
رمضان 1437هـ



عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:

»أفضل الصدقة صدقة في رمضان«
رواه الترمذي



يهل علينا شهر البركات والخيرات, شهر النفحات والسرور, ومع حلوله الميمون المقرون بدعوة أهل 

الخير إلى اإلقبال والتسابق في خيره, حيث الحسنة بعشرة أمثالها والصدقة فيه أعظم فيما سواه.

والمكروبين ممن  المعوزين  إخوانهم  ينتظرهم  والموسرين  المحسنين  والعطاء من  البذل  وأهل 

ضاقت بهم السبل ويعانون من شظف الحياة, وقسوتها, وهم في ذلك الشهر الكريم أحوج ما 

يكونوا إلى يد حانية تمسح على رؤوسهم وتخفف عنهم صعوبة العيش وضيقه.

أخي الكريم .. أختي الكريمة ..

التي  وصدقتك  بالدعاء,  لك  يلهج  لسانه  زال  ما  الماضي  العام  طعامك  على  أفطر  الذي  الجائع 

ساهمت في ستر مسلم وكفايته وأهله شر السؤال والحاجة ما زال يرفع كفيه للسماء داعيا لك 

بالخير والبركة, والمسجد الذي ساهمت في تأسيسه أو القيام على شئونه ما زال رواده يدعون 

لك بعظيم األجر والثواب, فال تحرمهم من عطاءك وإحسانك هذا العام, وال تحرم نفسك من خير 

دعائهم, وفضل الخير في ذلك الشهر الكريم. 

ودعوة السماء والنداء الرباني ما زال يستحث أهل الجود والكرم في ذلك الشهر الكريم 

يا باغي الخير أقبل.. يا باغي الخير أقبل..

هم تعودوا منكم الخير .. ونحن تعودنا منكم البذل والعطاء..



1
دينار

سلة رمضان الغذائية 
50 دينار

لألسرة الواحدة

قيمة الوجبة الواحدة: دينار واحد
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:

 فله مثل أجره غير أنه ال ينقص من أجر 
ً
»من فطر صائما

الصائم شيء«
رواه الترمذي

إفطار صائم
جود ومحبة تعود



البحرين

سيريالنكا

ارتيريا

سلة رمضان لالجئين السوريين في األردن

إفطار صائم )1436هـ - 2015م(

تم توزيع أكثر من 76٫000 وجبة إفطار طوال الشهر في حوالي 22 دولة



عيدية يتيم
جنـــة وبــــر

1
دينار

يمكن التبرع بمبلغ
دينار واحد

أو أكثر

عن ابن عمر , قال : فرض رسول الله
 صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر , وقال :

»أغنوهم في هذا اليوم«
 وقال يوسف : صدقة الفطر 



السودان مقدونيا

الصومال العراق

كسوة وعيدية يتيم )1436هـ - 2015م(

توزيع 21٫166 شخص عيدية على األيتام في العالم اإلسالمي



جمع زكاة الفطر وتوزيعها على من 
يستحقها في البحرين أوال ثم إذا وجد 

فائضا تنفق في دول أخرى.

زكاة الفطر
1.5
دينار



الصومال

السودان

زكاة الفطر )1436هـ - 2015م(

توزيع زكاة الفطر عن حوالي 27٫589 شخص على الفقراء في دول اسالمية متعددة



عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:

»إذا مات اإلنسان انقطع عمله إال من ثالث إال من صدقة 
جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له«

رواه مسلم

صدقة جارية
سعادتنا من سعادتهم

2
دينار

يمكن التبرع بمبلغ
2 دينارين
أو أكثر



الصومال

السودانباكستان

النيجر

الصدقة الجارية



كنوز الجنة
فيها البركة

باقة من المشاريع الخيرية واإلغاثية المتنوعة 
التي يتم تنفيذها في المناطق األكثر عوزا 

في العالم اإلسالمي



كنوز الجنة )1436هـ - 2015م(

المشاريع  عدد من  تم طرح  1436هـ  رمضان  خالل شهر 

ثم  الله  بفضل  تم  وقد  المساجد،  في  النوعية  الخيرية 

تبرعات أهل الخير انجاز تلك المشاريع بالكامل، والتي هي:

مشروع رغيف األمل: انشاء مخبز آلي يوفر الخبز لحوالي . 1

3000 أسرة سورية يوميا من الالجئين السوريين بلبنان.

