأليتام املقيمني 
يف املجمعات التنموية، حيث يتلقى فيها اليتيم خدمات 
الرعاية )التعليمية، التربوية، الصحية، االيواء، اإلعاشة(.

يتلقون  الذين  لأليتام  وتخصص  التخصصية:  الكفالة 
رعاية  ومعيشة،  مأوى  )رعاية  التالية:  الرعايات  أحد 
تربية وتعليم، رعاية اجتماعية وصحية(، وتكون مخصصة 

للمقيمني يف املجمعات التنموية )فقط(.
كفالة اإلعاشة: كفالة جزئية تساهم يف تأمني احتياجات 

األيتام األساسية.

360-
420

د.ك

 من

كفالة
اإلعاشة

15
د.ك

شهريًا

الكفالة
الشاملة

كفالة تخصصية

45
د.ك

شهريًا

مأوى
ومعيشة

اجتماعية 
وصحية

15
د.ك

شهريًا

15
د.ك

شهريًا

تربية
وتعليم

15
د.ك

شهريًا
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كفالة أسرة متعففة
عن  تغنيه  حرفة،  أو  مهنة  القادر  وغير  اليتيم  تعليم 
الصناعات  مجال  يف  العمل  لسوق  وتؤهله  السؤال 
والكهرباء وغيرها من  والنجارة  مثل احلدادة  احلرفية 
مشروع  كان  لذا  املجتمع،  حاجة  تغطي  التي  األعمال 

كفالة الطالب املهني.  

كفالة طالب مهني
ها الضر، ونفوٌس عفيفة أصابها اجلهد،  أسٌر كرمية مسَّ
لم يسألوا الناس حتى حسبهم الناس أغنياء من التعفف، 
وانخفاض  كفاف،  ال  تعفف  للسؤال  تركهم  علموا  وما 
املضطر  فساعد  عفاف،  من  بل  خوف  من  ال  صوتهم 

الكرمي، وساند املتعفف الصامت.

20
د.ك

50-25
د.ك

 ابتداًء من

شهريًاشهريًا
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تقرير منظمة اليونيسكو العاملي لرصد التعليم يستعرض 
حرمان ماليني األطفال من التعليم، وال يخفى ما يف ذلك 
تنجو  كفالتك  ومن خالل  على مستقبلهم،  املخاطر  من 
بهم إلى بر األمان، ومبساعدتك يصلون إلى مراكز العلم 
واملعرفة، ولك األثر احلاضر واملستقبلي يف ذلك إن شاء 

اهلل، كما لك األجر الكبير يف اآلخرة عند اهلل.

10
د.ك

كفالة طالب مدرسي

شهريًا

30
د.ك

ضيق ذات اليد حال بينهم وبني إكمال مسيرتهم الدراسية 
واحلياة  للعمل  تؤهلهم  دراسية  شهادة  يف  وطموحهم 
الكرمية، لذا مشروع كفالة طالب الدبلوم وهو من يلتحق 
للتعلم بأحد املدارس التي تعطي شهادة الدبلوم يف بعض 

التخصصات الدراسية.

كفالة طالب دبلوم

شهريًا
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30
د.ك

املرحلة اجلامعية لها األثر األكبر يف تهيئة املتعلم وتوسيع 
مداركه، ليتخرج بعدها متمكناً من املعارف والعلوم التي 
تلقاها، بصيراً مبالبسات كل مرحلة، ومؤهاًل كما ينبغي 
تعّد  املرحلة  املجتمع، ومساندته يف هذه  خلوض غمار 
ملسًة مهمة يف روح املعرفة، ولبنة هامة يف بنيان التوفيق.

كفالة طالب جامعي

شهريًا

تعليمهم،  إكمال  فرصة  يجدوا  لم  النجباء  من  آالف 
الذي  الشديد  الفقر  بسبب  مواهبهم  يستثمروا  ولم 
يعيشونه، وقد ظهرت أسرار براعتهم حني متكنوا من 
فحصلوا  كفالتهم؛  أن متت  بعد  وذلك  تعليمهم،  إكمال 
منهم  فكان  املناصب،  أعلى  وحازوا  الشهادات،  أعلى 
العلماء يف عدة مجاالت، فليكن لك يف سّرهم أثر، ويف 

متيزهم بصمة.

كفالة طالب دراسات عليا

50
د.ك

شهريًا
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10
د.ك

القـرآن  وحفـظ  غـرس حـب  إلـى  املشـروع  هـذا  يهـدف 
النبـي   وصفهـم  الذيـن  األبنـاء،  نفـوس  يف  الكـرمي 
بقولـه: )خيركـم مـن تعلـم القـرآن وعلمـه( )صحيـح البخـاري(، 
وامتثـاالً لقولـه  )مـن دعـا إلـى هـدى كان لـه من األجر 
مثـل أجـور َمـْن تبعـه ال ينقـص ذلـك مـن أجورهـم شـيئاً( 
)صحيـح مسـلم(، كانـت كفالـة حافـظ القـرآن من خـالل مراكز 

الرحمـة العامليـة، أو مـن خـالل إيصـال مبالـغ ماليـة إلـى 
الطلبـة واحُلفـاظ يف أماكنهـم.

كم من نعمة عظيمة فقدها إنسان يف جسده، قد يندفع 
شرها ويُدرأ خطرها مببلِغ زهيد، لكن هذا املبلغ عند 
ذلك احملتاج كبير، واحلصول عليه متعّذر أو مستحيل، 
حتى  فيفقد عضواً  الكارثة،  تقع  للصبر حتى  فيضطر 
لتمنع  تنعدم عليه حاسة فيقعد، فامدد يدك  أو  يُشّل، 

الضر، وجتلب اخلير، وحتمي اإلنسان.

