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نبحث عن التوازن في حياتنا لننعم باالستقرار والطمأنينة
ألنها أساس الحركة التي تنتج وتغير، وتحّول هذا العالم إلى مكان يستحق العيش فيه.

4



وعمل “الخير” أكبر مصداق لذلك التوازن الذي ُيعيد الكفة إلى وضعها الطبيعي قدر اإلمكان، 

وقت الخير يكون محدودًا بفعله، إال أنه يستمر إذا ما ضمن وجوده على الدوام، وليس أجمل من أن يكون الخير دائمًا 

عندما يكون “وقفًا”، فتستمر ابتسامة الفقير وسعادة اليتيم ورضى األرملة وشبع الجائع.

عندها فقط تضمن توازنًا جمياًل ومستمرًا عبر “وقف خير”  ال يتوقف أثره وال ُيمحى ذكره ويستمر عبر الزمن ليكون سببًا 

ال ينقطع لتقديم مشاريع كفيلة بصناعة السعادة عند الكثيرين.

“وقف خير”، رؤية تترجمها المشاريع التي تعزز من “استمرار الخير”، وترك أثره مع الزمن، لتتسع فائدته كمًا وكيفًا على 

الفئات المستهدفة.

“وقف خير” ُولد ليستمر ويبقى أثره. وال ُيؤتى هذا األمر إال ذو حظ عظيم، ليضمن وجوده الطيب برغم تقادم الزمن، 

وتكون نتيجته ممتدة على وجه البسيطة في مختلف البقاع.
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د.محمد موسى الشريف

بسم اهلل الرحمن الرحيم
ما أحوج المسلمين إلى جمعيات إصالح تصلح منهم ما فسد وتشارك في نهضتهم هذا 

وإني أحسب جمعية اإلصالح في البحرين إحدى هذه الجمعيات الخيرية الرائدة أسأل اهلل 
لها السداد والتوفيق .

المشرف العام لموقع التاريخ
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بسم اهلل الرحمن الرحيم
ما أحوج المسلمين إلى جهود أهل الخير والصالح في شتى المجاالت، وجمعية اإلصالح 

في مملكة البحرين لها دورها البارز في العديد من المجاالت كالدعوة والتعليم واإلغاثة 
وتفريج الكرب. واني أحسبها من الجمعيات الخيرية الرائدة، أسأل اهلل لها وللقائمين 

السداد والتوفيق.

د. سلمان بن فهد العودة

األمين العام لمنظمة النصرة العالمية
مساعد األمين العام في االتحاد العالمي لعلماء المسلمين
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لجنة األعمال الخيرية في جمعية اإلصالح في البحرين تجدها حيث يتواجد الكبار فال تكاد 
تحل كارثة أو نازلة في العالم اإلسالمي إال وتجد اللجنة حاضرة بمواردها البشرية والمالية 

تنافس من هو أكبر منها.

الشيخ. محمد بن حمد الخميس

الموجه العام في وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية 
بالكويت 
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 تقوم لجنة األعمال الخيرية بجمعية االصالح بمملكة البحرين بجهود مباركة إغاثية 
ودعوية وخيرية في 30 دولة حول العالم، تقبل اهلل منها ووفقها للمزيد.

د.عبداهلل بن علي بصفر

األمين العام للهيئة العالمية لتحفيظ القرآن الكريم
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ِبْسم اهلل الرحمن الرحيم الحمد هلل والصالة والسالم على رسول اهلل أما بعد..
 فإن جمعية اإلصالح في البحرين جمعية رائدة في المجال الدعوي والمجال الخيري ولها 
فضل السبق، والقائمون على مشاريعها الخيرية نخبة من خيرة الدعاة الثقات المتميزين 

في مختلف الجوانب. أسأل اهلل أن يثبتهم ويوفقهم وينفع بجهودهم ويعينهم 
ويعين من أعانهم.