المطبخ الميداني: تجهيز مطبخ خيري لالجئن السوريين . 2

بمنطقة بر إلياس يقدم وجبات غذائية ودورات في الطبخ 

لالجئين السوريين بلبنان.

قرية عطاء: بناء قرية من 520 وحدة سكنية بمرافقها . 3

تستوعب 520 أسرة سورية نازحة في إدلب.

دعم مصاطب العلم في األقصى الشريف.. 4

دعم مراكز التحفيظ في القدس الشريف.. 5

اإلنارة اآلمنة لـ 500 أسرة فقيرة في غزة.. 6

البيوت الخشبية في غزة.. 7

إغاثة العراق )1035 أسرة(.. 8

إغاثة اليمن.. 9



اإلنارة اآلمنة - غزة قرية عطاء - إدلب

اإلغاثة العاجلة - العراق البيوت الخشبية - غزة



1 - إنشاء وتجهيز وتشغيل مدرسة بر الياس

المكان: لبنان - بر إلياس

فكرةالمشروع:

يقوم هذا المشروع على إنشاء وتجهيز وتشغيل مدرسة في 

مخيم الياسمين في منطقة بر الياس حيث يستوعب 400 طالب 

الجئ سوري مقسمين في دوامين صباحي ومسائي, كما تؤمن 

القسط المدرسي، القرطاسية، الحقيبة المدرسية، والكتب.

المستفيدون:

400 طالب و12 معلمة سورية من الالجئين في بر إلياس بلبنان.

مشاريع كنوز الجنة )رمضان 1437هـ(

26،000 د.بالتكلفة اإلجمالية



2 - مخبز آلي في ريف حماة

المكان:

حماة - الداخل السوري

فكرةالمشروع:

إنش���اء مخبز خيري, بقدرة إنتاجية, وتجهيزات متكاملة, 

تغطي الطلب على الخبز لسكان المناطق المستهدفة, 

حي���ث تصل الق���درة اإلنتاجي���ة للمخبز إل���ى 500كغ في 

الساعة, ليصل عدد المنتفعين من المشروع إلى حوالي 

25 ألف.

المستفيدون:

25 ألف من السوريين في ريف حماة.

42،000 د.بالتكلفة اإلجمالية



3 - اإلنارة اآلمنة - قطاع غزة

المكان:

فلسطين - قطاع غزة

فكرةالمشروع:

تزوي���د منازل األس���ر الفقي���رة بش���بكة متكاملة من 

مصابي���ح صغيرة LED, تعمل على بطارية صغيرة الحجم 

مع ش���احن خاص بها, وتعمل هذه الشبكة على توفير 

إضاءة مناسبة داخل المنزل.

المستفيدون:

ألف منزل من منازل األسر الفلسطينية فاقدة المعيل.

26،500 د.بالتكلفة اإلجمالية



4 - مشروع دعم األسر فاقدة المعيل

المكان: العراق - بغداد

فكرةالمشروع: إنشاء مركز لتشغيل النساء المعيالت, 

عبر إقامة مشروعين:

المشروع األول:

إنش���اء مطبخ متكام���ل بمعداته ومس���تلزماته, مع 

تأمي���ن منفذ تس���ويقي لألطعمة, كم���ا يقوم المطبخ 

عل���ى تجهيز حف���الت األعراس والمناس���بات, وس���يتم 

تشغيل ما بين 15 � 20 أرملة.

المشروع الثاني:

)حضان���ة وروضة( يت���م فيها اس���تقبال أطفال األرامل 

لق���اء أج���ور رمزية للعام���الت, وكذلك أطف���ال المنطقة 

ولكن بأجور كاملة, وس���يتم تش���غيل عدد من األرامل 

المتعلمات والخريجات وبعدد من 6 � 7 أرامل.

المستفيدون: األرامل والمطلقات وزوجات المفقودين 

وأبنائهم.

42،000 د.بالتكلفة اإلجمالية



5 - مشروع إنشاء مركز طبي في اليمن

المكان:

اليمن

فكرةالمشروع:

إنشاء مركز صحي متكامل, يقوم على توفير الرعاية 

الصحية األولي���ة للمواطنين, مع توفير خدمات األمومة 

والطفولة اآلمنة, وتوفير التدخل الطبي  لتوفير وضعي 

صحي وسليم للمجتمع.

