




In the Name of Allah, 
The Merciful, The Compassionate

“And they ask you concerning orphans. Say: The 
best thing is to work honestly in their Property” 

ب�سم اهلل الرحمن الرحيم

الٌح َلُهْم َخْيٌ « �صْ ُلونََك َعِن �ْلَيَتاَمى ُقْل �إِ » َوَي�ْصاأَ
             �سورة البقرة - 220

Sorat Al Baqarah - 220



احلمد هلل رب العاملني الذي اأو�سى باليتيم فقال يف حمكم التنزيل »وي�ساألونك عن اليتامى قل اإ�سالح 
اآله و�سحبه والتابعني  الأنبياء واملر�سلني �سيدنا حممد وعلى  اأ�سرف  لهم خري« وال�سالة وال�سالم على 
لهم باإح�سان اإلى يوم الدين، قرن كافل اليتيم معه يف اجلنة حني قال » اأنا وكافل اليتيم يف اجلنة كهاتني 

واأ�سار بال�سبابة والو�سطى وفرج بينهما« .

مير علينا عامًا اآخر من اأعوام العطاء والذي ن�ساأل اهلل اأن يكون �ساهدًا لنا ل علينا، مير علينا عامًا مليئًا 
باخلري بف�سٍل من اهلل وكرمه وبف�سل اأهل اجلود والإح�سان اأحبتنا و�سركائنا يف العطاء، حاولنا خالل هذا 
العام اأن نبذل كل مايف و�سعنا ليكون خريًا من الذين �سبقوه، لذا ي�سعدنا وي�سرفنا اأن ن�سع بني اإيديكم الكرمية 
هذا التقرير املوجز عن ما قدمته ال�سنابل من عطاء على جميع امل�ستويات للفرتة من مايو 2016 

ولغاية ابريل 2017.

لنا  واعتزاز  فخر  حمل  هي  التي  الإجنازات  من  العديد  حتقق  اأن  ال�سنابل  ا�ستطاعت  وقد 
جميعًا وجتدونها مف�سلة يف هذا التقرير... ن�ساأل اهلل �سبحانه وتعالى اأن يتقبل هذا العمل ويبارك 
فيه والذي هو بع�ض من طموحاتنا وقليل من اآمالنا، واأن يرزقنا واإياكم مرافقة النبي يف اجلنة م�سداقًا لقوله � 
»من م�سح راأ�ض يتيم مل مي�سحه اإل هلل، كان له بكل �سعرة مرت عليها يده ح�سنات، ومن اأح�سن اإلى يتيمة اأو يتيم 

عنده كنت اأنا وهو يف اجلنة كهاتني، وفّرج بني اإ�سبعيه ال�سبابة والو�سطى«.



Praise be to Allah Who commanded taking care of the orphans in the Holy 
Qura’an in the verse: «They asked thee about orphans say: the best thing to do 
is to always do what is in their benefit and what is for their own good», and may 
peace and blessings be upon the most virtual of all prophets and messengers 
Mohammed and all of his followers as the Prophet almost equaled the caretaker 
of the orphans with himself in paradise when he said: «I and the caretaker of the 
orphans will enter paradise together like this», raising (by way of illustration) his 
forefinger and the middle finger jointly, leaving no space in between. 

Another giving year has passed, and we ask God Almighty to be our witness that 
the upcoming year will be filled with more good deeds performed by our beloved 

ones and our partners in giving. We have tried this year to exert our best efforts for it 
to be better than the previous year; therefore, we are pleased and honored to place 

before you this brief report about the achievements of Al Sanabel Orphan 
Care Society on all levels, from May 2016 up to April 2017.

Al Sanabel Orphan Care Society has managed to achieve a number 
of accomplishments that made us feel highly proud and honored, 

which you will find in details in this report……We pray God Almighty 
to accept and bless those accomplishments which constitute a portion of 

our ambitions and a small part of our hopes, and to Bestow us and your good 
selves the company of Prophet Mohammed, peace be upon him, in heaven, assuring the 

credibility of the saying of the Prophet, peace be upon him: «He who caresses the head 
of an orphan (in affection) solely for the sake of Allah, a good deed will be granted to 
him for every hair over which he has passed his hand, and he who has been good to 
a male or a female orphan present in his house, I and the caretaker of those orphans 
will enter heaven together like this», raising (by way of illustration) his forefinger and 
the middle finger jointly, leaving no space in between.
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It is a charitable society established 
in the Kingdom of Bahrain on 
7.6.1999 under Registration 
No.2/M/KH99 and was licensed 
under Licence No. (10) of 1999 
issued on 27.6.1999 under the 
name of Al Sanabel Orphans 
Care Organisation. On 7th Saffar, 
1432 Hijra corresponding to 11th 
January, 2011 Resolution No.(4) of 

2011 was issued concerning the 
Conversion of the Organisation 
into Al Sanabel Orphans Care 
Society licensed under Licence No. 
(C/S/83). It is engaged in providing 
total care services to orphans and 
providing aid to eligible orphans 
through legitimate means and 
activities. 

Definition
هي جمعية خريية تاأ�س�ست يف مملكــة 
حتت  1999/6/7م  بتاريخ  البحريــن 
قرار  و�سدر  2/م/خ99  رقم  قيد 
ل�سنة   )10( رقم  حتت  الرتخي�ض 
حتت  1999/6/27م  بتاريخ  1999م 
لرعاية  ال�سنابل  موؤ�س�سة  م�سمى 
املوافق  1432هـ  �سفر   7 ويف  الأيتام. 

11 يناير 2011م �سدر قرار رقم )4( 
املوؤ�س�سة  حتول  ب�ساأن  2011م  ل�سنة 
الأيتام  لرعاية  ال�سنابل  جمعية  اإلى 
حتت قيد رقم خ/ج/٨3 لُتعنى بتقدمي 
والقيام  لالأيتام  ال�ساملة  الرعاية 
منهم  امل�ستحقني  وم�ساعدة  ب�سئونهم 

بالو�سائل والأن�سطة امل�سروعة .

التـعـريــف بالسـنابــل

أهدافنا 
تقوم ال�سنابل بالعمل على حتقيق الأهداف التالية :

ومتابعة  املحتاجني  الأيتام  1-   رعاية 
ال�سحيحة  التن�سئة  تن�سئتهم 
لــيــكــونــوا مـــواطـــنـــني �ــســاحلــني 
فّعال  ب�سكل  ولي�ساهموا  ومنتجني 

يف منو وازدهار املجتمع.
2-     تـــوفـــري الـــرعـــايـــة الــتــعــلــيــمــيــة 
لهوؤلء  والجتماعية  وال�سحية 

الأيتام املحتاجني.

