
مشروعات

1441

نوعــه:
م�ساعدات مالية لكل مكروب.

نبذة عن المشروع:
حتقيقاً  املكروبني  كرب  تفريج  يف  للم�ساعدة  يهدف  امل�سروع 
الوارد يف  للأجر  الإ�سلم وطلباً  الجتماعي يف  التكافل  ملبداأ 
قوله �سلى اهلل عليه و�سلم: »من فرج عن م�سلم كربة فرج اهلل 

عنه كربة من كرب يوم القيامة« رواه البخاري.

آلية الصرف:
تقدم على �سكل م�ساعدات عينية ومالية للم�ستحقني )�سداد 
مدفوعات عليها اأمر قب�ض من النيابة العامة، اأو اأي مديونيات 

اأخرى(.

مصادر التمويل:
الأجر  ك�سب  يف  الراغبني  املح�سنني  من  البي�ساء  الأيادي 
وحتقيق قوله �سلى اهلل عليه و�سلم: »من فرج عن م�سلم كربة 

فرج اهلل عنه كربة من كرب يوم القيامة« رواه البخاري.

عدد المستفيدين من المشروع:
مت �سرف 10 اآلف دينار بحريني لعدد 9 م�ستفيدين من اأهايل 

عراد واحلالتني الكرام.

تفريج كربة
االستقطاع الشهري

السيد مديـر بنـك

أرجو  تحويل مبلغ

من حسابي رقم

التوفيرالجاري

دينارًا شهريًا

The Manager of Bank

Please remit the sum of

From my account No.

Current Saving

BD. Monthly

وإيداعه لصالح جمعية عراد للعمل الخيري )الوقفيات والمشاريع(
In favour of the Orphan's Sponsorship Program of Arad For Charity Society

حساب رقم

لـــدى بـنـــك

Account No

Bank

إعتبارًا من تاريخ                                                                                  

وحتى إشعار آخر

االسم: 

العنوان: 

الهاتف: 

البريد اإللكتروني: 

ص.ب: 

From

Until further notice

Name:

Address:

Tel.:

Email:

P.O.Box:

Day    يومMonth    شهرYear    سنة

Signature                    مصادقات التوقيع التوقيع
وتوثيق البيانات

 Signature &
 documentation

endorsement

 



وتقنياتها  اإدارتها  يف  منوذجية  خريية  جمعية  تكون  اأن 
والإ�سهام  العطائي  الإنفاق  بني  املزج  خلل  من  وخدماتها 

الإمنائي.

كوبون   300 من  اأكرث  بتوزيع  باجلمعية  الأ�سر  جلنة  قامت 
امل�سجلة  الأ�سر  على  املنتزه(  ميدوي،  )رامز،  من  م�سرتيات 
املبادرة  هذه  وتاأتي  واحلالتني  عراد  اأهايل  من  اللجنة  لدى 
�سهر اخلري  الأ�سر يف  لهذه  املايل  العبئ  تقليل  للم�ساهمة يف 

والربكات.

البحرين  مبملكة  والتجار  الأعمال  رجال  مع  التن�سيق  مت 
وتوزيعها على  الغذائية  رم�سان  و�سلل  التربعات  ل�ستقبال 
للعمل  عراد  جمعية  تتوجه  ال�سدد  بهذا  وذويهم،  املحتاجني 
الل  دعمهم  على  التجار  للأخوة  اجلزيل  بال�سكر  اخلريي 

حمدود يف خدمة مملكة البحرين ومن يقطن فيها.

بتوزيع  اخلريية  احلد  جمعية  مع  بالتعاون  اجلمعية  قامت 
على  �سقعي(  علي،  نبتة  �سكري،  )ر�سودي،  متر  علبة   1800
امل�سجلني لدى اجلمعية  وال�سلطة  النعيم  اأهايل عراد وحالة 
ال�سعودية  العربية  باململكة  الراجحية  مزارع  مع  بالتعاون 
اإدارة  جمل�ض  رئي�ض  توجيهات  �سمن  املبادرة  هذه  وتاأتي 
على  وحر�سه  البدر  اإبراهيم  بن  عدنان  ال�سيخ/  اجلمعية 
اإنتقاء اأجود اأنواع التمور للمجتمع البحريني يف �سهر رم�سان 

املبارك.