30
د.ك

كفالة حافظ قرآن كفالة مريض / معاق

شهريًا شهريًا
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حلقات القرآن هداية لألرواح من الظلمة إلى النور، ونور 
ينير القلوب باإلميان، فتطمئن األفئدة بتالوته، وتسكن 
وتذهب  األمل  تصنع  فهي  املنان،  العزيز  بكالم  األرواح 
ُل ِمْن اْلُقْرآِن َما ُهَو ِشَفاٌء َوَرْحَمٌة  األلم بإذنه تعالى:﴿َوُنَنزِّ
)اإلسراء اآلية 82(،  نَي ِإالَّ َخَسارًا﴾  امِلِ َيِزيُد الظَّ ِلْلُمْؤِمِننَي َوال 
ونسعى من خالل كفالة محفِّظ القرآن لبناء جيل قرآني 

متني، يعرف طريقه ويصحح أخطاءه وينفع مجتمعه.

50
د.ك

30
د.ك

كفالة محفظ قرآن
املعلم أسـاس النهضة يف املجتمعات، وبه ينهض املجتمع 
وتطيـب  بشـروحاته،  العلـوم  تـزدان  الطالـب،  ويصلـح 
النفـس مبخرجاتـه، وإميانـاً بأهميـة العلـم والتعلـم كان 
ال بـدَّ مـن دعـم الكـوادر التعليميـة والتربويـة، فبدعمهـم 
نضمـن اسـتمرار العمليـة التعليميـة يف الدول التي حتتاج 
إلى النهضة التعليمة للمساهمة يف القضاء على األمية.

كفالة مدرس / معلم

شهريًا شهريًا
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اهلل  يوفق  جسيمة؛  ومهمة  عظيمة،  رسالة  اإلمامة 
على  فيتعلم  اخللق،  وصفوة  احلق،  دعاة  بها  للقيام 
أيديهم اجلاهل، ويهتدي بهم السالك، تسمو بتوجيهاتهم 
لرسالتهم  ليتفرغوا  واجب؛  حق  فكفالتهم  النفوس، 

الراقية، ويقوموا بامليراث النبوي األصيل.

30
د.ك

كفالة إمام مسجد

شهريًا
30

د.ك

الدعوة إلى اهلل تعالى من أشرف األعمال، وخاصة يف 
البالد التي تفتقر إلى الدعاة بشكل كبير، وتعمل الرحمة 
العاملية على إعداد الدعاة القادرين على حتمل مسؤولية 
ومساندتهم  دعمهم  ويبقى  مبهامها،  والقيام  الدعوة 

وكفالتهم مما يساهم يف نشر اإلسالم وتعاليمه. 

كفالة داعية

شهريًا
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قيمة الوقفية 120 د. ك

أو 10 د. ك / شهريًا

وقفية األبرار لرعاية األيتام :

ُيصــرف مــن  ريــع وقفيــة األبــرار علــى توفيــر 
لرعايــة  املالئمــة  الصاحلــة  التربويــة  البيئــة 

األيتام وحفظ هويتهم وتنمية قدراتهم.

47 دليل المشروعات
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 الكسب
الحالل

: عن الزبير بن العوام قال: قال النبي 
ألن يأخذ أحدكم حبله فيأتي بحزمة احلطب 
على ظهره فيبيعها فيكف اهلل بها وجهه خير 

له من أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه.
)صحيح البخاري(

دليل المشروعات48
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حثَّ اإلسالم على العمل الشريف، والكسب العفيف، الذي يحفظ لإلنسان كرامته، ويصون 
ماء وجهه، فبالعمل يتحول الفرد من آخٍذ إلى معطي، وبالكســب يتحول من االحتياج إلى 
اإلنتــاج، كمــا أن عــدم توفــر فــرص العمــل وانتشــار البطالة يزيــد من نســبة اجلرمية يف 

املجتمع، فمشروع الكسب احلالل خير شامل، وبركة متكاملة.
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التكلفة )د.ك(الدولةم

180غانا1
220الصومال2
300إثيوبيا3
350جيبوتي4

650سوريا5

حقيبة معدات

التكلفة )د.ك(الدولةم

55الصومال1
90جيبوتي2
100سريالنكا3
105سوريا4
130السودان5

أكشاك
يشابه إلى حد كبير مشروع محل صغير متنقل إال أنه يخصص 
لبيـع البضاعـة اخلفيفـة مـن حلـوى وبسـكويت وغيرهـا، سـهل 
النقـل، مـن اخلشـب أو األلومنيـوم، ويناسـب البعـض مـن شـرائح 

املستفيدين.

مــن أجــلِّ األعمــال إعانــة الصانــع، وإمــداد املاهــر، وهــؤالء تتوفــر 
لديهــم اخلبــرة والقــوة، وتنقصهــم األداة والوســيلة، وبتوّفرهــا 

يحققــون الهــدف، ويصنعــون اإلجنــاز.
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جرار زراعي

التكلفة )د.ك(الدولةم

1,000كمبوديا )جرار زراعي صغير كيون(1
1,500البوسنة )صغير آلي(2
15,000الصومال3
15,000تنزانيا4

اآلالت  إلى  احلاجة  تشتد  هناك  اخلصبة  األراضي  توفر  مع 
الزراعية التي حترث األرض وحترك التربة، فشاركنا يف إحياء 

أراضيهم واستخراج خيراتها.

التكلفة )د.ك(الدولةم

15,000البوسنة، ألبانيا1

إحياء قرية

مجموعة من مشاريع الكسب احلالل يتم تنفيذها يف إحدى القرى، والتي قد 
ماكينات  و10  زراعية،  و5 صوبة  بقرات حلوب،   4 زراعية،  5 جرارات  تتضمن 

خياطة، و	 رؤوس غنم.
م 1 جــرار يــدوي حلــرث األرض يســتخدم جلــر مقطــورة صغيــرة ويســتخدم 

كمضخــة مــاء. 
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بيئة محمية وأجواء اصطناعية توفر  الصوبة هي: حيز يؤمن 
الثمار  على  للحصول  املالئمة  الظروف  بها  املزروعة  للنباتات 
يف غير وقتها، وتأمني جميع مستلزماتها للحصول على أعلى 

إنتاجية.
التكلفة )د.ك(الدولةم

840البوسنة1

صوبة زراعية

التكلفة )د.ك(الدولةم

90جيبوتي 1

100الصومال2

600إثيوبيا3

توضع  فرشة  احلالل،  الكسب  مشروعات  وأسرع  أبسط  أحد 
أمام مسجد،  أو  الطريق  املالبس يف جانب  أنواع  عليها بعض 

وتناسب الرجل واملرأة بل وأصحاب االحتياجات اخلاصة.

