
  



  



  



 تقرير إجنازات 

 هـ1443رمضان 
 

آله   وعلى  محمد  نبينا  واملرسلين،  األنبياء  أشرف  على  والسالم  والصالة  العاملين،  رب  هلل  الحمد 
 وصحبه أجمعين، وبعد .. 

ه، اشتمل على أهم  1443فهذا تقرير مختصر عن إنجازات الجمعية في شهر رمضان املبارك لعام 

إفطار أسرة، وصدقة العشر، ووجبات إفطار أسرة، وإغناء املشاريع التي قدمتها الجمعية في رمضان، مثل:  
 ، وغيرها مما ستجدونه مفصال في هذا التقرير. أرملة، وأثث بييت، وأقرب األبواب

ته وتيسيره لنا، فله الحمد أوالا  يكن ليتحقق لنا مثل هذه اإلنجازات لوال توفيق هللا وفضله ومن  ولم  
ا  .  وآخرا

الن   يشكر  ال  من  يشكر هللا  ال  إذ  بشكرهم،  أمرنا هللا  ملن  موصول  الشكر  أصحاب  ثم  وهم  اس؛ 
ما عند هللا والدار اآلخرة،  األيادي البيضاء، املحسنون، املتصدقون، املسارعون في الخيرات، الراغبون في

ا لهم    ا كل  ة، فلهم من  فلهم الفضل بعد هللا عز وجل في دعم هذه املشاريع الخيري   الشكر والتقدير، وهنيئا
ل بها  دعوات الصالحين من املسلمين، ودعوات الفقراء واملساكين، ونسأل هللا أن يتقبل منهم أعمالهم ويثق   

م يزيدهم  وأن  حسناتهم،  خيرا موازين  يعوضهم  وأن  فضله،  أموالهم،  ن  في  لهم  يبارك  وأن  أنفقوه،  مما  ا 
 وأعمارهم، وذرياتهم، وأن يخلف لهم بخير.  

ثم نشكر كذلك جميع املنسوبين إلى الجمعية، من أعضاء مجلس اإلدارة، ومدراء املشاريع، وجميع  
ال بالذكر منهم الجنود األخفياء  في الجمعية، ونخص  في الصورة، وال األعضاء، والعاملين  ذين ال يظهرون 

ا جزيل الشكر  اس، وهم سند الجمعية بعد هللا عز وجل في تحقيق مثل هذه اإلنجازات، فلهم من  يراهم الن  
واالمتنان على ما قدموا وعملوا وتعبوا وسهروا وسعوا من أجل تحقيق هذه املشاريع، سائلين املولى أن يجعل 

 عة، وأن يثقل بها موازين حسناتهم. أعمالهم لوجهه خالصة ال رياء وسم
 .وآخر دعوانا أن الحمد هلل رب العاملين

 أخوكم
 د. عادل حسن احلمد

  املدير التنفيذي



  



 



  



 



 



  مشروع تقرير
 إفطار أسرة

 

وتتكون السلة مشروع إفطار أسرة عبارة عن سلة مواد غذائية متكاملة تقدم لألسر في رمضان،  
ا بأن   .أكرب سلة تقدم يف رمضان لألسرة على مستوى العامل، وهي تقريبا  مكون مع كارتونني دجاج 27من  علما

 : ات السلة، وهومقارنة بعدد ونوعية محتوي  السعر املطروح للسلة الواحدة هو أرخص سعر يف العامل

 (اد. ب. )مخسون ديناًر 50
   األسرة طوال شهر رمضان. تكفيبحيث كميات والاملواد الغذائية   التنوع فيوقد راعت الجمعية 

 .أسرة 711سلة، استفادت منها  711صرف ل هللا في هذا العام  نا وقد وفق

 ومخسمائة ا)مخسة وثالثون ألًف د. ب. 35550/- هو:املبلغ املصروف على هذه السلة    بلغ إجمالي
 (. اومخسني ديناًر

 

ا بسبب املرض، أو كرب السن، أو احلمل وهذه السلة تكفي ملن كان عليه كفارة صيام لثالثني مسكيًن
 واإلرضاع.