ــة الأيـــتـــام بـــاأفـــراد  3-   تــوثــيــق عــالق
ــرهــم وتــعــمــيــق تــفــاعــلــهــم مع  ــس اأ�
يتيح  ممــا  الجتماعي  حميطهم 
والتكيف  النف�سي  الــتــوافــق  لهم 

الجتماعي.
ــتـــعـــاون مع  ــة والـ ــالق ــع 4-    تــوثــيــق ال
ــة واخلــا�ــســة  ــعــاّم املــوؤ�ــســ�ــســات ال

العاملة يف جمال خدمة الأيتام.

Our Objectives 
Al Sanabel seeks to achieve the following objectives:

1.  To provide care to needy 
orphans and to ensure that they 
are raised properly to become 
good and productive citizens 
who can effectively contribute to 
the growth of their community. 

2.  To provide educational, health 
and social care to the needy 
orphans.  

3.  To foster closer relations between 
orphans and their families to 
promote closer relations within 
the community which would 
enhance emotional adaptation 
and social integration. 

4.  To strengthen relations and 
co-operation with public and 
private organizations involved 
in the field of orphan care.



7

Al Sanabel seeks to become 
a leader in the field of orphan 
care and to be a model 
example for private societys 
involved in charitable work 
and sustainable development. 
We will make every sincere 
effort to be ahead among 
private societys in serving the 

community and contributing 
to achieve development and 
prosperity for the community 
and citizens. We will strive 
to provide total care for the 
orphans to make it up for them 
for the loss of their parents. 
We aim to get God’s blessings 
and rewards.   

Our Vision  

1.  Care for the orphans and 
putting a smile on their 
faces are our ultimate goals.  

2.  Providing total care is the 
best means of caring for 
and supporting orphans. 

3.  Orphans care cannot achieve 
its required results except 
through solidarity among all 
members of the community 
and      cooperation amongst 
them. 

4.  Orphans represent an 
important group in the 
community, hence they 
must be provided with 
care to ensure their 
effective participation in 
the community’s human 
development.  

Al Sanabel firmly believes in Islamic values that are relied upon 
in all its charitable activities and development projects in serving 
and caring for the orphans who are the focus of its operations. It 
is particularly concerned with the following values: 

Our Values 

رؤيتنا  

قيمنا  

يف  رائدة  تكون  اأن  اإلى  ال�سنابل  تطمح 
م�سرفًا  ومثاًل  الأيتام،  رعاية  ميدان 
العاملة  املتميزة  الأهلية  للجمعيات 
والجتماعي  اخلريي  العمل  جمال  يف 

والتنمية امل�ستدامة. 
يف  لتكون  واإخال�ض  جد  بكل  تعمل  كما 
ال�سدارة بني اجلمعيات الأهلية العاملة 

حتقيق  يف  وامل�ساهمة  املجتمع  خدمة  يف 
واملواطنني،  للمجتمع  والرفاهية  التنمية 
ال�ساملة  الرعاية  تقدمي  على  والعمل 
الأب  فقد  م�سيبة  يعو�سهم  مبا  لالأيتام 
وتعالى  �سبحانه  اهلل  ملر�ساة  اإبتغاًء 

وطمعًا يف ثوابه وتوفيقه .

1-  اإن رعاية وكفالة الأيتام ور�سم الب�سمة 
على وجوههم، من اأحب الأعمال اإلى 

اهلل �سبحانه وتعالى.
ال�سبيل  هي  ال�ساملة  الرعاية  2-  تقدمي 

الأمثل يف كفالة الأيتام.
اأن  ميكن  ل  اليتيم  وكفالة  رعاية  3-  اإن 
بتكاتف  اإل  املرجوة  ثمارها  توؤتي 
ج�سور  ومد  املجتمع،  اأطراف  جميع 

التعاون فيما بينهم.

من  هامة  �سريحة  ميثلون  الأيتام  4-  اإن 
�سرائح املجتمع ينبغي توفري الرعاية 
يف  بفعالية  م�ساهمتهم  ل�سمان  لهم 

التنمية الب�سرية للمجتمع.

توؤمن ال�سنابل بالقيم الإ�سالمية، التي ت�ستمد منها  وتعتمد عليها يف جميع اأعمالها 
اخلريية وم�ساريعها التنموية يف خدمة ورعاية الأيتام الذين هم حمور عملها، وتهتم 

ب�سكل خا�ض يف عملها بالقيم التالية:
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العمومية  اجلمعية  تر�سمها  التي  ال�سيا�سة  بتنفيذ  ويقوم  للجمعية  التنفيذية  ال�سلطة  هو 
والقرارات التي ت�سدرها حتقيقا لالأغرا�ض امل�سروعة للجمعية.

يتكون جمل�ض الإدارة من اأحد ع�سر ع�سوا تنتخبهم اجلمعية العمومية من بني اأع�سائها ملدة 
�سنتني قابلة للتجديد مدة اأو مددا اأخرى ويتم انتخابهم بالقرتاع ال�سري املبا�سر.

مجلس اإلدارة:
The Board of Directors is the Society’s executive authority and 
implements the policy drawn up by the General Assembly and its 
resolutions for the realization of the Society’s legitimate objectives. 

The Board of Directors consists of 11 members to be elected by the 
General Assembly from its members for a two-year term which is 
renewable for another term(s). Members are elected by a secret ballot.

Board of Directors:

قـ�ســم العالقات العامة واملوارد اخلريية 
قـ�ســم رعــايــــة الأيــتـام

Public Relations & charitable resources Section
Orphan Care Section

 :Sectionsاألقسام:

هي ال�سلطة العليا يف ر�سم �سيا�سة اجلمعية ومراقبة تطبيقها وت�سري قراراتها على اأجهزتها 
وجلانها و اأع�سائها.

املفرو�سة  باللتزامات  اأوفوا  الذين  العاملني  الأع�ساء  العمومية من جميع  تتكون اجلمعية 
عليهم وفقًا للنظام الأ�سا�س�سي للجمعية.  

 :General Assemblyالجمعية العمومية:
The General Assembly is the highest authority for drawing up the 
Society’s policy and monitoring its application. Its resolutions are 
applicable to its  departments, committees and members.

The General Assembly consists of all the active members who have 
fulfilled their obligations according to the Society’s Constitution. 