بسطة مالبس
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التكلفة )د.ك(الدولةم

650النيجر1

1,200الصومال2

2,000إثيوبيا3

البيئات  تناسب  عنها،  غنى  ال  التي  الهامة  املشروعات  أحد 
طحن  على  غذائها  يف  تعتمد  التي  والصحراوية  الزراعية 

احلبوب من ذرة وكاسافا ودخن وشعير وغيرها.

مكائن طحين

التكلفة )د.ك(الدولةم

65الصومال1

60-90جيبوتي )صغير، كبير(2

130السودان4

850 إثيوبيا3

توضع  فرشة  احلالل،  الكسب  مشروعات  وأسرع  أبسط  أحد 
أمام مسجد،  أو  الطريق  أنواع اخلضر يف جانب  بعض  عليها 

وتناسب الرجال والنساء.

بسطة خضار / طعام
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التكلفة )د.ك(الدولةم

20اليمن1

45البوسنة1

100تنزانيا، الصومال 2

150أثيوبيا3

العاملة  واليد  الصاحلة  والتربة  األرض اخلصبة  توفرت  مهما 
جتود  حتى  الزراعية،  البذرة  تتوفر  لم  ما  األرض  تثمر  فلن 

األرض بخيراتها وثمارها.

بذور زراعية وشتالت

تكلفة )د.ك(الدولةم

200الصين1

سريعة  عملية،  كبيراً  حيزاً  ال حتتاج  االستخدام  سهلة  وسيلة 
العائد، سهلة الصيانة، تناسب الرجل واملرأة.

ماكينة صنع معكرونة
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تأمني مصنع للطوب يخلق فرص عمل لكثير من األفراد، كما 
لهم  نوفر  حتى  فمعاً  لبنائه،  الطوب  وتأمني  توفير  يساهم يف 

فرصاً للعمل ومنزالً للسكن.

التكلفة )د.ك(الدولةم

175سريالنكا1

 تصنيع طوب أحمر )منزلي(

التكلفة )د.ك(الدولةم
30تنزانيا1
45اليمن2
65سوريا3
80موريتانيا4
100البوسنة، ألبانيا، السودان5
150الصين6
500لبنان7

غالباً،  خفيفة  تدريب،  إلى  حتتاج  ال  االستخدام  سهلة  وسيلة 
كهربائية تؤمن اخلبز والذي يعدُّ القوت األساسي يف غالب الدول.

فرن خبز منزلي
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التكلفة )د.ك(الدولةم

115الفلبين1
120النيجر2
180-600سريالنكا )يدوي/كهربائي(3
400كمبوديا4
850تنزانيا )موتور كهربائي(5
1,500موريتانيا7

قوٌم يعيشون يف املاء ومع املاء؛ ففيه حياتهم، ومنه رزقهم، وقارب 
الصيد بالنسبة لهم أهم وسيلة للكسب احلالل، وأولى ُمقتنى.

مشغل خياطةقارب صيد

التكلفة )د.ك(الدولةم

700موريتانيا1
7,300غانا )املساحة 00	 م	(2
9,500سوريا3
38,500 * اليمن4

* م4 بناء وجتهيز وتشغيل مشغل خياطة مبساحة 286م، )قاعة املشغل + بوفيه 
+ دورات مياه( ويدرب 300 متدربة سنوياً.

كونه  املتعّففات،  العفيفات  إليه  تتطلّع  وكفاية،  إعالة  مشروع 
بيئة  ضمن  الكايف،  بالدخل  عليهن  يعود  شامل؛  ستٍْر  مشروع 

ملتزمة حتفظ عليهن دينهن والتزامهن.
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التكلفة )د.ك(الدولةم
230الفلبين1

وسيلة نقل )أفراد وبضائع(

التكلفة )د.ك(الدولةم
250بنغالديش )ركشا( - كهربائية 3 عجالت1
830اليمن2
790كمبوديا )توك توك(3
750غانا )تروسيكل(4
850سوريا5
950الفلبين6
1,000سيرالنكا - دراجة كهربائية 3 عجالت7
1,100موريتانيا8
1,300الصومال )توك توك، ركشا(9

أحد الوسائل الهامة التي ال زال يعتمد عليها املزارع يف حرث 
وتقليب األرض سيما الذي ال يستطيع شراء جرار زراعي.

أجرة  األقل  توك  التوك  لتأمني  السيارات، سعينا  ندرة  بسبب 
واألنسب لتضاريس مناطقهم. 

ثور حراثة
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: )اتخذوا الغنم فإن فيها بركة( يسعى هؤالء للحصول على الغنم ملا تدر عليهم من ربح مناسب. انطالقاً من قول النبي 

منيحة الغنم

التكلفة )د.ك(الدولةم

45اليمن1

50موريتانيا 2

50نيبال3

60بنغالديش4

65الصومال5

70إندونيسيا، الصين6

التكلفة )د.ك(الدولةم

75تنزانيا، سوريا، جيبوتي7

80إثيوبيا8

120السودان، غانا، النيجر9

150قرغيزيا، سريالنكا10

210كمبوديا )عدد 	 ماعز(11

850األردن12
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أحد املشروعات مضمونة العائد والتي تناسب أي دولة وأي مكان يف حضر أو ريف سريعة العائد وتناسب كافة شرائح املستفيدين.