ثم   أيام  بخمسة  رمضان  قبل  السلة  هذه  بتوزيع  نبدأ  ما  لرمضان  وعادة  األولى  األيام  في  نستمر 
 بحسب كثرة املستفيدين. 

 
  



 

 من تفاعل الناس مع املشروعات تعليقال ه بعض ذوه
 



 



 



 



  



 



  



 
  مشروعتقرير 

 وجبة إفطار أسرة 
 

ا ملشروع إفطار أسرة، وهو مشروع   ا رافدا وجبة إفطار  ابتكرت الجمعية في هذا العام مشروعا جديدا
، وهو عبارة عن وجبة مطبوخة متكاملة تكفي لخمسة أفراد مكونة من دجاجة كاملة، وأربع قوارير  أسرة

 دنانير للوجبة.  4بسعر   ماء، وأربع علب تمر.

ة املثلى من مشروع إفطار صائم، والذي عادة ما يوزع عند وقد جاءت هذه الفكرة لتحقق االستفاد
أبواب املساجد، ويستفيد منه العمال الوافدين العزاب فقط، فجاءت هذه الفكرة لتحقق لنا الوصول إىل 
األسر املتعففة يف بيوتها، واليت لن تتجه إىل أبواب املساجد لالستفادة من مشروع إفطار صائم الذي تقيمه 

 ريية يف البحرين.اهليئات اخل

كما جاءت هذه الفكرة لتفتح الباب لكل الراغبين من املحسنين في تفطير الصائمين بسعر يتناسب  
   ملستحقين بشكل أدق.ا وللوصول إلىمع قدراتهم املالية املتفاوتة،  

وقد خصصت الجمعية هذا املشروع لألسر فقط، وتعاونت في تنفيذه مع مطاعم سما الديرة، من  
إع مباشرة.  خالل  املطعم  من  يستلمها  وهو  الوجبة  كوبون  األسرة  أسرة  طاء  لكل  الجمعية  أعطت  وقد 

 . كوبونين اثنين، وقد تعطي األسرة أكثر من ذلك إذا كان عدد األوالد أكثر من ثالثة

 . أسرة 250استفادت منها حوالي  .وجبة 600بلغ عدد الوجبات املوزعة على األسر 

 .  ابن 580وبلغ عدد أبناء هذه األسر من غير األبوين 

 .فرد 830بمجموع إجمالي ألفراد األسر 
  



 



 

  مشروع تقرير
 إغناء أرملة

 

ت  إغناء أرملةمشروع   مفاتيح اخلريقدمة  ؛ والذي  املبارك   مجعية  ، يخدم  من كل عام  في شهر رمضان 

 األرامل املسجلين في الجمعية، والالتي تنطبق عليهن  الشروط التي وضعتها الجمعية. 

ا في أيديهن   ا متواضعا والجمعية تهدف من طرح هذا املشروع التوسعة على األرامل بتسليمهن مبلغا
الناس في يوم قبل العيد، حتى يتسنى لهن قضاء حوائجهن من مستلزمات العيد لهن وألبنائهن، والفرح مع  

 العيد.

دينار نقدا، جاء من خالل دراستنا لواقع الناس، ولعلمنا أنه يحدث تغييرا    500وتخصيصنا ملبلغ  
نوم   غرف  وخاصة  البيت،  وتأثيث  الكهربائية  األجهزة  شراء  حيث  من  ملحوظ،  بشكل  األرامل  بيوت  في 

في   املبلغ بهذا  األطفال. ومن عاش  الكاد يقض ي لهن بعض االحتياجات  البلد يعرف ذلك جيدا، وأن هذا 
 الرئيسة. 