الشيخ. محمد الحسن بن الددو الشنقيطي

رئيس مركز تكوين العلماء
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لجنة األعمال الخيرية - جمعية اإلصالح - البحرين صرح خيري عريق ومؤسسة مجتمعية 
متميزة .. إسهامات إنسانية قدمت الدواء للمريض والعون للفقير والعلم للجاهل.. 
بصمات مجتمعية شيدت المساجد وحفرت اآلبار.. ورؤى تنموية دربت وأهلت للعمل 

الشريف .. امتداد في الزمان لعقود وامتداد في المكان آلفاق ودول شتى..
سجل حافل بالعطاء، وعنوان بارز لإلتقان ، ومعلم لبحرين البر واإلحسان

د.علي بن عمر بادحدح

عضو هيئة التدريس بجامعة الملك عبدالعزيز
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صلتي بلجنة االعمال الخيرية في مملكة البحرين الشقيقة تزيد على عشر سنوات 
حينما حضرت مع بعض مندوبيها في مؤتمرات واجتماعات في الرياض والدوحة وجنيف 

وإعجابي بتميزها مازال يتزايد بتزايد مشاريعها النوعية التي كانت أول من طبقها في 
البالد العربية كمشروع القروض الصغيرة وغيره. وهي من الجمعيات التي ألمس وجودها 

وتأثيرها في كثير من مواجع العالم اإلسالمي زادها اهلل تسديدا وتوفيقا.

عبد الرحمن الجبرين

المدير العام لمؤسسة ابن جبرين الخيرية
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بسم اهلل الرحمن الرحيم
منذ إطلعت على هذاالتقرير الرافع الجامع الذي يدل على أعمال جمعية اإلصالح بمملكة 
البحرين الشقيقة حفظها اهلل، وعلى توسعها وشمولها لداخل البحرين وخارجها، فهذه 

األعمال المباركة تدل على الجهد المبذول من الجمعية، وعلى كرم الشعب البحريني 
ومن يعيش على أرضها الطيبة.

أسأل اهلل تعالى أن يتقبلها بقول حسن، وأن يجزي الجميع خير الجزاء، آمين

األستاذ. الدكتور، علي محي الدين بن القره داغي

  األمين العام لالتحاد العالمي لعلماء المسلمين
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“كيف يستمر الخير؟” 
مبررات المشروع 

توسعت أعمال لجنة األعمال الخيريــة لتشمل أكثر من ٢٠ ِقطرًا حول العالم. 
وهذا غيـــض من فيـــض :

 اإلغاثــــة العاجلــة. 
المشاريـــــع الموسميــــــة. 
كفالــــة األســر واأليتــــــام. 
مشاريع الصدقة الجارية “حفر اآلبــار، بنـــاء المساجـد ، دعــم األسر الفقيرة المنتجة. . 

وغيرها”
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كفالة األسر واأليتـامالمشاريع الموسمية اإلغاثة العاجلة

دعم األسر 
الفقيرة المنتجة

مشاريع الصدقة الجارية

حفر اآلبار

بناء المساجد

 أعمـال لجنــة األعمــال 
الخيريــة
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العمل في أكثر من
 22 دولة

يستفيد من 
المساعدات الموسمية 

اكثر من 12800 أسرة 
حول العالم

بناء 64 مسجد ومركز 
و 400 بئر خالل عامي 

2014-2013

مساعدة ما يقارب 
400 شاب بحريني على 

الزواج

400 ألف مستفيد من 
المشاريع اإلغاثية 

والتنموية في سوريا

2212,800 400,000 64 400 
مستفيدشابمسجدأسرةدولة
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تنفيذ اكثر من 300 مشروع 
داخل فلسطين

تنفيذ 150 مشروع تنموي 
وإنتاجي خالل عامي 2013 

و2014 )مساعدة الفقير 
على تأسيس مشروعه 

التجاري الخاص واالعتماد 
على نفسه(

كفالة اكثر من 14.500 يتيم 
حول العالم

كفالة 743 أسرة حول 
العالم

14.500 743 300 150 
أسرةيتيممشروع تنمويمشروع
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والستمرار هذا الخير ال بد من توفير أدوات بقائه، من بينها:

١. توفيـر كادر مؤهل متفرغ إلدارة المشاريـع الخيرية ، ومتابعتها، وذلك وفق نظام مؤسسي ُمحكم 
٢. الزيارات الميداينة للمشاريع الخيرية لمتابعتها في الموقع وإداريًا.