كرامتهم  وعينياً مبا يحفظ  مالياً  املحتاجة  الفئات  م�ساعدة 
ويك�سبهم مهارات النجاح يف احلياة.

 تربع عام.   �سدقة جارية.
 زكاة مال.    �سقيا ماء. 

 دعم الأ�سر املتعففة.  اإعانة املر�سى. 
 دعم مراكز التحفيظ.   كفالة طالب العلم.

 تفريج كربة.   برد �سيفنا.
 زكاة الفطر.   اإفطار �سائم.

 م�ساعدة الزواج.

حر�ست جمعية عراد للعمل اخلريي على زيادة عدد وجبات 
يف  امل�ستفيدة  البحرينية  الأ�سر  عدد  و�سل  حيث  ال�سائمني 
اإلى  املبارك  رم�سان  �سهر  منت�سف  واحلالتني  عراد  منطقة 
915 اأ�سرة اأي ما يعادل 4500 �سائم خلل الن�سف الأول من 
بنهاية  امل�ستفيدين  اإجمايل  و�سل  وقد  الف�سيل  ال�سهر  هذا 

�سهر رم�سان اإلى قرابة ع�سرة اآلف �سائم.

كلمة الرئيس

ربه  ا�سطفاه  من  على  وال�سلم  وال�سلة  وحده  هلل  احلمد 
واختاره رحمة للعاملني.

اأما بعد،

من ف�سل اهلل جل وعل على مملكتنا احلبيبة اأن وهبنا ولة 
اأمر يحبون اخلري ويحثون على بذله وي�سعون يف كل ما من 

�ساأنه اأن يعني املواطن على العي�ض بكرامة.

لقد عملت جمعية عراد للعمل اخلريي على اإي�سال م�ساعداتكم 
وتربعاتكم مهما كان نوعها اإلى من يحتاجها باأ�ساليب مبتكرة 
على  ون�سهر  املحتاج،  كرامة  على  نحافظ  كي  مبدعة  وطرق 
رعايته نف�سياً ومادياً ممتثلني يف ذلك معناً عظيماً يعد قاعدة 
الإن�سان وحياته  يزكي عمر  )اإن مما  األ وهو:  املجال  يف هذا 
اإ�سهامه يف الأعمال اخلريية والتطوعية وبذله من اهتمامه 

وجهوده ووقته وخربته للنفع العام ل�سالح جمتمعه(.

بجمعية  والعاملني  الإدارة  جمل�ض  واأع�ساء  رئي�ض  ويتقدم 
جميع  اإلى  والعرفان  ال�سكر  بوافر  اخلريي  للعمل  عراد 
واأن�سطتها  اجلمعية  برامج  تنفيذ  يف  وامل�ساهمني  املترّبعني 
واليتامى  احلال  و�سعاف  املتعففة  الأ�سر  خدمة  يف  امل�ستّمرة 
داخل منطقة عراد  واملحتاجني  والطلبة  واملقعدين  والأرامل 

مبملكة البحرين احلبيبة.

ثم  اإح�سانه  ووافر  نعمه  �سابغ  على  تعالى  اهلل  ن�سكر  ختاماً 
اخلريي  للعمل  عراد  جلمعية  دعمهم  على  اأمرنا  ولة  ن�سكر 
املباركة، ثم اأ�سكر واأخ�ض اإخواين الذين هم عماد هذا ال�سرح 
العظيم واأدعو لهم �سراً وجهراَ بالتوفيق والتي�سري والرعاية 

فاهلل خري حافظاً و هو اأرحم الراحمني.

عدنان اإبراهيم البدر
رئي�ض جمل�ض الإدارة

الــرؤيــة

الرسالــة

إفطار الصائم

مشاريعنا 2020

كوبونات

سالل غذائية

توزيع التمور