 ( أرملة.43صرف املساعدات لـ )لاهلل يف هذا العام  ناوقد وفق
  دينار نقًدا. 500كل أرملة لتعطي الجمعية 

   (.واحد وعشرون ألًفا ومخسمائة دينار) د. ب.  21500 / -  إجمالي املساعدات هذه السنة بلغ

من   له  التبرع  يجوز  املشروع  وال  وهذا  املستحقين،  على  ا  نقدا تصرفها  الجمعية  ألن  الزكاة،  أموال 
   ها بأي شكل من األشكال.تتصرف في

 ابن ما بني ذكر وأنثى. 100حوالي  الذين استفادوا من هذه املنحة عدد أبناء األرامل
 أبناء.   6أقل أرملة عندها طفل واحد ، وأكثرهن من كان عندها  

 

سنني هلذا املشروع حتى يتسنى لنا أن نصرف لألرامل مبلًغا آخر وكلنا أمل يف أن يستمر عطاء احمل
 يف عيد األضحى املبارك.

  



 



  



  



 
 
 

 وهذا تعليق من تفاعل الناس مع املشروع
 

  



  



 تقرير مشروع 

 صدقة العشر األواخر 
 

من كل    شهر رمضان  في  مجعية مفاتيح اخلريوالذي تقدمة    ؛من رمضان  صدقة العشر األواخرمشروع  

 يخدم األسر املسجلة في الجمعية والذين تنطبق عليهم الشروط التي وضعتها الجمعية. عام،

 وخصت الجمعية األسر املسجلة دون األرامل، ألن األرامل لهن مساعدة أخرى.  

وتهدف الجمعية من هذه املساعدة إعانة رب   األسرة على مصاريف العيد للعائلة، وخاصة شراء  
بس األطفال، ولذلك راعت الجمعية في صرف املساعدة أن تكون األولوية لألسرة ذات العدد األكبر من  مال

 األبناء. 

وتوزع الجمعية هذه املساعدات في كل ليلة من ليالي العشر، بحسب ما يتصدق به الناس في هذه 
م تتابع الناس في الصدقات حتى أسر(، ث  7وكان نصيب أول ليلة من ليالي العشر سبع أسر )الليالي املباركة،  

 أسرة( في الليلة. 15بلغنا في آخر الليالي إلى خمسة عشر أسرة ) 

 دينار نقدا. 100وتقدم اجلمعية لكل أسرة 

  أسرة.113هذه السنة  رمضان من وكان إمجالي عدد األسر اليت استفادت من املشروع يف
 )إحدى عشر ألف وثالمثائة دينار(.د. ب.  11300إمجالي التربعات اليت صرفت على األسر تبلغ: 

 ما بني ذكر وأنثى. اابًن 435وبلغ عدد األبناء يف هذه األسر واليت استفادت من هذه املساعدة 
 ويتراوح عدد األبناء في األسرة الواحدة من واحد إلى عشرة أبناء.  

د نفسا بشرية، وفرج عن  فكم نفس استفادت وفرحت بهذه املساعدة، فجزى هللا خيرا كل من أسع
سائلين املولى عز وجل أن يزيدهم من فضله، وأن يثقل    كربة أهلها، وأدخل السعادة والبشر على حياتها.

 موازين حسناتهم.

وكلنا أمل باهلل أن نقدم خريا من هذه املساعدة يف العشر األول من ذي احلجة، وأن يسخر لنا أهل 
الذي جتوز فيه الزكاة ألننا خنرجها نقدا وال نصرفها بأي شكل من اخلري واإلحسان لدعم هذا املشروع، و

 االشكال األخرى غري النقد.
  



  



 
 

 تقرير 

 وجبة أطفال سريالك 
 

وزعت الجمعية خالل شهر رمضان علب )سيرالك( على األسر املستفيدة من مشاريع الجمعية، 

 .  وجبة غذائية لألطفالوهي 

عدد   التوزيع  في  روعي  أسرةوقد  كل  في  ت  األطفال  بحيث  لعدد ،  يكفي  ما  العلب  من  األسرة  عطى 
 األطفال الذين يناسب سنهم هذا الطعام. 

 .أسرة 18بلغ عدد األسر املستفيدة من املشروع 
 ( علبة. 72بلغ عدد العلب املوزعة )و

 .ين ونصف(دينار د. ب. ) 2.500ب  تقدر قيمة العلبة  
 

سنني للتوزيع اخلريي، العينية اليت تستقبلها اجلمعية كتربع من التجار احملوهذه من مجلة املواد 
 وتقوم اجلمعية نيابة عنهم بتوزيعها على األسر املتعففة.