٣. توفير وسائل الدفع اإللكترونية لتسهيل عمليات التبرع 
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٤. القيام بالحمالت اإلعالمية والترويجية للمشاريع وترويجها بشكل احترافي مؤثر.
وهنـــاك أدوات أخـــرى ستضمــن استمـرار المشاريع ومخرجاتها. 

ومــع توسع الزقعـة الجغرافية لهذه المشاريع، فحريٌّ العمل على استمرارها من خالل توفير تلك األدوات وبقائها 
عونًا مطلوبًا لها.
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“ويستمــر الخيــر”
رؤية المشروع 

تثبيـــت دعائــم الوقـف الخيــري لضمــان استمــرار مشاريعـــه وتوسعــة 
المستفيديــن منــه كمــــًا وكيفــــًا،  عبــر تمويــل ثابت وكفـاءة إداريـــة 

عاليــــة.
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ـــر” ـ ـ ــــه الخيـ ـ “أوجـ
أهداف المشروع 

-  الحصول على التمويل الدائم لتشغيل وإدارة مشاريع 
الوقف الخيري، داخل البحرين وخارجها

- توسعة  الرقعة الجغرافية لهذه المشاريع لتشمل 
البحرين وخارجها، ليصل خيرها ألكبر عدد ممكن

- توظيف فعلي حقيقي لتبرعات المتصدقين 
وصرفها في مواردها الُمستحقة

- رسم االبتسامة والشعور باألمان واالستقرار في 
نفوس المحتاجين والفقراء
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دكان صغيربناء عيادةبناء مدرسةبناء مسجدحفر او بناء بئر

2005,00015,000200 20,000
دينارديناردينارديناردينار

“قياس االثر”
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اإلطعام بناء منزلماكينة خياطة
)سلة غذائية(

ألسرة مكونة من 
5 افراد

كسوة الشتاء
ألسرة مكونة من 

5 أفراد

المصحف

1004,00050251.5
دينارديناردينارديناردينار
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الكفاالت: )شهرية(

طالبيتيمداعيةاألسرة 

2035 3050 
ديناردينارديناردينار
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رؤيتنا - رسالتنا

شعارنا:
نحو عمل خيري متميز 

قيمنا:
األمانة - الشراكة - اإلتقان  - الشفافية - خدمة اإلنسان - التنمية
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رؤيتنا:
نطمح أن نكون المؤسسة الرائدة والوجهة األولى محليا في العمل الخيري بإدارة تمتاز باإلتقان واإلبداع والشفافية، 

وبمشاريع نوعية تخدم اإلنسان داخل البحرين وخارجها، تركز بالدرجة األولى على الهموم المجتمعية المحلية، 
وتدعم رسالة الجمعية، وتعزز من روح العمل التطوعي في المجتمع ومن تواصلنا الفعال مع جميع شركائنا. 

رسالتنا:
خدمة اإلنسانية بنشر الخير، ورفع المعاناة، ومكافحة الفقر والجهل

األهداف العامة:
1 - مكافحة الفقر وإحالل العدالة االجتماعية.

2 - تحقيق مبدأ التكافل االجتماعي بين فئات المجتمع.
3 - تقديم المساعدات اإلنسانية، وتوفير الحياة الكريمة للمحتاجين.

4 - إغاثة المنكوبين وتمكينهم من العودة الستئناف حياتهم الطبيعية.
5 - دعم المشاريع التعليمية واإلنتاجية والتنموية التي تعود بالنفع على الفرد واألسرة والمجتمع.

6 - إنشاء ورعاية المشاريع االجتماعية والتربوية، وعمار ة المساجد والمراكز اإلسالمية والدعوية.
7 - نشر ثقافة العمل الخيري في المجتمع ليقوم بدوره في أعمال الخير والبر واإلحسان.
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وثائق الوقف
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 »من تصدق بعدل تمرة من كسب طيب
وال يقبل اهلل إال الطيب ،فإن اهلل يقبلها بيمينه ثم يربيها لصاحبها كما يربي أحدكم 

فلوه حتى تكون مثل الجبل «

)متفق عليه(

قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم :

w w w.k h a ir i a .org


