
Souar Al Quran Project

مشروع مساكن سور القرآن الكریم
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ABF is in a constant state of maintaining its charitable push across Iraq. The 
Foundation holds strong personal and familial ties to the region of Kut, 
with the Burhan Family originating from the area and assisting the city at 
every possible opportunity for many years.
 
The latest form of support provided by ABF to the region comes in the 
form of the Souar Al Quran Project, a housing initiative spearheaded by Mr 
Haider Jawad Burhan. The region of Kut has been witness to much turmoil 
in recent history, leaving many residents with inadequate housing and a 
detrimental amount of stress burdening their lives.

Such a situation was and is unacceptable to ABF, in possession of the 
determination and skills necessary to ensure these families are able to live 
and sleep in a fair environment. ABF not only want to provide care to those 
in need but to provide a prosperous environment for the children of Kut 
that allows their hopes to be actualised.

ABF gives the help and support to those who really need it, assuring them 
a good living standard , achieving their dreams especially for the widows 
and orphans according to the new project ( Souar Al Quran ) building of 
114 houses which already started on March 2017.
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تواصل مجموعة البرھان حملتھا لتقدیم االعمال الخیریة البناء الشعب العراقي وكذلك تعزیز 
االرتباطات الشخصیة والعائلیة الوثیقة مع مدینة الكوت السیما وانھا مسقط راس عائلة 

البرھان العلویة وتقدیم المساعدة والعون لھا.

وجائت مبادرة مشروع مساكن سور القرآن الكریم كأحد ھذه االعمال الخیریة و ذلك تحت 
ّإشراف السید حیدر جواد برھان. حیث شھدت مدینة الكوت اضطرابات عدیدة في تاریخھا 

الحدیث مما ادى الى عیش مجموعة من سكانھا في منازل غیر مناسبة وتعرضھم الى 
معاناة شدیدة في حیاتھم الیومیة.

ولم یكن ھذا الواقع مقبوال في نظر مجموعة البرھان التي تحظى باالمكانیات الكافیة لضمان ً
حیاة معیشیة كریمة وتحقیق آمال واحالم جمیع الفئات العمریة لھذه المنطقة والسیما فئة 
االطفال وذلك بتقدیم ما ینفعھم ألمد طویل. فقامت مجموعة البرھان بالشروع في أعمال 

بناء  114 منزال بعدد سور القرآن الكریم في شھر آذار لسنة  2017.

ولم یكن لمجموعة البرھان أن تقف مكتوفة االیدي بل امتدت بید العون لتضمن حیاة معیشة
كریمة وتحقیق احالم وامال جمیع فئات المجتمع في المنطقة حیث أنھا ركزت على

االرامل واالیتام في المشروع الجدید ( سور القرآن الكریم ) ببناء ١١٤ منزال التي باشرت
بھ في شھر آذار لسنة ٢٠١٧



Substantial effort goes into stabilising the house foundation

Brand new tiles �tted throughout the interior of each house

االسس المتینة تحتاج الى ارض مھیئة ومستقرة

كاشي جدید وبراق لیكمل عناصر البناء الجمیل
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Insulated roo�ng will provide environmentally friendly heating

The majority of old housing in the area has been demolished

اعمال سقوف طابوق عازلة لتأمین مكان دافىء

تم ازالة الجزء االكبر من البناء القدیم
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Children becoming acquainted with their new home

ABF constructors place great importance on smooth �nishes

األطفال و ھم متحمسین في بیوتھم الجدیدة

جدران ناعمة وجدیدة وسقوف بیوت بانتظار العوائل
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House designs focus on a tidy and manageable exterior

Vibrant, friendly colour schemes emphasise a fresh start

تصامیم المنازل ركزت على واجھات أنیقة وقابلة للتعدیل

تزین اعمال الطالء الجمیلة والبراقة في جمیع البیوت
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Utilising ABG's vast array of resources in the construction sector, ABF 
began work swiftly in March 2017. Sourcing the main materials of the build 
from the ABG Pre-Cast Concrete Factory in Abu Ghraib, ABF were 
consistently con�dent of the lasting impression the quality of the houses 
would leave on the people of the area. 

All free houses provided to new residents are constructed to the utmost 
standards of safety, security and hygiene; providing the new residents an 
undeniable sense of pride and sanctuary unattainable in anywhere other 
than a house they can make a home.
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اظھرت مبادرة مشروع مساكن سور القرآن الكریم تأثیر االعمال الخیریة لمجموعة 
البرھان في مدینة الكوت حیث تم اطالقھا لمعالجة مشكلة السكن الكبیرة التي یعاني منھا 

ابناء المنطقة. ووظفت مجموعة البرھان مواد البناء التي تحظى بھا في قطاع االنشاء 
للشروع في اتخاذ اجراءات سریعة منذ شھر آذار٢٠١٧.

