
بسم هللا الرحمن الرحيم

الحمد لله والصالة والسالم عىل رسول هللا محمد وعىل آله وصحبه اجمعني

ِه َواْلَيْوِم اْآلِخرِ َواْلَمالِئَكِة َواْلِكَتاِب َوالنَِّبيَِّني َوآَتى قال هللا تعاىل: "َوَلِكنَّ اْلِربَّ َمْن آَمَن ِباللَّ

اْلَماَل َعَىل ُحبِِّه َذِوي اْلُقْرَبى َواْلَيَتاَمى " البقرة:177

السادة الكفالء الكرام من أعماق قلوبنا نشكر جهودكم وحرصكم عىل كفالة األيتام

ونسأل هللا سبحانه أن يخلف عليكم ويجعل ذلك في مزيان أعمالكم

إن المقصود من كفالة اليتيم هو الرعاية المستمرة اليت تؤمن كفاية اليتيم وأرسته عن الحاجة

بهدف الوصول إىل الكفالة الشاملة ألرس األيتام وأن تؤدي الكفالة الغاية اليت رشعت من أجلها

نضع بني يدي حرضاتكم آلية عملنا في مجال األيتام وتقرير عمل مكتب األيتام عن عام 2022



تسعى مؤسسة وفاق اإلنسانية الستجالب كفاالت معاشية ثابتة لأليتام في الشمال السوري
وال يخفى عىل أحد وجود أعداد كبرية من األيتام بدون أي كفالة وهو ما يستلزم منا جميعًا

بذل الجهد والوقت والمال والتنظيم الستدامة تقديم الرعاية لهذه الرشيحة الضعيفة

لغاية شهر كانون األول/2022 تكفل مؤسسة وفاق اإلنسانية (1000) يتيم بشكل شهري ثابت
 و400 يتيم عىل شكل مساعدات موسمية

تعترب كفالة اليتيم: المصدر الرئييس لدخل أرس األيتام وعند كفالة أي يتم من قبل أي مؤسسة خريية
تمتنع باقي الجهات الخريية عن تقديم أي مساعدة لألرسة المكفولة وتعترب الجهة الكافلة

هي الجهة المسؤولة عن تقديم كفاية معاشية لألرسة

كفالة األيتام ليست مؤنة بسيطة أو مساعدة عابرة هي مبلغ شهري ثابت يلزتم به الكافل
ليوفر لهذه األرسة اليت فقدت سندها حياًة كريمة

ولذلك كان أجر الكفالة مضاعفًا عن باقي الصدقات، فالكافل إنما يكفل اليتيم كما يكفل أحد أوالده

يصح اإلنفاق من زكاة المال عىل كفاالت األيتام بدون أي حرج رشعي

في حال رغبة الكفيل بتقديم أي مبلغ إضافي لألرسة المكفولة يتم إيصالها مبارشًة

قيمة المقتطع اإلداري %8 وهي تشمل
أجرة حوالة - نقل - مواصالت - مطبوعات - أجور موظفني - مصاريف أخرى )

يمكن للكفيل دفع الكفالة بشكل سنوي أو بشكل شهري

ترسل الكفاالت إىل الحساب البنكي الرسمي للمؤسسة مرفقًا باسم اليتيم المكفول أو رقمه

 تسلم الكفاالت ألرس األيتام بشكل قانوني عرب الربيد الرسمي

تلزتم المؤسسة بجميع القوانني الرسمية الناظمة للعمل الخريي

في حال رغبة الكفيل بإيقاف الكفالة يرجى تكرمًا إعالم المؤسسة قبل مدة ال تقل عن ثالثة أشهر

األيتام في سورية في تبدل مستمر وذلك يرجع لعدة أسباب منها الهجرة والتنقل المستمر لذلك
عند خروج أي يتيم من النطاق الجغرافي الذي تعمل به المؤسسة يتم استبداله بيتيم آخر
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آلية العمل في قسم رعاية األيتام



الكفالة الشاملة
تسعى مؤسستنا لتقديم مفهوم متكامل في رعاية األيتام يوفر لألرس المكفولة كل أشكال الرعاية

لنكون بشكل حقيقي الملجأ األول والمعني لكل مصاعب الحياة اليت تواجه اليتيم وأرسته

بهدف االرتقاء بالوضع التعليمي لأليتام اطلقت المؤسسة قناة وفاق التعليمية
وهي قناة مختصة بتقديم مادة علمية من المناهج الدراسية السورية تساعد األيتام خصوصًا

 وبقية األطفال عمومًا عىل دراستهم وتعالج نقط الضعف عندهم

كفاالت نقدية شهريةكفاالت نقدية شهرية
يتيم ويتيمة اجمايل المبالغ المقدمة 1000

لرية تركية7200000

لرية تركية

وخالل عام 2022 تم تقديم

الخدمات المقدمة لأليتام خالل عام 2022

المتابعة التعليمية

جدول يوضح جميع المساعدات النقدية والعينية خالل عام 2022

مساعدات مالية إضافية "زائدة عن الكفالة
اجمايل المبالغ المقدمة

400000

الكفاالت التعليمية تقدم التعليم التعوييض

والمتابعة في ثالث مواد رئيسية واليت تشكل

ضعف عند معظم األطفال

اللغة تركية – اللغة إنكلزيية – الرياضيات

وجبات إفطار صائم وتمور

 كسوة 900 يتيم بنطال أو تنورة+ كزنة+ حذاءكسوة عيد

100عيادي

كسوة فصل الشتاء

 توزيع قرطاسية

 ترميم وبناء منازل

 مساعدات عالجية

عمليات جراحية

فرش مزنل

 الحفالت الرتفيهية

وهي أنشطة تهدف للرتفيه والدعم النفيس

والتحفزي عىل الدراسة وحفظ القرآن الكريم
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عدد المستفيديننوع المساعدة



سائلني هللا أن يتقبل منكم جهودكم اإلنسانية في كفالة األيتام
مؤسسة وفاق اإلنسانية

قسم رعاية األيتام

لمزيد من المعلومات يرجى التواصل معنا
i n f o @ w i f a k . o r g