التكلفة )د.ك(الدولةم

300إثيوبيا1

350جيبوتي2

500لبنان3

690النيجر4

59

محل بقالة

التكلفة )د.ك(الدولةم

1,100 اليمن5

1,200الصومال6

1,800موريتانيا7

3,000األردن8
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ماكينة خياطة
ر لقمتهم بالفائض. مصنٌع يف البيت؛ يسعُد صاحبته ويكفيها، ويسترها ويغنيها، تشمل أوالدها بالكساء، وتصنع لهم الغطاء، وتوفِّ

التكلفة )د.ك(الدولةم

35غانا1

40النيجر2

45بنغالديش3

50نيبال، قرغيزيا 4

55تنزانيا، سوريا5

موريتانيا، جيبوتي، الفلبين، 6
60الصومال 

80إندونيسيا 7

التكلفة )د.ك(الدولةم

100جيبوتي، لبنان، سيرالنكا8

110اليمن 9

120السودان، األردن10

 355ألبانيا )شاملة امللحقات(11

300إثيوبيا )شاملة امللحقات(12

335البوسنة13
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التكلفة )د.ك(الدولةم

75الصومال1

80إندونيسيا2

90جيبوتي3

130نيبال4

160غانا5

175سيرالنكا6

عربة طعام
ن احملتاج عيشه، ويبيع ُمنتجه، ويستر أسرته.  عربة الطعام هي الوسيلة األمثل واألسهل، بها يؤمِّ

61

التكلفة )د.ك(الدولةم

180تنزانيا7

200سوريا8

220تايالند9

345اليمن10

520موريتانيا11



دليل المشروعات62

بقرة حلوب

التكلفة )د.ك(الدولةم

150نيبال1

180سريالنكا2

185الصومال3

200تنزانيا 4

210النيجر5

230موريتانيا6

240بنغالديش7

260غانا8

التكلفة )د.ك(الدولةم

300إثيوبيا9

320السودان 10

400اليمن، قرغيزيا11

440ألبانيا12

550سوريا13

780لبنان14

920البوسنة15

1,500األردن16
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وقفية الكويت للكسب الحالل
ودعم المشروعات الصغيرة 

الوقفيــة  هــذه  بتقــدمي  العامليــة  الرحمــة  شــرعت 
لتوفير التمويل الالزم من ريعها، يف صورة التمويل 
اإلسالمي، من خالل املشاركة أو املضاربة أو اإلجارة 
أو مــا شــابه ذلــك بالضمانــات املناســبة، مبــا يحقــق 
منــو الوقفيــة ويحقــق أهدافهــا، وخاصــة ألصحــاب 
املهــن واحلــرف احلــرة، واألرامــل واأليتــام الذيــن ال 

ميلكون ما يبدؤون به مشروعهم الصغير. 

قيمة الوقفية 150 د. ك

أو 10 د. ك / شهريًا

التكلفة )د.ك(الدولةم

120البوسنة، ألبانيا1

حالبة أبقار
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 مواسم
الخير

: من نفس  عن أبي هريرة قال: قال رسول اهلل 
عنه  اهلل  نفس  الدنيا  كرب  من  كربة  مؤمن  عن 
كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر على معسر 
ستر  ومن  واآلخرة،  الدنيا  يف  عليه  اهلل  يسر 
مسلمًا ستره اهلل يف الدنيا واآلخرة، واهلل يف عون 

العبد ما كان العبد يف عون أخيه.
)صحيح مسلم(

دليل المشروعات64
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يعيش املســلمون كلَّ عام مواســم للعطاء ومناســبات اجلود والرحمة التي يتيحها اهلل عزَّ وجلَّ 
للمؤمنني للدخول عليه من أوســع باب، ومن أســهل طريق، فيعم فيها اخلير، ويكثر الســخاء، 
وتزكو النفوس، ويتكاتف فيها املســلمون جميعاً، لذا حرصنا على اغتنام تلك الفرص، وكســب 
، ففي شــهر رمضان وعشــر ذي احلجة  مزيــد مــن األجــر والثــواب، واملتاجرة مع اهلل عزَّ وجلَّ
يتضاعف األجر، ويكثر اخلير، فكانت مشــروعاتنا مركزة يف تلك املواســم على إفطار الصائم 
وتوزع حلوم األضاحي وكسوة العيد، ليكون لكم محسنينا مثل أجور من متدون إليهم يد العون 

واملساعدة، وتشاركونهم أفراحهم ومواسمهم. 
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كسوة العيدكسوة الشتاء

التكلفة للفرد الدولةم
)د.ك(

1
البوسـنة، ألبانيا، الفلبين، الصين  
اليمـن،  األردن،  لبنـان،  قرغيزيـا، 

بنغالديـش موريتانيـا،  سـوريا، 
15

التكلفة للفرد الدولةم
)د.ك(

1

النيجر، جيبوتي، السودان، غانا، 
تنزانيا، الصومال، إثيوبيا، البوسنة، 

لبنان، األردن، اليمن، موريتانيا، 
سوريا، ألبانيا، قرغيزيا، الصين، 
تايالند، سيريالنكا، بنغالديش، 

كمبوديا، نيبال

10

15إندونيسيا، الفلبين2

جاكيت وبنطال لألطفال. 	
جلباب وغطاء رأس للبنات. 	

قميص وبنطال لألطفال. 	
جلباب وغطاء رأس للبنات. 	
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الحجاب اإلسالميكسوة فقير

التكلفة للمرأة الدولةم
)د.ك(

5البوسنة1

نيبال 2 تايالند،  كمبوديا،  إندونيسيا، 
10الفلبين، بنغالديش، سريالنكا 

15األردن3

 3
جيبوتي، النيجر، تنزانيا، السودان  

الصومال، غانا، لبنان، أثيوبيا، اليمن، 
موريتانيا

20

التكلفة للفرد الدولةم
)د.ك(

1

تنزانيا، جيبوتي، النيجر، 
السودان، غانا، الصومال، نيبال، 

إندونيسيا، كمبوديا، تايالند، 
الفلبين، الصين، بنغالديش، 

سريالنكا، سوريا 

10

15قرغيزيا، اليمن، موريتانيا 2

20إثيوبيا، األردن، لبنان3

قميص وبنطال لألطفال. 	
جلباب أو عباءة وخمار )غطاء رأس(. 	جلباب وغطاء رأس للبنات. 	
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التكلفة )د.ك(الدولةم