وتم الحصول على مواد البناء من معمل مجموعة البرھان للجدران الكونكریتیة الجاھزة 
في الكوت مما عزز الثقة في الحصول على منازل بنوعیة فاخرة في المنطقة. ولم تكن 

عملیة انشاء ١١٤ منزال بالعمل السھل حیث تطلب ھذا االمر تشغیل عدد كبیر من مالك 
المجموعة لضمان نجاح المشروع.

ولم یقتصر البناء على انشاء المنازل وفق احدث معاییر السالمة واالمن فقط ولكنھ 
تضمن اضافة عناصر تجعل ساكنیھ العراقیین یشعرون بالفخر واالعتزاز بعیش كریم 

ومنازل فخمة ومن دون ان یدفعوا اي اجور او تبعات مادیة حیث تولت مجموعة البرھان 
بتجھیز كل شیئ فیھا.
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Al-Burhan Foundation wishes to thank all participants in this charity 
project. To be able to help the great nation of Iraq is a privilege and an 
honour for all members of ABF, and without the help of our staff, 
managers, board and all members, such an honour would be impossible.

We would also like to thank the people of Iraq. As a nation Iraq has 
experienced many hardships in recent times and it is only due to the 
willingness of its people to rise from the ashes, grow and prosper, that the 
Foundation is able to perform its role. Iraqis are strong, passionate people 
that deserve a nation standing tall. We thank you for your open hearts, 
keen minds and the unwavering support we are grateful to receive on a 
daily basis.

Al-Burhan Foundation serves Iraq with pride and respect.
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تود مجموعة البرھان ان تتقدم بالشكر الجزیل لكل المشاركین في اعمال مشاریعھا 
الخیریة. حیث لم یكن بمستطاع مجموعة البرھان نیل شرف تقدیم العون للعراق العظیم 
من دون مشاركة مالك العمل ومدراء االقسام والمكاتب واالفراد االخرین الذین شاركوا 

بالعمل.

 وكما نود ان نشكر جمیع افراد الشعب العراقي.

لقد مرت على العراق كأمة واحدة محن ومصاعب كثیرة خالل العصر الحدیث ولوال ارادة ُ
ابناء الشعب العراقي الغیارى لما استطاع البلد النھوض من جدید والنمو واالزدھار وكما 

لم یكن بمقدور مجموعة البرھان ان تؤدي دورھا. فأبناء الشعب العراقي ھم رمز 
للشھامة والوطنیة ویستحقوا اى یعیشوا في وطن الشموخ والعزة. ونود ان نشكر الجمیع 

من صمیم قلوبنا على الدعم الالمحدود الذي قدموه لنا والذي یشعرنا باالمتنان لھم كل 
یوم.

وكما تود مجموعة البرھان ان تقول ان ما قدمتھ للعراق ھو واجب مشرف ومصدر رفعة 
واعتزاز.
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Construction vehicles utilised extensively

Unloading of materials used during construction

اعمال العربات االنشائیة على نطاق واسع

تفریغ مواد االنشاء التي سیتم استخدامھا في البناء
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The solid foundations of an ABF House

A fresh, spacious new home

االسس الرصینة لبیت تبنیھ مؤسسة البرھان الخیریة

منزل واسع وجدید

13



14

Al Burhan Group is keen through ABF to create a life model that can assure 
a decent standard of living to those who are under the poverty line in Kut. 

For this reason the project of ( Souar Al Quran ) was put into execution to 
build 114 house units and grant a monthly salary along with handing the 
house keys , to be a complete supportive program. 

ABF had made a studied selection for the people who would bene�t from 
this project especially the widows and orphans.
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حرصت مجموعة البرھان وكجزء من نشاطاتھا الخیریة عبر مؤسسة البرھان الخیریة، 
على عمل نموذج یضمن العیش الكریم لشریحة مھمة من المجتمع في مدینة الكوت و 

لمن ھم دون مستوى الفقر و الذین ال یملكون مصدر للمعیشة الكریمة، فشرعت 
المؤسسة ببناء مشروع مساكن سور القرآن الكریم و الذي یتكون من ١١٤ منزل لھؤالء 
العوائل وشمولھم براتب شھري بعد إكمال بناء المنزل وتسلیمھ لھم لیكون برنامج تكافلي 

متكامل تشجیعا لھم على العیش بشكل كریم .. 

أیضا حرصت المؤسسة على اختیار من ھم فعال یستحقون تلك المعونة حیث ركزت على 
شریحة األرامل واالیتام بشكل خاص
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