:Office staff are as followsتتكون هيئة املكتب من:

:Office Staffهيئة المكتب:
Chairman of the Board of Directorsرئي�س جمل�س الإدارة

Vice Chairmanنائب رئي�س جمل�س الإدارة

Treasuryالأمني املايل

Secretarاأمني ال�سر

 :Committeesاللجان:
Investment Committeeجلنة ال�ستثمار
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ال�سيخ عدنان بن عبداهلل القطان
رئي�ض جمل�ض الإدارة

Shaikh Adnan bin Abdulla Alqattan 
Chairman of the Board of Directors

عارف جا�سم بن �سند
الأمني املايل

Arif Jassim bin Sanad 
Treasury

فاروق حممود ح�سني
ع�سو - رئي�ض جلنة ال�ستثمار

Farooq Mahmood Hussain 
Member - Head of Investment Committee

عبداهلل عبدالرحيم بوجريي 
ع�ســـــــــــــــــــــــــو

Abdulla A.Raheem Bucheeri
Member

نا�سر علي الأهلي
ع�ســـــــــــــــــــــــــو

Nasser Ali Alahli 
Member

يو�سف اأحمد اخلاجه
ع�ســـــــــــــــــــــــــو

Yousif Ahmad Al Khajah
Member

اأنور حممد مراد
ع�ســـــــــــــــــــــــــو

Anwar Mohammed Murad
Member 

عبداجلليل علي العبداهلل
ع�سو - رئي�ض ق�سم رعاية الأيتام

A.Jaleel Ali Al Abdulla 
Member - Head of  Orphan Care Section

يو�سف عبداهلل العقاب
ع�سو - رئي�ض ق�سم العالقات العامة واملوارد اخلريية

Yousif Abdulla  AL Eqab 
Member - Head of  Public Relations & charitable resources Section

يو�سف عبداهلل العماري
اأمني ال�سر

Yousif Abdulla Al Ammari
Secretary 

خالد حممد مطر
نائب رئي�ض جمل�ض الإدارة

Khalid Mohammed Mattar
Vice Chairman

�ساحب املعايل ال�سيخ �سلمان بن عبداهلل بن حمد اآل خليفة
الـــرئــيـ�ض الفخري

His Excellency Shaikh Salman bin Abdulla bin Hamad Al Khalifa 
Honorary President

س اإلدارة
أعضاء مجل

الدورة الرابعة 2017 - 201٨

Board of Directors

4Th S
essio

n 2017 - 2
018
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شركاء العطاء

م�ؤ�ش�شة علي ال�شعب
 و�شريفة اخلمريي للأعمال اخلريية

Managing Partnerالشريك اإلداري
Ali Al Shaab & Sharifa Al Khamiri 

Charitable Foundation

�شركة مت اإك�شرب�س
للت��شيل والتجارة

Logistics Partnerالشريك اللوجستي
TAM Express Delivery
& Trading Company

م�ؤ�ش�شة
العا�شمة للنقليات

Logistics Partnerالشريك اللوجستي
Capital

Transportations Est.

مؤسسـة العاصمـة للنقليـات



11

Partners of Effort

�شركة الإخ�ة
للدعاية والإعلن

Media Partnerالشريك اإلعالمي
Brothers Advertising

Design

ال�شبكة الإقلمية
 للم�ش�ؤولية الإجتماعية

Training Partnerالشريك التدريبي
Rrgional

CSR Network

ميديا
ويز

Advertising Partnerالشريك اإلعالني
Media
Ways
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Bahrain Islamic Bank BH73 BIBB 0010 0000 0115 35 بنك البحرين ال�شلمي

Al Baraka Bank BH61 ABIB 0101 0200 5050 02 بنك الربكة ال�شلمي

Ithmaar Bank BH63 FIBH 0102 1020 3100 21 بنك الإثمار 

Al Salam Bank BH72 ALSA 0010 6678 1001 01 م�شرف ال�شلم 

National Bank of Bahrain BH09 NBOB 0000 0099 1111 01 بنك البحرين ال�طني 

Kuwait Finance House BH04 KFHO 0001 1010 0077 77 بيت التم�يل الك�يتي 

Bank of Bahrain and Kuwait BH37 BBKU 0010 0000 0438 33 بنك البحرين  والك�يت

Ahli United Bank BH27 AUBB 0000 5717 5170 02 البنك الأهلي املتحد

Accounts Numbers for Orphans Sponsorship
أرقام حسابات الجمعية لمشروع كفالة اليتيم

Accounts Numbers for Sadaka Jaryah
أرقام حسابات الجمعية لمشروع الصدقة الجارية

Bahrain Islamic Bank BH05 BIBB 0010 0000 0114 01 بنك البحرين ال�شلمي

Al Baraka Bank BH88 ABIB 0101 0200 5050 01 بنك الربكة ال�شلمي

Ithmaar Bank BH42 FIBH 0102 1020 3100 11 بنك الإثمار 

Al Salam Bank BH45 ALSA 0010 6678 1001 00 م�شرف ال�شلم 

National Bank of Bahrain BH41 NBOB 0000 0099 0901 55 بنك البحرين ال�طني 

Kuwait Finance House BH79 KFHO 0001 1010 0077 85 بيت التم�يل الك�يتي 

Bank of Bahrain and Kuwait BH32 BBKU 0010 0000 0438 26 بنك البحرين  والك�يت

Ahli United Bank  BH54 AUBB 0000 5717 5170 01 البنك الأهلي املتحد

رقم الحساب العام / بنك البحرين اإلسالمي
Account Number/ Bahrain Islamic Bank

www.alsanabel-bh.org
info@alsanabel-bh.org

هاتـــــف: 17344955 973+   فاكـ�ض: 17344393 973+
 Tel:  +973 17344955    Fax:  +973 17344393

Bld: 483   Road: 2514   Busaiteen 225
 P.O.Box: 23322 Muharraq   Kingdom of Bahrain

 مبنى: 4٨3   طريق: 2514   الب�سيتني 225 
�ض.ب: 23322 الـمـحـرق   مملكة البحرين

Address: الـعــنــــوان:

Hot Line +973 33553535  الخط الساخن

@Sanabelbh

+973 33553535 Sanabel.bh

جمعيـة السنابـل لرعايـة األيتـام

Account Type Current ن�ع احل�شاب

Account Number 100000011251 رقم احل�شاب

IBAN BH78 BIBB 0010 0000 0112 51 )IBAN( رقم

Bank Swift Code BIBBBHBM رمز ال�ش�يفت

Bahrain Islamic Bank
Diplomatic Area Branch
Kingdom of Bahrain

بنك البحرين الإ�سالمي
الفرع الرئي�سي باملنطقة الدبلوما�سية

مملكة البحرين
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باإلمكان التبرع لجميع مشاريع الجمعية عبر الطرق التالية:
Donation to all Al Sanabel charity projects can be made by one of the following methods:

Ways to donateطرق التبرع

التواصل معنا عبر الخط الساخن وخدمة الوتساب

Communicate with us by Hotline 
and Whatsapp

+973 33553535

نقدًا / شيك / مواد عينية بمقر الجمعية
Cash/Cheque/ donations in kind

at Al Sanabel’s headquarters

أجهزة الدفع اآللي – بمقر الجمعية
 Credit/Debit card - at Al Sanabel’s 

headquarters

BH73 BIBB 0010 0000 0115 35
بنك

البحرين ال�شلمي

BH88 ABIB 0101 0200 5050 02
بنك

الربكة ال�شلمي

BH63 FIBH 0102 1020 3100 21 بنك الإثمار 

 BH72 ALSA 0010 6678 1001 01 م�شرف ال�شلم 

 BH09 NBOB 0000 0099 1111 01
بنك

 البحرين ال�طني 

BH04 KFHO 0001 1010 0077 77
بيت

التم�يل الك�يتي 

BH37 BBKU 0010 0000 0438 33
بنك

 البحرين  والك�يت

BH27 AUBB 0000 5717 5170 02 البنك الأهلي املتحد

اإليداع المباشر في الحساب البنكي للجمعية
Direct deposit in Al Sanabel’s

bank account

اإلستقطاع الشهري المباشر
Direct monthly debit

تتوفر االستمارات بمقر الجمعية

أجهزة سداد للدفع اإللكتروني
SADAD electronic
payment devices

تطبيق  أو جي موني     

Og Money Application

لحاملي بطاقات الصراف اآللي فقط
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Orphans Care projectsمشاريع رعاية األيتام