المستفيدون:

ذوي االحتي���اج للخدم���ات الصحية عموم���ا والمرضى 

الفقراء في المناطق األشد حاجة.

26،500 د.بالتكلفة اإلجمالية



زكاتي
نماء حياتي

اآلن يمكنك إخراج زكاتك بطريقة سهلة ميسرة وأنت مطمئن 

أنها سوف تصل إلى مستحقيها من خالل موقعنا اإللكتروني

2.5
%



وقفية العطاء
دعم األسر البحرينية المتعففة

مشروع وقفي يخصص ريعه لدعم األسر البحرينية المتعففة حيث يشتمل على 
مبنى به ثالثة وعشرون شقة سكنية بمنطقة جزر أمواج، ويضمن المشروع دعما 
مستمرا لألسر الفقيرة التي تكفلها اللجنة وتطمح في زيادة عددها في القريب.

150
دينار

قيمة السهم الواحد
150 د.ب.

و يمكن التبرع بمبلغ



مجمع الفاتح بسيريالنكا
الرئيس  المشروع  هو  بسيريالنكا  الفاتح  يعد مشروع مجمع 
معهد  على  ويشتمل    2016 للعام  ألمتي  همتي  لفعالية 
)3 سنوات(، مركز  اإلسالمية  الدراسات  )سنتين(، كلية  للغات 

الدراسات الخارجية ومركز البحوث والتنمية.

150
دينار

قيمة السهم الواحد
150 د.ب.

و يمكن التبرع بمبلغ



قرية البحرين - جيبوتي
إقامة قرية تنموية متكاملة تضم )100( أسرة فقيرة تتوافر فيها أهم الخدمات 

للمجمعات  العمراني  التخطيط  ومبادئ  ألسس  مطابقة  والتعليمية،  الصحية 

السكنية، بحيث تحتوي مجمعات خدمية وطبية بمركز القرية وبيوت لألسر ومسجد 

يمثل مركزا للصالة ونشر العلوم الدينية والحفاظ على الهوية اإلسالمية.

150
دينار

قيمة السهم الواحد
150 د.ب.

و يمكن التبرع بمبلغ



نكفل أكثر من 15 الف يتيم حول العالمكفالة األيتام

لكي تكفل يتميا أو أكثر يمكنك االتصال بنا في لجنة األعمال الخيرية على الخط الساخن 36006166 حيث سيقوم أحد 
مندوبينا في قسم كفالة األيتام بتزويدك بجميع المعلومات المطلوبة عن األيتام الذين ترغب بكفالتهم، كما يمكنك 
ملء استمارة طلب التحويل البنكي الشهري الموجودة بجميع فروع  لجنة األعمال الخيرية بجمعية اإلصالح المنتشرة 

بمناطق المملكة.



قيمة 

الكفالة 

الشهرية

لأليتام 

واألسر 

حسب 

البلد

Country
الكفالة 

الشهرية 
د.ب.

البلد

Bahrain 20 البحرين

Palestine 20 فلسطين

Sudan 15 السودان

Iraq 15 العراق

Mouritania 15 موريتانيا

Yemen 15 اليمن

Syria 15 سوريا

Albania 15 ألبانيا

Ukraine 15 أوكرانيا

Country الكفالة الشهرية د.ب. البيان

Palestine Family 50 كفالة أسرة فلسطينية

Islamic Preacher 50 كفالة داعية في العالم اإلسالمي

Handicapped Family 40 كفالة أسرة معاق

College Student 35 كفالة طالب جامعي

Iraq Family 25 كفالة أسرة عراقية

Yemen Family 25 كفالة أسرة يمنية

Country
الكفالة 

الشهرية 
د.ب.

البلد

Kosovo 15 كوسوفا

Maqdoonya 15 مقدونيا

Tajikistan 15 طاجيكستان

India 10 الهند

Afghanistan 10 أفغانستان

Pakistan 10 باكستان

Sirilanka 10 سريالنكا

Somalia 10 الصومال

Eritrea 10 أريتريا







الخط الساخن: 36006166

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : »من تصدق بعدل تمرة من كسب طيب 

وال يقبل الله إال الطيب ،فإن الله يقبلها بيمينه ثم يربيها لصاحبها 

كما يربي أحدكم فلوه حتى تكون مثل الجبل«
)متفق عليه(

www.khairia.org
للتبرع اإللكتروني:


