مساعدات البحرين

إن من أول ما حث اإلسالم عليه هو اإلخاء والتكافل ,وحمل الغني للفقير
والقوي للضعيف ,حتى يصير المجتمع بنيانا واحدا متماسكا متكاتفا ,وأساس
المجتمعات القوية ومصدر قوتها ينبع من تكافلها ومحبتها ,حتى يكون الناس:
أمة واحدة في توادهم  ،أمة واحدة في تراحمهم  ،أمة واحدة في تعاطفهم.
كما قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم( :-مثل المؤمنين في توادهم
ٌ
وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له
سائر األعضاء بالسهر والحمى)
ومن هذا المنطلق تقوم «لجنة األعمال الخيرية» بجمعية اإلصالح ,على عدد

طارق طه الشيخ

من المشروعات الهامة والحيوية ,والتي من شأنها تعزيز روح التكافل واإلخاء

المدير التنفيذي للجنة األعمال الخيرية

داخل المجتمع البحريني ,لتساهم في إزدهار البالد واالرتقاء بالحالة المعيشية
ألفرادها ,عبر عدد من مشاريع الخير داخل وطننا الغالي مملكة البحرين.
وتتنوع هذه المشاريع بين دعم لألسر المنتجة ,واألسر المتعففة ,ورعاية
المساجد ,وأعمال الوقف الخيري ,ورعاية األيتام ,وغيرها.
ولجنة األعمال الخيرية ,تحث أهل الفضل والمحسنين ,على أن يكونوا شركاء لها
في ذلك الخير ,وأن يبادروا بتقديم دعمهم لتستمر مسيرة اإلزدهار والتكافل.
في هذا المقام ال يفوتنا أن نذكر بالخير أياد بيضاء ساهمت وتساهم في
هذه المسيرة بالدعم المادي والمعنوي ،في سعي حثيث نحو رفعة هذا الوطن
الغالي وتدعيما لقيم التكافل والتواد والتراحم التي نمت وترعرعت بين أبناء
هذا الوطن الغالي عبر األجيال.
وال زالت المسيرة تمضي وال زالت تلك المشاريع في حاجة إلى استمراد ذلك
الدعم وتناميه.
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تقديم المساعدات النقدية والعينية لألسر
البحرينية فاقدة المعيل أو ذات الدخل المحدود
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ومساعدتها على تحمل نفقات الحياة األساسية
وضمان الحد األدنى من الحياة الكريمة.
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معايير كفالة األسر البحرينية:
•إذا كانت األسرة بحاجة إلى الدعم رغم استيفائها
لجميع الحقوق المكفولة لها من الدولة.
•إذا كانت األسرة تمر بضائقة مالية نتيجة اللتزامات
عجزت عن الوفاء بها.
•إذا كانت األسرة لديها أفراد غير قادرين على الكسب.
•إذا مرت األسرة بظروف مادية صعبة نظرا إلصابة أحد
أفرادها بمرض عضال ترهق األسرة تكاليف عالجه.

مساعدات
زواج

الزواج
الجماعي

1047

466

شاب وفتاة

شاب وفتاة

طالب وطالبة

بلغ إجمالي عدد األسر
التي تم تقديم مساعدات لها حوالي

 5٫444أسرة بحرينية

دعم األسر
المنتجــــــــة
توفير مورد مالي دائم وثابت لألسر المنتجة ,عبر إقامة ودعم مشاريع
إنتاجية ,تتحول من خالله األسرة إلى عنصر فعال وبناء في المجتمع من خالل:
1.1تمويل مشاريع صغيرة كفرص عمل لألسر البحرينية المحتاجة.
2.2تدريب النساء والفتيات على بعض األعمال ترتقي بمستوى اإلنتاج
وتتيح لهن فرص العمل وتدر عليهن دخل جيد.
3.3إقامة فعاليات وأسواق خيرية لعرض وتسويق وبيع منتجات األسر.