1
بنغالديش،  السودان،  البوسنة، 
الفلبين،  تايالند،  إندونيسيا،  ألبانيا، 
كمبوديا،  الصين،  نيبال،  سريالنكا، 

قرغيزيا
10

12النيجر2

جيبوتي، تنزانيا، الصومال، 3
20إثيوبيا

25سوريا، اليمن، غانا4

كفارات

التكلفة للفرد الدولةم
)د.ك(

1

جيبوتي، النيجر، تنزانيا، 
السودان،  الصومال، إثيوبيا، 

غانا، سوريا، قرغيزيا، الفلبين، 
بنغالديش، سريالنكا، كمبوديا

10

طرود غذائية
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تدفئة الشتاءمخبز آلي

الوزن النوعالدولةم
)طن(

التكلفة 
)د.ك(

120فحمقرغيزيا1

3حطبالبوسنة، ألبانيا2
80)مكعب خشب(

2,5150فحمالصين3

التكلفة )د.ك(املساحة )م	(الدولةم

15522,700اليمن1

32,000سوريا2

12050,000 )مع التأثيث(الصومال3

م1 يدوي مع التأثيث والتشغيل ملدة شهر. 	
م2، م3 بناء وجتهيز وتشغيل. 	
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ذبائح وعقائق

التكلفة )د.ك(الدولةم

20تنزانيا، الصومال، جيبوتي1

30بنغالديش، إثيوبيا2

45النيجر، قرغيزيا، اليمن3

4
السودان، الفلبين، ألبانيا، الصين  

50إندونيسيا، سريالنكا

التكلفة )د.ك(الدولةم

70كمبوديا5

75 غانا، األردن، سوريا6

110 لبنان7
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التكلفة )د.ك(املساحة )م2(عدد الغرفالدولةم
238480سوريا1
238950اليمن2
550 - 211,000 - 123 - 2نيبال3
1,000 - 162,700 - 160 - 2السودان4

1,300 - 402,800 - 250 - 2بنغالديش5

1481,660موريتانيا6
2561,875الصين7
1,975 - 422,350 - 250 - 2إندونيسيا8
2,150  339سريالنكا9
2433,100كمبوديا10
2,400 - 402,950 - 249 - 3غانا11
2,870 - 423,600 - 260 - 3الصومال12
 2542,200النيجر13
2,730 - 423,900 - 260 - 3تنزانيا14
2403,000جيبوتي15
2362,850الفلبين16
1606,000البوسنة17
 2707,000قرغيزيا18

بناء بيت

تتوفر دراسة لكل مشروع.
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قيمة الوقفية 150 د. ك

أو 10 د. ك / شهريًا

وقفية إفطار صائم 

نسعى من خاللها إلى جتسيد معنى األخوة 
تربط  التي  اإلميانية  والرابطة  اإلسالمية 
املبارك  رمضان  شهر  يف  سيما  ال  املسلمني، 
من خالل الصرف من ريع الوقفية يف إقامة 
مشروعات إفطار الصائم التي يستفيد منها 

املسلمون يف مختلف أرجاء األرض.

73 دليل المشروعات
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 مشروعات
 تعليمية

عن أبي هريرة أن رسول اهلل  قال: من دعا إلى 
ال  تبعه  من  أجور  مثل  األجر  من  له  كان  هدى 

ينقص ذلك من أجورهم شيئًا. )صحيح مسلم(

دليل المشروعات74
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بنــاء اإلنســان أســمى هدف ميكن أن يُنــال، وأهم عنصٍر البد أن يحــرص عليه، والرحمة 
العامليــة بفضــل اهلل دأبــت على إنشــاء املشــروعات التعليميــة، وبناء مراكزهــا ومعاهدها 
ومجمعاتهــا؛ ســعياً منهــا لتعليم األجيال، ومدهــم بأصناف العلم وفنــون الثقافة، وبرامج 
التنمية؛ ليتخرج منها يف كل املجاالت ومن جميع الشــرائح طالٌب نالوا اجلدارة، وحققوا 
الصــدارة، فكانــوا يف املجتمــع مواكب أنوار وشــموس هداية، وبهذا ســجلت تقدماً ناجحاً 
وملموســاً يف مســتوى الوعي العام، حّفزها لالســتزادة، وشــجعها على االســتكثار، لتفتح 
أبوابها لدعم املشروعات التعليمية يف أنحاء املعمورة، وإيجاد أثر فاضٍل للمحسنني فيها، 

تسبح لهم علومها على الدوام، وتُبنى لهم اخليرات إلى األمام.
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عددالدولةم
الفصول

املساحة
م2

عدد 
املستفيدين

دورات معمل
مياه

غرف 
شاملة نوع املدرسةاإلدارة

التأثيث
ملحقات 

أخرى
التكلفة
)د.ك(

ثانويمتوسطابتدائيروضةالعددالعددالعدد

بئر مبضخة √--√--2-5160125بنغالديش1
13,850كهربائية وخزان

17,500√--√-42-10300100سوريا2

بئر مبضخة √--√-51-6240240نيبال3
19,000كهربائية وخزان

19,890سور√--√-42-5234150موريتانيا4

20,490-√-√--61-6322300النيجر5

مكتبة، غرفة √--√-41-6360200غانا6
25,000مدرسني

28,500-√--√√42-6300180الصومال7

30,000-√--√-21-3150100ألبانيا8

36,000-√--√-6480144121إندونيسيا9

37,100مخزن√--√-42-6328210جيبوتي10

√--√-32-5660300قرغيزيا11
 مكتبة، مخزن، 

2 غرفة مدرسني، 
مطعم

80,000

معمل، مكتبة، √-√√-9512360282اليمن12
100,000فناء، سور

مكتبة، غرفة √√√√-201,480500641األردن13
500,000مدرسني

صالة ألعاب - √-√√-191,9123003124البوسنة14
600,000مصلى 

المدارس
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عددالدولةم
الفصول

املساحة
م2

عدد 
املستفيدين

دورات معمل
مياه

غرف 
شاملة نوع املدرسةاإلدارة

التأثيث
ملحقات 

أخرى
التكلفة
)د.ك(

ثانويمتوسطابتدائيروضةالعددالعددالعدد

1,500-√--√----12430موريتانيا1
3,860-√-√√----13540اليمن2
4,900-√-------13540غانا3
بئر مبضخة √--√--2-310880بنغالديش4