Financial Care (Monthly Sponseorship) -11-  الرعاية المادية )الكفالة الشهرية(

Educational Care -22- الرعاية التعليمية

Kingergarten and Private School    رياض األطفال والمدارس الخاصة
 School Bag and Uniform    الحقيبة والزي المدرسي

 Remedial Lessons    الدروس العالجية
Honouring Outstanding Students    تكريم المتفوقين
 Summer Activities    النشاط الصيفي 

University Student Sponsorship    كفالة الطالب الجامعي
Training Courses    الدورات التدريبية

Social Care -33- الرعاية االجتماعية

Health Care -44- الرعايـة الصـحيــة

مشاريعنا
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Charity & Seasonal Projectsالمشاريع الخيرية والموسمية
Ramdan Food Basket (Ramadhan Iftar) -11-  السلة الغذائية الرمضانية )إفطار صائم(

 Zakat Al Fitr -22- زكاة الفطر
Eid Gift and Orphan’s Clothes -33- الكسوة والعيدية

Qurbani - udhia -44- األضاحي
  Monetary aid -55- المساعدات النقدية الطارئة

 Construction and Restoration -66- البناء والترميم
 Furnishing -77- التأثيث والتجهيز

Homes for Orphans’ Families -88- توفير السكن ألسر األيتام

Endowment Projectsالمشاريع الوقفية
    Shaikh Zayed Charity -11-  مبرة الشيخ زايد

Riffa Charity -22- مبرة الرفاع
Al sanabel Headquarters -33- مقر الجمعية

 Hidd Charity -44- مبرة الحد
Busaiteen Charity -55- مبرة البسيتين

Our Projects
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عدد الأيتام املكفولني ح�سب العمر
Number of Orphans in our care by age

عدد األيتام املكفولني حسب اجلنس 
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projects

    بلغ عدد الأيتام املكفولني من قبل ال�سنابل 935 يتيمًا ويتيمة من خمتلف الأعمار وامل�ستويات الدرا�سية. حيث 
حتر�ض ال�سنابل على بناء ال�سخ�سية املتكاملة لهم من خالل العمل على توفري كافة اأنواع الرعاية ال�ساملة من 
رعاية مادية ورعاية تربوية اإلى الرعاية التعليمية وال�سحية والنف�سية والجتماعية، وتوفري كافة احتياجاتهم 

ومتابعتهم على مدار العام. 

     Al Sanabel sponsors a total of 935 orphans (of both sexes) of different age groups 
and educational levels. The Society endeavors to develop a well-constructed 
personality for the orphans by offering them all kinds of total care such as financial 
care, educational care, health care, psychological care and social care in addition to 
satisfying all their other necessities and needs throughout the year.

16

مشاريعنا
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     Al Sanabel aims, through this project, to provide decent living 
conditions for the orphans and their families and to meet their 
financial requirements by providing a monthly payment to each 
orphan of BD20 or more depending on the orphan’s requirements 
and the sponsor’s contribution. Al Sanabel monitors, through 
periodic visits and direct follow up to all the orphans it sponsors, 
the ways the funds are spent to ensure that they have been utilized 
for the welfare of the orphans only, and to secure that they are not 
being spent on means that do not benefit the orphans. 

     This project is benefiting 899 orphans of various ages and 
educational levels, and its total cost is BD 417360.

1- Financial Care (Monthly Sponsorship)

   ت�سعى ال�سنابل من خالل هذا امل�سروع اإلى امل�ساهمة يف توفري احلياة الكرمية لالأيتام 
واأ�سرهم و�سد حاجاتهم املالية من خالل �سرف كفالة �سهرية لكل يتيم يبداأ مقدارها 
ال�سنابل  وتقوم  اليتيم،  وحاجة  الكافل  رغبة  اأكرث ح�سب  اأو  دينارًا  من مقدارها )20( 
بالإ�سراف على اأوجه �سرف الكفالة للتاأكد من ال�ستفادة التامة واملبا�سرة لليتيم دون 
الزيارات  وذلك من خالل  اليتيم،  تفيد  ل  اأوجه  واحلر�ض على عدم �سرفها يف  �سواه 

الدورية واملتابعة املبا�سرة واملالحظة امل�ستمرة جلميع الأيتام املكفولني من قبلها.
      بلغ عدد الأيتام امل�شتفيدين من هذا امل�شروع 899 يتيماً ويتيمة من خمتلف الأعمار 

وامل�شت�يات الدرا�شية بكلفة اإجمالية قدرها ٤١٧٣٦٠ ديناراً.

1- الرعاية المادية )الكفالة الشهرية(

Our Projects

دينار شهريًا
BD Monthly

قيمة السهم
Share Value

20
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2- Educational Care 2- الرعاية التعليمية 

اإح�شائية بعدد الأيتام امل�شتفيدين من م�شاريع 
الرعاية التعليمية ح�شب اجلن�س

The number of Orphans benefit from the 
“Educational Care” Projects by sex
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مشاريعنا

اإح�سائية بعدد الأيتام امل�ستفيدين من م�ساريع الرعاية التعليمية 
ح�سب املرحلة الدرا�سية

The number of Orphans benefithing from the
“Educational Care” Projects by Academic Level  

املرحلة الدرا�سية
Academic Level 

عدد الأيتام 
No. of Orphans 

Kindergarten 71الرو�سة

Primary 280البتدائي

Intermediate 231الإعدادي

Secondary 183الثانوي

University 181اجلامعة

Total 896املجموع

   Since Al Sanabel is aiming to build a well-constructed 
personality to the orphans, it is focusing on the 
educational side and giving it a priority in its 
projects. Educational care is given to the 
orphans starting from kindergarten to school 
level and up to university level, to ensure 
that orphans are hired in decent jobs and 
are able to become totally independent.

   This project is benefiting 896 orphans 
of both sexes, and its total cost is BD 
183731.

  انطالقًا من �سعي ال�سنابل لبناء ال�سخ�سية املتكاملة لالأيتام، ومن خالل 
يتم  م�ساريعها،  يف  الأولــويــة  ومنحه  التعليمي  باجلانب  الهتمام 

تقدمي الرعاية التعليمية ال�ساملة لالأيتام ابتداًء من �سن ريا�ض 
ح�سولهم  حتى  اجلامعة  ولغاية  باملدر�سة  مــرورًا  الأطفال 

على  العتماد  من  ميكنهم  الــذي  املنا�سب  العمل  على 
اأنف�سهم وال�ستغناء عن غريهم.

