
برامج اإلعانات
االنسانية

Humanitarian relief 
Programmes

Tel: +44 (0) 20 8452 5244     Email: admin@shakiry.com     www.shakirycharity.org

         لشراء
منتجات البيت العراقي 

العانة وإكساء أفراد ااُلسر المتعففة

مبرة الشاكري للتكافل االجتماعي

Shakiry Charity Shops

25 الف 
للفرد

إكساء اأُلسر المتعففة
Clothing

كفالة األيتام والحاالت االخرى
Orphans

25 الف 
شهريا

الغذاء لأُلسر المتعففة
Food basket

25 الف 
شهريا

منتجات البيت العراقي
Iraqi Home Products

100الف 
للسهم

Shakiry Charity for Social Solidarity

إلقراض المشاريع الصغيرةساهموا في الصندوق الخيري



في خدمة حاملي بطاقات اإلعانة
على ضوء تبرعات المحسنين منحت هذه البطاقات لتكون وسيلة إلعانة األسر المتعففة 

من األيتام وذوي االحتياجات الخاصة والمسنين لشراء مايحتاجونه من مواد غذائية وألبسة، 
خاصة في المواسم ، وكذلك الحاجيات االخرى المتوفرة في محالت الشاكري الخيرية أو التي 

ستوفرها المحالت من األجهزة الكهربائية والمواد المنزلية المطلوبة.
إن أستخدام بطاقة اإلعانة هي أفضل وأضمن وسيلة لرعاية األسرة وسد إحتياجاتها بحرية 

وحفظًا لكرامتها والعدالة في التوزيع مابين األفراد واألسر المستحقة لهذه المساعدات. 
إن النقود ربما تستعمل بما اليمت بحاجات المتبرع له )المستفيد( أو أفراد أسرته

إن التبرع بمواد عينية ربما اليحتاجها أو ال يحتاج لبعضها ويكون لديه إكتفاء باألضافة الى 
أنها ليست ذات قيمة تستحق عناء التوجه ألستالمها ، وبذلك نحن نسعى لحفظ كرامة ووقت 

المستفيدين.
إن التبرعات العينية إن لم يكن لقيمتها ضوابط 

فلن تكون هناك عدالة في توزيع المساعدات الالزمة
ن لم يكونوا بحاجة لها. قد تستغل ويتنافس االخرين على إقتناء المواد الثمينة من التبرعات واإ
إن الهدف من تسعير المنتجات هو تشجيع منتجات البيت العراقي حيث اليمكن تقييم مئات 
المنتجات لدينا بشكل جزافي ، فالعمل المنظم يحتاج الى تنظيم وضوابط وأهمها تسعير هذه 

المواد المتبرع بها.
إن أستخدام بطاقة األعانه ُيمكن لمقتنيها تحقيق حرية األختيار، وأن يحصل المستفيد 

على أحتياجاته في الوقت والنوع والسعر الذي يناسبه
إن القوة الشرائيه لبطاقة اإلعانة سوف تكون كالنقود أو أفضل ، حيث أن المواد والبضاعة 
ن لم تتوفر  التي ستعرضها محالت الشاكري الخيرية هي أفضل وأرخص أسعارًا وتنوعًا، واإ

فالبد من أن يوفرها المحل.
إن الهدف من إنشاء محالت الشاكري الخيرية هو لتنمية ابواب الخير وتفعياًل ألنجاح برامج 

ومشاريع مبرة الشاكري للتكافل االجتماعي وليس ألحد مصلحة أو مكسب شخصي سوى 
حقوق العاملين عليها باالضافة الى بعض الكلف االدارية االخرى ، كون أن معظم الكلف 

االدارية تسدد تبرعًا من قبل المؤسس ورئيس مبرة الشاكري وأسرته . 
 وجدت محالت الشاكري لخدمة أفراد األسر المتعففة

محالت
الشاكري الخيرية

Shakiry Charity Shops



األيتام واألسر المتعففة من ذوي االحتياجات الخاصة 
والمرضى والمهجرين

ونسهم في ادخال الفرحة على قلوب المحتاجين

إلعانة

إنَ املُصّدّقني واملُصّدّقات وأقرَُضوا اهللَ قَرضًا حَسَنًا 
يَُضاعَفُ لَهُم وَلَهُم أجرٌ كَريمٌ    )الحديد 18(

تقوم مبرة الشاكري للتكافل االجتماعي وسلسلة فروع إرشاد ورعاية المواطنين التابعة لها في 
العراق بحملة إنسانية خيرية تتيح لكل فرد منكم المساهمة بتأمين بطاقات اإلعانة لشراء 