9,250كهربائية وخزان

بئر مبضخة √--√--2-3120120نيبال5
9,500كهربائية وخزان

14,290-√--√--4-4225200النيجر6
17,875-√--√-51-3275150تنزانيا7
18,000-√√---3278150163السودان8
21,600-√-√--21-428896إندونيسيا9

30,000مخزن√--√-41-4300120إثيوبيا10

فصول دراسية
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وقفية طالب العلم 

ــا ال يرغــب بنهــٍر جــاٍر من احلســنات ال  َمــْن ِمنَّ
ينقطــع ســواء يف حياتــه أو بعــد وفاتــه، إنهــا 
بــه.  ينتفــع  الــذي  والعلــم  اجلاريــة  الصدقــة 
وقفية طالب العلم تشمل على األجرين معًا، 
أجر نشر العلم النافع وتعليمه، وأجر الصدقة 
اجلاريــة، والتــي ُتصــرف علــى كل طالــب علــم، 

وكل متزود من الثقافة اإلسالمية.

قيمة الوقفية 120 د. ك

 أو 10 د. ك / شهريًا

79 دليل المشروعات
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 مشروعات
طبية

: عن أبي هريرة قال: قال رسول اهلل 
واهلل يف عون العبد ما كان العبد يف عون أخيه.

)صحيح مسلم(

دليل المشروعات80
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أقســى مــا يف الوجــود آهــات مريــض ال جتــد آذانــاً صاغيــة، وصرخــات موجوع ال جتــد كّفاً 
حانيــة، وآالم مكلــوٍم ال جتــد ترياقاً وســكينة، وكم يبحث عمن ينظر إليــه بعني العطف، ويعود 
عليــه بلحظــات الرحمــة، والرحمة العاملية جتد يف ذلك خير باٍب لإلحســان، انطالقاً من قول 
املصطفــى � )مــن فــرج عــن مؤمــن كربــة من كــرب الدنيا فــرج اهلل عنه كربة مــن كرب يوم 
القيامة( )رواه مسلم(، من خالل املساهمة يف إبراء املريض املكروب، خاصة ومؤشرات الرعاية 
الصحية يف أدنى مســتوياتها؛ وفقاً لبيانات البنك الدولي، فامدد يداً حانية، عســى املولى أن 

يكتب بها الشفاء، ويحل بها اخلير والبركة.
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مركز صحي / عيادة

عدد الدولةم
الغرف

عدد 
املستفيدين

)فرد(
املساحة

)م2(
التكلفة
)د.ك(

3,600 385060الصين1

10,800 53,00075موريتانيا2

11,500 51,000130النيجر3

15,750 720,000200سوريا4

16,000 350068ألبانيا5

18,000 51,500120إثيوبيا6

عددالدولةم
الغرف

عدد 
املستفيدين

)فرد(
املساحة

)م2(
التكلفة
)د.ك(

22,755 51,500195غانا7

23,750 102,000250تنزانيا8

23,800 51,000150الصومال9

460010526,500البوسنة10

48,000 710,000224اليمن11
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التكلفة )د.ك(الدولةم

500 األردن، الصين1
1,500موريتانيا2
2,000الفلبين3
2,500كمبوديا4

أثيوبيا، السودان، النيجر، 5
4,000جيبوتي غانا، الصومال، تنزانيا   

5,000لبنان6
7,000اليمن7

قوافل طبية
التكلفة )د.ك(الدولةم

45اليمن1

100الصومال، جيبوتي2

180موريتانيا3

200األردن4

عملية اللوز
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التكلفة )د.ك(الدولةم

200الصومال1

250جيبوتي 2

300جيبوتي )مع سقف احللق(3

عملية الشفة األرنبية

التكلفة )د.ك(الدولةم

5,000قرغيزيا1

11,000 الصومال2

15,000اليمن3

27,800موريتانيا4

سيارة إسعاف
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التكلفة )د.ك(الدولةم

30بنغالديش1
40موريتانيا، النيجر، الصومال 2
45سريالنكا3
50اليمن4
60سوريا - جيبوتي5
80السودان6
850األردن7

نظارة طبيةعملية عيون

التكلفة )د.ك(الدولةم

3بنغالديش1

15سوريا، لبنان2

25الصومال3

30جيبوتي4

يتم تسليمها للمرضى ضعيفي النظر، بعد إجراء عمليات املياه البيضاء.
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التكلفة )د.ك(الدولةم

5,000اليمن، الصومال )جتهيز(1

20,000الصومال، موريتانيا )بناء وجتهيز(2

صيدلية

عبارة عن مستودع طبي ونقطة طبية لالستشارات، ومعدات وأدوية طبية. 	

حقيبة طبية

التكلفة )د.ك(الدولةم

20اليمن، سوريا1

30 لبنان2

110موريتانيا3

تشتمل على األدوات األساسية الالزمة لإلسعافات األولية )قطن، شاش، مراهم، 
أدوية، رباط ضاغط(. 
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كرسي متحرك

التكلفة )د.ك(الدولةم
40بنغالدش، الفلبين1
45سريالنكا2
50 - 250سوريا3
55 - 150قرغيزيا4
50 - 650األردن5
60لبنان6

التكلفة )د.ك(الدولةم
70جيبوتي، الصومال، غانا 7
75تنزانيا8
90 - 350اليمن9
100إندونيسيا 10
100 - 270موريتانيا11
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الوقفية الصحية 

يــصــرف مــن ريــع هــذه الوقفية على تأمني 
احلــاجــات من  الصحية ألصــحــاب  الرعاية 
الفقراء واملساكني، ودعم املؤسسات الطبية 
ــة، لــالرتــقــاء  ــريـ ــيـ املــخــتــلــفــة وبـــخـــاصـــة اخلـ

مبستوى اخلدمات التي تقدم  للمرضى.