وقد قامت الجمعية بإنشاء مقر دائم لمشروع األسر المنتجة بمحافظة
المحرق ,من أجل تدريب وتأهيل وإعداد األسر لتطوير منتجاتهم وتسويقها,
وفق معايير علمية ومهنية ودورات متخصصة على يد خبراء.

المساعدات
الموسميـة
مواسم الخير هى أفضل األوقات التي يكون العطاء فيها ملهما ومحفزا إلفشاء
الحب والود ومشعا ألنوار التكامل والتعاضد.
تقوم لجنة األعمال الخيرية على عدد من المشروعات الموسمية الهامة والتي من
شأنها تعزيز ذلك التكافل االجتماعي وزيادة الترابط المجتمعي ,ونشر روح المحبة
واإلخاء ,مما يساهم في ازدهار المجتمع وتنميته.
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الوقفيات الخيرية
تقوم لجنة األعمال الخيرية على عدد من المشاريع الوقفية ,والتي تهدف إلى
توفير مصدر دعم ثابت للمشاريع الخيرية داخل مملكة البحرين ,مثل مشروعات األسر
المتعففة والمنتجة ,وكفاالت األيتام ,وغيرها من المشروعات التي تخدم المجتمع
البحريني ,وتعزز من روح التكافل االجتماعي بين أفراده,

وقفية العطاء

%40

وقف خير
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عمارة سكنية (منطقة جزر أمواج) تضم مجموعة من

وقف يمول من خالله عددا من مشروعات الصدقة

شقق اإليجار ذات مستوى راق ومتميز ,تحقق دخال عاليا

الجارية محددة المقاصد مثل خدمة القرآن الكريم  ،رعاية

يتم استثماره في دعم األسر البحرينية.

المساجد  ،العلم النافع وغيرها.

الوقف من أعظم وجوه الخير وأفضلها

فهو أكثرها نفعا للناس,
وأبقاها أثرا على مر الزمان

حفل الزواج الجماعي
نظمت لجنة األعمال الخيرية  4حفالت للزواج الجماعي والتي استفاد منها  466شاب وفتاة،
وقد حصل جميع المستفيدون على دورة «المقبلين على الزواج» والتي اشرف عليها مركز «إصالح لإلرشاد األسري».
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الخيريــــــــــة
الجماهيرية

تفعيال لدور المشاركة المجتمعية ,وتضافر

1

الجهود من أجل الوصول إلى أكبر شريحة ممكنة

(ماراثون رياضي يوجه ريعه لصالح العمل

في البحرين ,من أجل تقديم المساعدات والدعم

الخيري ,أنشطة ثقافية وترفيهية ،ومعرض

الكافي لها ,قامت لجنة األعمال الخيرية باالتفاق

لبيع منتجات األسر المنتجة).

مع بعض المؤسسات المحلية للمساهمة في
سد بعض حاجات األسر المحتاجة حسب نشاط
المؤسسة ومنها:

احتفالية اليوم الوطني «يمعة خير»:

2

مهرجان األيتام:
فاعلية عائلية ترفيهية كبيرة تحت عنوان

1.1مؤسسة النيل األزرق للشحن والتغليف.

«كلنا أهلكم» في منتزه (األمير خليفة)

2.2جمعية انسان.

بالحد ,بحضور أكثر من ثمانين يتيم.

3.3جمعية تعافي.
4.4اكتشف اإلسالم.
5.5فريق متطوعين للغير.

3

زيارة مركز الرحمة لذوي
االحتياجات الخاصة:

6.6فريق عطاء التطوعي.

تقديم الدعم المادي والمعنوي لذوي

7.7فريق حياتي إيجابية التطوعي.

االحتياجات الخاصة.

رعاية المساجد
رعاية عدد من المساجد داخل مملكة البحرين ,عبر التجديدات ،الترميمات ،اإلصالحات والصيانة
الدورية والسنوية الالزمة مثل تجديد أماكن الوضوء وتركيب المصابيح وفرش المساجد ,التكفل
ببعض مراكز التحفيظ ومرتبات عمال المساجد ،توفير برادات المياه وغيرها من أمور الرعاية.

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)
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