 
  



  



 تقرير 

 محلة األجهزة اإللكرتونية
 

  احتياج ملعرفة مدى    ،اإللكرتونيةاألجهزة    : في شهر رمضان املبارك بحملة  مجعية مفاتيح اخلري قامت  

 لهذه األجهزة. األسر املتعففة 

 على النحو اآلتي:أسرة لالستفادة من هذه الحملة،  120وقد تقدمت 

 أسرة. 46  (1

 أرملة. 34 (2

 مطلقة. 40 (3

 :اآلتيةجاءت طلباتهم محصورة في األجهزة 

 مكيف. 69 (1

 غسالة. 44 (2

 مكيف جمزأ. 48 (3

 ثالجة. 55 (4

 فرن. 30 (5

وتفقد املحسن احتياجاتهم  قد قامت الجمعية برفقة أحد املحسنين بزيارة لبعض هذه األسرة،  و 
 جزاه هللا عنا كل خير. قدم لهم أكثر مما طلبوا.اآلخرى ف
 

  



  



  



  



 تقرير 

 أقرب األبواب
الهدف    أقرب األبوابباإلعالن عن مشروع    اجلمعيةقامت   لتحقق  رمضان،  األواخر من  العشر  في 

هذ من خالل  إليه  تسعى  الذي  وهو:    االسامي  ربط احملسن بالفقري مباشرة من غري املرور على املشروع، 
ه  أو في األحياء القريبة منه، وليتسنى له التواصل معهم ، ليتاجلمعية سنى للمحسن معرفة الفقراء في حي  

 سر التي ال يطلع عليها إال هللا عز وجل.طوال العام، وليحقق صدقة ال
وقامت الجمعية بالربط بين هذا املشروع وإخراج صدقة الفطر، فأشارت على الناس أن يخرجوا  

 زكاة فطرتهم ألقرب فقير  لبيوتهم.

حمسنا، معدل العناوين اليت  60، بلغ عددهم وقد استجاب عدد من الناس هلذا املشروع وهلل احلمد
عناوين، فيكون جمموع األسر اليت استفادت من املشروع من خالل ربط احملسن بهم  5حمسن أعطيب لكل 

 أسرة. 300حوالي 
في عيد األضحى.   اوعادة ما ينشط هذ في فترة إخراج زكاة الفطر، وفي فترة ذبح األضاحي  املشروع 

 واإلدارة التنفيذية بصدد تطوير هذا املشروع بما يخدم هذه األسر طوال العام. 
  



    



 (2مشروع وقف اخلري )
 

(. 2تقدم جمعية مفاتيح الخير للمحسنين بابا من أبواب الخير املستمر، وهو مشروع وقف الخير )
( الخير  باب مشروع وقف  الخير األول، فتحنا  وأنجزنا مشروع وقف  أن من  هللا علينا  وهو وقف  (،  2بعد 

ملساجد، وحفر اآلبار،  استثماري نطمح أن نحققه في القريب العاجل بإذن هللا، يكون ريعه وقفا على بناء ا
 وإطعام املساكين والفقراء، وسد حاجاتهم. 

 وهو نوع من أنواع الصدقات الجارية التي يستمر أجرها للمحسن في حياته وبعد مماته.  
ألف دينار،    400يقدر املشروع املزمع إقامته بـ  و ويستطيع املحسن أن يساهم فيه بأي مبلغ كان.  

 ء. شامل لشراء األرض وتكلفة البنا
وقد قسمنا املشروع إلى أسهم يسهل على املحسنين بمختلف مستوياتهم املادية املشاركة فيه بإذن  

 هللا. 
 سهم.  8000 التي نطمح في الحصول عليها هي: ا، وعدد األسهمدينارا  50قيمة السهم الواحد 

صدر له  وفي هذا املشروع ميزة أخرى وهي أنه يمكن للمحسن أن يهدي سهما وقفيا ملن يحب، ون
 شهادة بذلك، وفي هذا التقرير نماذج لهذه الشهادات. 

  



 



  



  



 