قيمة الوقفية 250 د. ك

أو 10 د. ك / شهريًا

89 دليل المشروعات
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مراكز التحفيظ والفصول الدراسية

 المشروعات
 الثقافية

عن سهل بن سعد رضي اهلل عنه: سمع النبي 
يقول يوم خيبر:... ادعهم إلى اإلسالم وأخبرهم 
رجل  بك  يهدي  ألن  فواهلل  عليهم،  يجب  مبا 

واحد خير لك من حمر النعم.
)صحيح البخاري(

دليل المشروعات90
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الدعــوة إلــى اهلل مــن أجــلِّ األعمــال التــي يقــوم بهــا املســلم، طاعــة رب العاملــني وخدمة 
لإلنســانية، فهــي وظيفــة الرســل جميعاً، ومن أجلهــا بعثهم اهلل إلى النــاس لبيان الطريق 
الصحيح، كما أنها من صفات املؤمنني ﴿َوامْلُْؤِمُنوَن َوامْلُْؤِمَناُت َبْعُضُهْم أَْوِلَياُء َبْعٍض َيْأُمُروَن 
ِبامْلَْعُروِف َوَيْنَهْوَن َعِن امْلُْنَكِر﴾ )التوبة: 71(، ويكفي الداعية من األجر ما بينه رسول اهلل � 

بقوله )من دعا إلى هدى كان له من األجر مثل أجور من تبعه ال ينقص ذلك من أجورهم 
شــيئاً( )صحيح مســلم(، وملا كانت الدعوة إلى اهلل ســبحانه وتعالى من أجلِّ األفعال وأعظم 
األعمــال التــي يؤديهــا املســلم يف دنيــاه، ويحتســبها آلخرتــه ويضعها يف ميزان حســناته، 
حرصنــا علــى إعــداد الدعاة، وبناء وتشــييد املدارس ومراكز التحفيظ، ونشــر املصاحف 

والكتيبات التي تعرف الناس بسماحة اإلسالم ووسطيته.
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التكلفة )د.ك(الدولةم

100ألبانيا1

110البوسنة2

جيبوتي، غانا، الصومال، تنزانيا،  3
200النيجر

250 تايالند 4

تجهيز مكتبات
التكلفة )د.ك(الدولةم

410السودان5

550إثيوبيا6

600األردن7

1,050اليمن8

2,500موريتانيا9
عبارة عن مكتبة إسالمية تتكون من أرفف خشبية وكتب تفسير وحديث وفقه وسيرة. 	
م 10 مجهزة بأرفف وكنبات، وكراسي وجهاز كمبيوتر. 	
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التكلفة )د.ك(الدولةم

30بنغالديش1

مصاحف مكفوفين )برايل(

التكلفة )د.ك(الدولةم

جميع دول آسيا وأفريقيا، 1
1موريتانيا، سوريا

1,5جيبوتي2

2ألبانيا3

مصاحف

التكلفة )د.ك(الدولةم

25تنزانيا، النيجر1

50غانا2

100السودان3

حقيبة دعوية

93
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تكلفة البناء )د.ك(عدد الطالباملساحة )م2(عدد الفصولالدولةم

2,700 - 256,750-3075-175-3الصومال1
41061003,000سوريا2
150503,250تنزانيا3
280604,900غانا4
375904,750النيجر5
3,406 - 405,250-3860-170-2موريتانيا6
272606,200بنغالديش7
284706,500تايالند8
284646,600الفلبين9
283807,000نيبال10
9,160  - 8013,750-86120-2130-3جيبوتي11
9,700 - 10011,000-100150-2150-3السودان12
10,500 - 6012,200-9475-2100-3إثيوبيا13
418610024,000اليمن14
527220040,000ألبانيا15
640036090,000األردن16
7400300110,000البوسنة16

مركز تحفيظ القرآن الكريم

تتوفر دراسات لكل مشروع. 	
شامل التأثيث. 	
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وقفية المراكز الدعوية 

يصرف من ريع هذه الوقفية على بناء املراكز 
وتأثيث  القرآنية،  املدارس  وتشييد  الدعوية 
على  املصاحف  وتوزيع  اإلسالمية،  املكتبات 
املساجد ومراكز حتفيظ القرآن، ونشر الكتب 
التي تعرف الناس بسماحة اإلسالم ووسطيته.

قيمة الوقفية 250 د. ك
أو بأي مساهمة

95 دليل المشروعات
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المستشار الخيري

تسعى جمعية الرحمة العاملية إلى تيسير اخلير للمتبرعني الكرام من خالل مجموعة 
من اخلدمات التي يوفرها املستشار اخليري وتشمل: 

صمم مشروعك اخليري 
إذا كان لديك مبلغ من املــال وتريد أن تتعرف على أفضل استثمار خيري لهذا املال، 
يف مشروع يدر لك اخلير باستمرار، أو تضعه يف أشد املشاريع حاجة للمحتاج، فاطلب 

خدمة "صمم مشروعك اخليري". 

رحالت اخلير:
إن أردت السفر إلحدى الدول التي نقدم فيها اخلير لتفقد مشاريعك، وتتعرف على 

املستفيدين وحاجاتهم، وتقدم املساعدات بنفسك فاطلب خدمة "رحالت اخلير".

تعرف على اخلير 
إذا كنت تسعى يف نشر اخلير بني رواد ديوانيتك أو مجلسك اخلاص، وتشارك يف أجر 
باملشروعات اخليرية  للتعريف  "تعرف على اخلير"  فاطلب خدمة  الــدال على اخلير، 

وكيفية تنفيذها. 