الرعاية  م�شاريع  من  امل�شتفيدين  الأيتام  عدد       بلغ 
اإجمالية  وبتكلفة  ويتيمة  يتيماً   89٦ التعليمية 

بلغت ١8٣٧٣١ ديناراً.
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 رياض األطفال والمدارس الخاصة

عدد الأيتام امل�ستفيدين
من م�سروع ريا�ض الأطفال واملدار�ض اخلا�سة

The number of Orphans benefit from 
Kindergarten  Project and Private school
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  تقوم ال�سنابل ب�سم جميع الأيتام املكفولني لديها يف ريا�ض الأطفال اأو املدار�ض اخلا�سة من �سن الرابعة، 
حيث تتكفل بكافة امل�ساريف والر�سوم اخلا�سة بهم �سعيًا منها يف تهيئتهم لاللتحاق باملدر�سة وتقدمي 
40 دينارًا  امل�سروع  هذا  يف  الواحد  اليتيم  كفالة  كلفة  تبداأ  حيث  لهم،  املنا�سبة  التعليمية  الأ�سا�سات 

�سهريًا.
بلغ عدد الأيتام امل�شتفيدين من هذا امل�شروع ٥٢ طالباً/طالبة بكلفة مالية قدرها ٢٢٢٥٢ ديناراً.

  Kindergarten and 
Private Schools

  AL Sanabel enrolls all orphans in 
kindergartens or private schools 
from the age of four. The Society is 
in charge of all the expenses and 
fees of the orphans’ education in 
order to prepare them for school 
enrollment and provide them with 
the proper educational foundations. 
The monthly sponsorship for each 
orphan starts from BD 40.

      This project is benefiting 52 orphans of 
both sexes, and its total cost is BD 22252.

Our Projects

دينار شهريًا
BD Monthly

قيمة السهم
Share Value

40
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مشاريعنا
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املرحلة الدرا�سية
Academic Level

عدد الأيتام
No. of Orphans

Primary 293البتدائي

Intermediate 248الإعدادي

Secondary 199الثانوي

University 152اجلامعة

Total 892اجملموع

 الحقيبة والزي المدرسي
   توفر ال�سنابل حقيبة مدر�سية بكامل م�ستلزماتها من املواد القرطا�سية والزي املدر�سي )العادي والريا�سي( يف بداية 
كل عام درا�سي جلميع الأيتام املكفولني من قبلها ممن يدر�سون يف خمتلف املراحل الدرا�سية. وتبلغ قيمة احلقيبة 

والزي املدر�سي للطالب 45 دينارًا.
الدرا�شي  للعام  وطالبة  89٢ طالباً  املدر�شي  والزي  امل�شتفيدين من م�شروع احلقيبة  الأيتام  بلغ عدد 

٢٠١٦ - ٢٠١٧ وبكلفة اإجمالية قدرها ٤٠١٤٤ ديناراً.

 School Bag and Uniform
   At the beginning of each school year and for all different school levels, 
Al Sanabel provides each orphan it is sponsoring with a school bag, all 
the necessary stationery and the required school uniforms. Each 
school bag and uniform cost BD45.  

    This project is benefiting 892 orphans of both sexes for the school 
year 2016-2017, and its total cost is BD 40144.

قيمة السهم
Share Value

لكـل يتيـم
Per Orphan  

45BD دينار
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Our Projects

 Statistical  table indicating the number of orphans
 benefithing from the “Remedial lessons” Project

classified as per studying Subject

اإح�سائية بعدد الأيتام امل�ستفيدين من م�سروع الدرو�ض العالجية 
ح�سب املرحلة الدرا�سية

املرحلة الدرا�سية
Academic Level 

عدد الأيتام
No. of Orphans 

Primary 72البتدائي

Intermediate 98الإعدادي

Secondary 58الثانوي

Total 228املجموع

اإح�سائية بعدد الأيتام امل�ستفيدين من امل�سروع 

 The number of Orphans benefithing
from Treatment Lessons Project 
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 Specialized Tutoring  الدروس العالجية )دروس التقوية( 
   Based upon the results of the students’ academic 
progress follow up project, and in light of the 
school reports issued for each orphan, and 
following a study of all the aspects related 
to that orphan, he/she are enrolled in one 
of the specialized academic institutes to 
remedy his/her weaknesses in order to 
achieve progress in the academic level 
of the orphan in all different subjects 

    This project is benefiting a total of 
228 students, of both sexes, for a 
total cost of BD 7504.

وال�سهادات  التقارير  �سوء  وعلى  الدرا�سية  املتابعة  م�سروع  على    بناًء 
اجلوانب  كافة  درا�سة  وبعد  الدرا�سية  اليتيم  حالة  عن  املدر�سية 

العلمية  املــعــاهــد  اأحـــد  يف  اإحلــاقــه  يــتــم  باليتيم  اخلــا�ــســة 
املتخ�س�سة لعالج نواحي ال�سعف �سعيًا يف تقوية اجلوانب 

الدرا�سية لليتيم يف خمتلف املواد الدرا�سية.
امل�شروع ٢٢8  ه��ذا  امل�شتفيدين من  الأي��ت��ام  ع��دد       بلغ 

طالب وطالبة بتكلفة قدرها ٧٥٠٤ ديناراً . 
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مشاريعنا

عدد األيتام املستفيدين حسب اجلنس 
Number of Orphans by sex
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  كفالة الطالب الجامعي
  حر�سًا من ال�سنابل على ح�سول الأيتام على القدر الكامل من التعليم مبا مياثل اأقرانهم ممن ينعمون بحنان الأبوة، يتم من خالل هذا 
التخ�س�سات  ا�ستكمال درا�ستهم اجلامعية يف خمتلف  الأيتام يف اجلامعات املحلية، وت�سجيعهم على  اإحلاق اخلريجني من  امل�سروع 
ح�سب ميول كل يتيم وم�ستواه الدرا�سي. كما يتم اإر�سادهم وت�سجيعهم على درا�سة التخ�س�سات املنا�سبة لهم، وال�سعي معهم يف 

الت�سجيل والقبول يف اجلامعات، اإ�سافة للتكفل بدفع الر�سوم اجلامعية و�سراء الكتب وبع�ض التكاليف الدرا�سية الأخرى.
بلغ عدد الأيتام امل�شتفيدين من امل�شروع ١٣9 طالباً وطالبة بتكلفة اإجمالية قدرها 88٧٢٧ ديناراً.