المواد الغذائية والمالبس والتجهيزات االخرى لنقوم بتوزيعها شهريًا أو خالل المناسبات . لهذا 
ندعوكم للتبرع بمبلغ 25,000 دينار عراقي ألعانة فرد واحد لشهر واحد أو لعدة أشهر ، و/

أو لعدة أفراد في االسرة.
التبرع بالمواد العينية المدرجة أدناه

)1( تبرعوا بالمواد الغذائية وغيرها من المستلزمات المنزلية.
)2( تبرعوا بالمواد العينية من المالبس واالحذية والشنط ولعب االطفال الجديدة والمستعملة 

التي بحالة جيدة وغيرها من مقتنيات المنازل.
)3( تبرعوا بالمنتجات من المالبس واالحذية المكدسة وغيرها لدى أصحاب المعامل ومحالت 

تنظيف المالبس وغيرها.
)4( تبرعوا باألنسجة الفائضة بأي حجم من االحجام أو أية مواد أخرى مكدسة لدى معامل 

النسيج والخياطة والمحالت التجارية وغيرهم لتطوير برامج  منتجات البيت العراقي.
)5( إن كافة أنواع تبرعاتكم المذكوره أعاله وغيرها سوف تسعر قيمتها وتصدر بها بطاقات 

اإلعانة لتوزيعها على األسر المتعففة 
)6( سوف تسعى محالت الشاكري الخيرية لتطوير وتسويق المنتجات التي تلبي طلبات 

الزبائن عن طريق تشجيع المتبرعين بتوجية تبرعاتهم لشراء منتجات البيت العراقي 
من اجل تسويقها على برنامج اكساء االفراد واالسر المتعففة اوالمبيعات النقدية.
بذلك ينتفع المجتمع العراقي الذي بحاجة الى إالعانة والدعم

صدقة جارية
          )IQD 100,000(الخيري قيمة السهم )التبرع لزيادة رأس مال الصندوق )البنك

لفتح المزيد من المحالت الخيرية  وتدوير الثروات المجمدة 
تسويق منتجات البيت العراقي. 

ألنعاش القطاع الثالث قطاع البر واالحسان



بغداد - فرع ارشاد رقم 3 الكريعات
بغداد - الكريعات محلة / 336 زقاق / 71 بناية ) حسينية ودار االمام الحسين )ع( الخيري رقم 

3/1/1 . – الفرع االول )على اليمين ( بعد ساحة الصدرين. 
grayaat@shakiry.com :هاتف: 07725910776  - 07903831047 البريد االلكتروني

بغداد - فرع ارشاد رقم 4 مدينة الصدر
بغداد- مدينة الصدر محلة 536 زقاق 36 بناية 125 الطابق الثاني فوق مسجد العلوية

sadrcity@shakiry.com :الهاتف: 07738100441 - 07708072862 البريد االلكتروني

طرق التبرع

بغداد - فرع ارشاد رقم 2 البياع
بغداد / البياع / شارع 11 خلف جامع فتاح باشا محله 817 زقاق 15 دار 47

الهاتف: 07808874118   -   07736619441
bayaa@shakiry.com :البريد االلكتروني

النجف  - فرع ارشاد رقم 5
النجف / حي االمير / الشارع الخدمي / مجاور فندق الجواد  

الهاتف: 07822750040  -  07708826734  
البريد االلكتروني: najaf@shakiry.com  الحساب المصرفي: مصرف البالد اإلسالمي /فرع 

النجف، رقم الحساب بالدينار العراقي: 255

االدارة العامة - بغداد رقم 1
العراق/بغداد/حي الرياض م/910 ز/13 مبنى/10
هاتف:07714558245  - 07810621587

hobaghdad@shakiry.com :البريد االلكتروني

مصرف سومر التجاري 
رقم الحساب بالدينار العراقي:    4213 
رقم الحساب بالدوالر األمريكي: 50079

مصرف البالد اإلسالمي
رقم الحساب بالدينار العراقي:    1516
رقم الحساب بالدوالر األمريكي: 1048

- الدفع النقدي او بالصكوك: عبرحسابات البنك ادناه او عبرتسليم التبرعات الى احد متطوعينا 
المخولين بجمعها، أو بزيارة اي فرع من فروعنا المدرجة عناوينها ادناه.

مع مالحظة عدم ارسال اي مبلغ نقدي عبر البريد رجاء. 

البصرة - فرع ارشاد رقم 8
البصرة / محافظة البصرة، المشراق الجديد، شارع 14 تموز

basra@shakiry.com :الهاتف: 07801752222 - 07707200149     البريد االلكتروني
الحساب المصرفي: مصرف سومر التجاري، فرع البصرة، رقم الحساب 6007

IZ70166 : بغداد - العراق       تأسست سنة 2006       رقم التسجيل في العراق