احملاضرة اخليرية 
إذا كنت معلمًا يف مدرسة أو لديك جمهور خاص يف مجال عملك، ميكنك املساهمة 
اخليري  بالعمل  للتعريف  بينهم  محاضرة  إللقاء  العاملية  الرحمة  بدعوة  اخلير  يف 

ومشروعاته، اطلب خدمة "احملاضرة اخليرية". 

38 عامًا نسعى دائــمــًا إلــى خدمة أهــل اخلير بريادة  من خــالل خبرة متتد ألكثر من 
ومتيز من خالل خدمة املستشار اخليري التي جتيب عن أسئلتهم فيما يتعلق باملشاريع 
اخليرية، واملناطق األكثر حاجة واملشاريع املناسبة لهم، ومساعدة احملسنني الكرام يف 
متابعة اخلير عن قرب عن طريق الرحالت اخليرية، باإلضافة إلى خدمات أخرى .. 

ونرحب باستفساراتكم ومقترحاتكم لتطوير خدماتنا. 

د. عدنان الحداد
نائــب المدير العام لشــؤون االتصاالت 

والتسويق وتكنولوجيا المعلومات 
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خدمات جديدة لتيسير الخير
نسعد بخدمتكم وتواصلكم معنا

مركز خدمة املتبرعني )الكول سنتر(

تأسس يف عام 2013 م للتواصل مع اجلمهور بشكل عام، ومتبرعي الرحمة على وجه 
اخلصوص، وقد حصل املركز على نسبة 97 % من حيث رضا املتبرعني.

خيرك بلس 

كن دااّلً على اخلير من خالل رسالة تشاركها ستكون شريًكا يف جميع ألوان اخلير من: 
وكفالة،  وتعليم،  قــرآن،  وأضــاحــي، وحتفيظ  وإفطار صائم،  مــاء،  بناء مساجد، وسقي 

ووقف، ومشاريع تنموية وإغاثية.

للتواصل

1888808

حسابي اخليري 

خدمة خيرية متكاملة هي األولى من نوعها، تضمن لك االطالع على سجلك اخليري، 
إدارة  التي تشارك فيها خطوة بخطوة، ومتكنك من  املشاريع  تقارير وخطوات  م  وتقُدّ

ومتابعة عطائك بشكل شامل.

لتفعيل حسابكم 
تواصل على

1888808

خدمة التبرع واالستقطاع الدوري  

، لذا سعينا إلى تيسير التبرع ألهل اخلير بشكل دوري  ألن أفضل األعمال أدومها وإن قلَّ
يومي أو أسبوعي أو شهري للمشاريع اخليرية والكفاالت.

للتبرع فضاًل زيارة موقعنا
 khaironline.net

لالشتراك أرسل »نعم« إلى
9959 6404
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قال � )إذا مات ابن آدم انقطع عمله إال من ثالث: صدقة جارية أو 
علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له( )رواه مسلم(.

ولقد اعتنى الصحابة رضوان اهلل عليهم بالوقف حتى إن جابراً رضي 
اهلل عنه يقول: )لم يكن أحد من أصحاب النبي � ذو مقدرة إال وقف(. 

ونظام الوقف باعتباره نظاماً خيرياً موجود منذ القدم بصور شتى، إال 
أنه من املؤكد أن نظام الوقف يف اإلسالم بشكله احلالي يبقى خصوصية 
إسالمية ال ميكن مقارنتها بصور البر يف احلضارات أو الشعوب األخرى.

ويتميز الوقف بخصائص وميزات متعددة قد ال توجد يف املشروعات 
اخليرية األخرى، وهذه املزايا أكسبته تلك احليوية التي استمر أثرها يف 
األمة على مدى قرون طويلة ، ألجل ذلك ال عجب أن نرى ذلك اإلقبال الكبير 
من لدن أفراد املجتمع الكويتي على الوقف وحتبيس جزء كبير من أمالكهم 
ألعمال اخلير، وقدوتهم يف ذلك نبيهم محمد � ثم صحبه الكرام فقد 

وقف مجموعة من أصحاب النبي �، ومن بعدهم من التابعني وتابعيهم.

وهو من أفضل وأرقى الوسائل يف نشر اخلير واإلنفاق يف سبيل اهلل 
ومظهر من مظاهر ازدهار األمة وحضارتها الضاربة يف التاريخ، فثمار 
األوقاف اإلسالمية عديدة، وآفاقها رحبة ومجال التفن فيها واسع جداً 
وال يقتصر على مجال واحد فقط، بل هناك الكثير مما ميكن وقفه هلل 

تعالى، يف املصالح العامة و منافع العباد و البالد.

 أهمية الوقف في اإلسالم

98

األمور  أهم  من  اإلسالم  يف  األوقاف 
أجرها  تدفق  واستمرار  الصدقة،  جلريان 
على الواقف سواء يف حياته أو بعد مماته، 
أجرها  زاد  كلما  األوقاف  تعددت  وكلما 
من  فاالستكثار  ربحها،  اهلل  عند  وعظم 

اخلير خير، واهلل أجل وأكرم.

وتسهياًل ألهل اخلير  من هنا وتشجيعاً 
العاملية  الرحمة  أفردت  احملسنني،  من 
 19 لها  وجعلت  خاصاً،  اهتماماً  لألوقاف 
وقفية يف عدة مجاالت، وميكن لك أن تنظم 
عقداً من األوقاف كل فترة حتددها لنفسك 
بسنة أو سنتني، حتى يكتمل لك العقد على 
أكمل وجه، فتزين به تاج خيرك، ويضيء لك 
طريق سيرك، وتكون به سعيداً يف حياتك 
جميل  من  الرحمن  لك  ويكتبه  ومماتك، 
أفضل  من  الناس  بني  ويصير  صفاتك، 
إلى  اخللق  أحب  تصبح  حتى  موروثاتك، 
يف  احلسن  بالذكر  وتنعم  واخلالق،  اخللق 
احلالني، وتسعد بالعقد الثمني يف الدارين. 

انُظْم عقدًا من األوقاف
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