  University Student 
Sponsorship

  As part of Al Sanabel’s endeavor to provide 
orphans with a similar educational level 
to that provided to children with living 
parents, this project enrolls high school 
graduates in local universities and 
encourages orphans to complete their 
university studies in different academic 
courses depending on the interest of each 
orphan and his/her academic capabilities. 
This project provides, through student 
counseling, guidance and encouragement 
to the orphans to enroll in specialties that 
are adequate to them, participates in their 
registration and admission to the universities, 
as well as settling the university fees, purchasing 
of books and meeting other related expenses.   

     This project is benefiting 139 orphans, from both 
sexes, for a total cost of BD 88727. 

دينار شهريًا
BD Monthly

قيمة السهم
Share Value

50
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Our Projects

  تكريم المتفوقين والخريجين
لهم  وت�سجيعًا  درا�سيًا،  املتفوقني  لالأيتام  ال�سنابل  من      تقديرًا 
واملتميزين  املتفوقني  الأيتام  تكرمي  يتم  والنجاح  التفوق  على 
نهاية  كل  الدرا�سية يف  والذين ح�ّسنوا من م�ستوياتهم  درا�سيًا 

عام درا�سي.
     وبلغ عدد الطلبة املكرمني هذا العام ١١٢ يتيماً ويتيمة بتكلفة 

اإجمالية وقدرها ١٤٦8٠ ديناراً .

  Honoring Outstanding 
Students and Graduates
    In recognition of the academically outstanding 
orphans and in order to encourage them to 
excel and succeed, the outstanding students and 
those who have achieved an academic progress 
are honored at the end of each school year.

    The number of students that were honored was 
112 orphans, of both sexes, for a total cost of 
BD 14680.
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 النشاط الصيفي 

  Summer Activities

اإح�سائية بعدد الأيتام امل�ستفيدين
من م�سروع الن�ساط ال�سيفي ح�سب اجلن�ض 

 The number of Orphans benefit from this
Project classified by the sex type
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   As part of Al Sanabel’s efforts to ensure that the orphans’ leisure time is spent in useful activities 
and in order to develop their skills and talents, summer activities are organized during the summer 
holiday of every year, during which each orphans is enrolled in an entertaining or training activity 
depending on his/her interest and desires, in addition to receiving summer educational classes 
to improve his/her educational standards in certain subjects as needed. 

     The number of orphans benefiting from this project is 493 orphans for a total cost of BD 15656.

    �سعيًا من ال�سنابل يف ا�ستغالل اأوقات الأيتام مبا يعود عليهم بالنفع والفائدة، واكت�ساف مواهبهم 
والعمل على تنميتها، يتم تنظيم الن�ساط ال�سيفي خالل الإجازة ال�سيفية من كل عام، حيث 
يتم اإحلاق الأيتام يف ن�ساط خا�ض ح�سب رغبة وحاجة كل يتيم بحيث ين�سم لن�ساط ترفيهي اأو 
تدريبي ح�سب رغبته وميوله، كما يتلقى ح�س�ض عالجية يف املواد التي يعاين من ال�سعف فيها.
   بلغ عدد الأيتام امل�شتفيدين من هذا امل�شروع ٤9٣ يتيماً بكلفة اإجمالية مقدارها ١٥٦٥٦ ديناراً.  
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Our Projects

 الدورات التدريبية

  Training Courses
   Al Sanabel aims through this project to raise the level of students in certain criteria 

such as the English language or computer skills, in addition to assisting the orphan 
graduates in finding suitable jobs that will ensure providing them with a decent life 
to build a prosperous future in which they can become fully self-dependent. For this 
purpose, Al Sanabel enrolls orphans in specialized training courses. 

     The number of orphans benefiting from this project is 9 orphans for a total cost of 
BD 1341.

   ت�سعى ال�سنابل من خالل هذا امل�سروع اإلى رفع م�ستويات الطلبة يف بع�ض التخ�س�سات كاللغة الإجنليزية اأو مهارات 
احلا�سب الآيل، اإ�سافة مل�ساعدة اخلريجني من الأيتام يف احل�سول على العمل املنا�سب بعد ا�ستكمال درا�ستهم مبا 
يكفل لهم احلياة الكرمية لبناء م�ستقبل م�سرق يتمكنون فيه من العتماد على اأنف�سهم وال�ستغناء عن غريهم، 

ومن اجل ذلك تقوم ال�سنابل باإحلاقهم بالدورات التدريبية املتخ�س�سة.
   بلغ عدد الأيتام امل�شتفيدين من امل�شروع 9 اأيتام بتكلفة قدرها ١٣٤١ ديناراً.
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Our Projectsمشاريعنا

   Al Sanabel’s mission is to build up a well-constructed personality 
for the orphans, and to keep abreast of the latest developments in 
the social and educational care of the society. In this framework, Al 
Sanabel organizes and participates in a number of educational and 
cultural events and activities.

3- Social Care

    �سعيًا من ال�سنابل يف بناء ال�سخ�سية املتكاملة لالأيتام ومتابعة اآخر امل�ستجدات يف جمال 
بالتنظيم  ال�سنابل  تقوم  واملجتمع،  بالطفل  تعنى  التي  والرتبوية  الجتماعية  الرعاية 

وامل�ساركة يف العديد من الفعاليات والأن�سطة الرتبوية والثقافية.

3- الرعاية االجتماعية
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Activities & Events May - Jun 2016أنشطة وفعاليات مايو  - يونيو 2٠16

ن�شاط البحث عن الكنز بالتعاون مع جمعية فزعة �شباب
 Treasure Hunt in cooperation with the Fazat Shabab Association

ن�شاط للفتيات بالتعاون مع حملت وج�ه مبجمع ال�شيف
Girls activities in cooperation with Wojooh shop in Seef Mall

ن�شاط ثقايف بعن�ان »اأحب الإ�شلم«
Cultural activity entitled “I love Islam”

اإفطار جماعي بدع�ة من فندق الريجن�شي
Group Breakfast at the invitation of the Regency Hotel

اإفطار جماعي بدع�ة من فندق اإليت
Group Breakfast at the invitation of the Elite Hotel

اإفطار جماعي بدع�ة من فندق ال�شريات�ن
Group Breakfast at the invitation of the Sheraton Hotel
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أنشطة وفعاليات يونيو  - يوليو - أغسطس 2٠16

ج�لة ت�ش�ق للعيد مع م�ظفي بنك البحرين الإ�شلمي
Eid shopping tour with Bahrain Islamic Bank employees

فعالية ترفيهية بالتعاون مع فريق مت�اجدين التط�عي
Recreational activities in cooperation with a team of volunteers

اإفطار جماعي بدع�ة من مطعم العري�س
Group Breakfast at the invitation of Al Arish Restaurant

حفلة حناء لعيد الفطر
Henna Party for Eid al Fitr

ن�شاط ترفيهي يف مركز اأر�س املرح
Entertainment activities in the Land of Fun Center

زيارة معر�س الكتاب
Book Fair 
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Activities & Events Jun Jun - Jul - Aug 2016

زيارة مركز تقنيات بتلك�
Visit to Batelco Technology Center

دورة تعليم املكياج للفتيات
Make-up course for girls

ن�شاط ترفيهي يف مركز ليزر للألعاب
Entertainment activities at the Laser Gaming Center

دورة الأمن وال�شلمة
Security and Safety Course

دورة الإ�شعافات الأولية
 First Aid Course

دورة التغذية ال�شلمية
Healthy Nutrition Course
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أنشطة وفعاليات أغسطس  - ديسمبر  2٠16

دورة ت�شفيف ال�شعر للفتيات
Hairdressing course for females

بط�لة األعاب الق�ى لل�شغار
 Athletics Championship for young children

دورة تعليم ال�شلة
Prayer Teaching Course

حفلة احلناء لعيد الأ�شحى
Henna party for Eid al-Adha

ن�شاط ثقايف يف مركز بيت الق�ش�س للأجيال
Cultural activity in the Story House for Generations Centre

ن�شاط ترفيهي مع �شركة جم�هرات الزين
Entertainment activity with Al-Zain Jewelry
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Activities & Events Aug  - Des 2016

ن�شاط ترفيهي مبنتزه عني عذاري
Entertainment activity at Ein Adhari Park

ن�شاط ترفيهي يف مركز عاملي ال�شغري
Entertainment activity in My Little World Center

ن�شاط فن طي ال�رق
Paper Folding activity

زيارة حممية العرين
Al Areen Wildlife Part visit

ن�شاط ترفيهي بالتعاون مع �شركة عقارات ال�شيف
Entertainment activity in cooperation with Seef Properties

ن�شاط خميم الربيع
Spring Camp activity
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أنشطة وفعاليات يناير - أبريل 2٠17

ن�شاط ترفيهي مع معهد البحرين للدرا�شات امل�شرفية
Entertainment activity with the Bahrain Institute

of Banking & Finance

بط�لة كرة القدم للأطفال
Children’s Football Tournament

رحلة الإح�شاء للأرامل والأيتام
Al Ehsa trip for widows and orphans

كرنفال تراحم الرتفيهي
Tarahum Entertainment Carnival

زيارة منتزه الدولفني
Dolphins Park visit

فعالية الي�م الرتفيهي للأرامل
Entertainment Day for widows
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Activities & Events Jan - Apr 2017

ن�شاط ترفيهي مع نادي متط�عي جامعة العل�م التطبيقية
Entertainment activity with the Volunteer Club

of the University of Applied Sciences

الإحتفال بي�م اليتيم بالتعاون مع جمعية اخلالدية ال�شبابية
Celebration of Orphan Day in cooperation with

the AlKhalidiya Youth Association
ن�شاط ترفيهي مع طلبة مدر�شة ح�ار

Entertainment activity with students of Hawar School

فعالية اخلط العربي مب�شجد اخلمي�س
Arabic Calligraphy activity at Al-Khamis Mosque

م�شرحية الأطفال قرية �شفاء
Children’s  Play entitled “Safa’s Village”

ن�شاط ترفيهي مع طلبة جامعة البحرين
Entertainment activity with students of the University of Bahrain
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4- الرعـايــة

الصـحيــة

مشاريعنا

املبلغ بالدينارنوع امل�ساعدةم
٨03نظارات طبية1
214ك�سف وعالج طبي خا�ض2
2٨21عالج الأ�سنان3
1117اأدوية وم�ستلزمات طبية4
9٨0م�ستلزمات ذوي الحتياجات اخلا�سة5

 5935اجملموع

�سليمة،  �سحية  ن�ساأة  الأيتام  لتن�سئة  ال�سنابل  من       �سعيًا 
تقوم  الوقائية،  ال�سحة  برنامج  اتباع  على  منها  وحر�سًا 
ال�سنابل بتنفيذ م�سروع الرعاية ال�سحية من خالل اإجراء 
امل�ست�سفيات  مع  بالتعاون  لالأيتام  الطبية  الفحو�سات 
والعيادات اخلا�سة، بالإ�سافة اإلى توفري العالج والأجهزة 
العديد  يف  وت�سارك  تنظم  كما  منهم،  للمحتاجني  الطبية 

من برامج التوعية ال�سحية لالأيتام واأولياء اأمورهم.
يتيماً   ٣9 امل�شروع  ه��ذا  من  امل�شتفيدة  الأي��ت��ام  ع��دد       وبلغ 

مببلغ اإجمايل وقدره ٥9٣٥ ديناراً.
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S Type of assistance Amount With BD

1 Medical glasses 803

2
Medical examination and special           

medical treatment
214

3 Orthodontics therapeutic 2821

4 Medicines and medical supplies 1117

5 Kits with special needs 980

TOTAL 5935 

Our Projects

   Seeking to provide a healthy lifestyle for 
orphans, Al Sanabel has launched health 
care programs through arranging medical 
check-ups for the orphans in co-operation 
with private hospitals and clinics, in addition 
to providing medical treatment and medical 
equipment for the needy orphans. The 
Society also organizes and participates in 
health awareness programs for the orphans 
and their parents.

    The number of orphans who benefited from 
this project is 39 orphans for a total cost of 
BD5935.

4- Health
 Care



36

مشاريعنا

المشاريع
الخيرية والموسمية 

Projects

     تفعياًل ملبداأ التوا�سل مع الأيتام على مدار العام، و�سعيًا ل�سد حاجتهم  يف جميع 
املنا�سبات الجتماعية والدينية وحر�سًا من ال�سنابل على ا�ستمرارية توا�سلها مع 
الأيتام، يتم تنفيذ العديد من امل�ساريع اخلريية واملو�سمية. وكان من اأهم هذه 

امل�ساريع التي نفذتها ال�سنابل خالل العام املا�سي التايل: 

   As part of Al Sanabel’s plans to maintain constant 
communication with orphans throughout the year, and 
in order for it to meet their requirements on all social and 
religious occasions, a number of charity and seasonal 
projects are implemented. The key charity and seasonal 
projects carried out by Al Sanabel during last year are:

Charity & seasonal
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Our Projects

1- Ramdan Food Basket (Ramadhan Iftar)

1- Ramdan Food Basket (Ramdan Food 

Basket)

1- السلة الغذائية الرمضانية )إفطار صائم(
اأ�سر  ل�سالح  الرم�سانية  الغذائية  ال�سلة  م�سروع  بتنفيذ  ال�سنابل  تقوم      

الر�سول  قول  من  انطالقًا  عام   كل  يف  قبلها  من  املكفولني  الأيتام 
�سلى اهلل عليه و�سلم »من فطر �سائمًا كان له مثل اأجره، غري 

اأنه ل ينق�ض من اأجر ال�سائم �سيئًا«. حيث يتم توفري موؤونة 
�سهر رم�سان كاملة من خمتلف املواد الغذائية الأ�سا�سية، 

بالإ�سافة اإلى �سرف مبالغ نقدية لكل اأ�سرة وذلك ل�سد 
حاجتهم يف �سهر رم�سان.

اأ�شرة   ٣٣8 امل�شروع  من  امل�شتفيدة  الأ�شر  عدد       بلغ 
مببلغ اإجمايل وقدره ١٤٦9٠ ديناراً .

     Al Sanabel implements, on yearly basis, the Ramdan 
Food Basket Project to families of the orphans it 
sponsors, in compliance with the saying of the 
Prophet, peace be upon him: “Anyone who 
provides iftar to a fasting Muslim will be 
generously rewarded, nevertheless the 
fasting Muslim will be equally rewarded”. The 
Society provides different kinds of essential 
food supplies and offers cash donations in 
order to meet the families’ requirements 
during the month of Ramadan. 

       The total number of families who 
benefited from this Project is 338 
families at a total cost of BD14690.

عدد الأ�سر امل�ستفيدة من امل�سروع
The number of Families

 entertained in the project
الأفــراد

 Family Members

0 الأ�ســــر
Family

200

600

400

800

1000

335

1430

Basket Valueقيمة ال�سلة

  Per Familyلكل اأ�سرة

50BD دينار
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2- زكاة الفطر
   تقوم ال�سنابل بتنفيذ م�سروع زكاة الفطر تطبيقًا لقول الر�سول �سلى اهلل 
عليه و�سلم )اأغنوهم عن ال�سوؤال يف هذا اليوم(، حيث يتم ا�ستالم زكاة 
الفطر من املزكني الكرام وتوزيعها على م�ستحقيها من الأيتام واأ�سرهم 

يف موعدها ال�سرعي قبل العيد.
وقدره  اإجمايل  اأ�شرة مببلغ   ٣٣ امل�شروع  امل�شتفيدة من  الأ�شر      بلغ عدد 

١٥9٤ ديناراً .

2- Zakat Al Fitr 
   Al Sanabel launched the Zakat Al Fitr Project in favour 
of sponsored orphans in compliance with the advise 
of the Prophet, peace be upon him: “Assist the needy 
without them asking on this day”. Al Sanabel receives 
Zakat from benefactors and distributes it on the eligible 
orphans and their families before Eid.

    The total number of families who benefited from this 
Project is 33 families at a total cost of BD1594.

Share Valueقيمة ال�سهم

  Per Personلـلفـرد

1.5 دينار BD

مشاريعنا



39

عدد الأيتام امل�ستفيدة من امل�سروع
The number of Orphans

entertained in the project 

اإناث
Female

388

432

0 ذكور
Male

100

500

300
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400

Our Projects

3- Eid Gift and Clothing 3- الكسـوة والعيـديـة
     تقوم ال�سنابل بتوفري الك�سوة والعيدية لكل يتيم مكفول من قبلها يف 

املباركني من كل عام وذلك حر�سًا  والأ�سحى  الفطر  عيدي 
العيد  يوم  الأيتام يف  البت�سامة يف وجوه  منها على ر�سم 

املبارك وحتى ل ي�سعر اليتيم بالفرق بينه وبني اأقرانه 
من الأطفال.

 8٢٠ امل�شروع  من  امل�شتفيدين  الأيتام  عدد       بلغ 
يتيماً مببلغ اإجمايل وقدره ٢٠٥١٠ ديناراً .

    Al Sanabel provides the Eid money gift and 

clothing for its sponsored orphans during Eid 

Al Fitr and Eid Al Adha of every year to put 

a smile on the faces of the young orphans 

during the festive season and to 

guarantee that they feel no difference 

between themselves and any other 

child with living parents.
        The number of orphans who 

benefited from this project totals 
up to 820 orphans at a total cost 

of BD20510. 

لكـل يتيـم
Per Orphan  

Share Valueقيمة ال�سهم

25BD دينار
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4- األضاحي
اهلل  �سلى  الكرمي  الر�سول  ل�سنة  اتباعًا  الأ�ساحي  م�سروع  تنفيذ      يتم 
املبارك  الأ�سحى  عيد  يف  الأ�ساحي  بذبح  فيها  والرتغيب  و�سلم  عليه 
من كل عام، حيث تتولى جلنة من منت�سبي ال�سنابل الإ�سراف على ذبح 
يف  الأيتام  اأ�سر  على  وتوزيعها  الكرام،  امل�سحني  عن  نيابة  الأ�ساحي 

موعدها ال�سرعي.
      بلغ عدد الأ�شر امل�شتفيدة من هذا امل�شروع  ٣٥٢ اأ�شرة وبتكلفة اجمالية 

بلغت  9٥٠٣ دينار.

4- Sacrifice (Udhia)  
    Al Sanabel regularly implements the Sacrifice Project 
to comply with the Sunna of offering a sacrifice (udhia) 
on Eid Al Adha of every year.  A committee from the 
Society performs the sacrifice (udhia) on behalf of the 
Muslims who ask them to, and distributes the meat on 
the orphans’ families.

     The number of families who benefited from this project 
is 352 families, at a total cost of BD 9503.

مشاريعنا
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5-  المساعدات النقدية الطارئة
    تهدف ال�سنابل من خالل هذا امل�سروع ل�سد احلاجات الطارئة لالأيتام 
واأ�سرهم على مدار العام وما ي�ستجد على الأ�سرة من احتياجات نتيجة 

لظروف طارئة قد متر بها. 
      بلغ عدد الأ�شر امل�شتفيدة من امل�شروع ١٧ اأ�شرة وبتكلفة اجمالية بلغت 

١٣٣٠٠ دينار. 

5- Emergency Financial Aid
      Al Sanabel aims through this yearly project to meet the 

needs and requirements of orphans and their families 
that result from unforeseen emergency circumstances 
that arise during the year.

      The number of families that benefited from this project 
is 17 families, at a total cost of BD 13300.

Our Projects
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6- Construction and Restorationn 6- البناء والترميم
    حتر�ض ال�سنابل على توفري ال�سكن املنا�سب وال�سحي لالأيتام واأفراد 

اأ�سرهم، وتويل م�سروع البناء والرتميم اهتمامًا خا�سًا، وت�سعى 
اإلى حتقيق ذلك من خالل زيارات الباحثات الجتماعيات 

قبل  من  املقدمة  التقارير  �سوء  وعلى  الأيتام،  ملنازل 
الباحثات وبعد درا�سة الحتياجات الأ�سا�سية لالأ�سرة 

اأو  بناء  امل�سكن من  يلزم  ما  كافة  وتنفيذ  توفري  يتم 
يتم  اجلمعية. كما  ل�سروط  وفقًا  �سيانة  اأو  ترميم 

تزويد منازل الأيتام بالعديد من الأثاث والأدوات 
املنزلية ح�سب احلاجة. 

 ٥ امل�شروع  من  امل�شتفيدة  الأ�شر  عدد          بلغ 
اأ�شر مببلغ اإجمايل وقدره 8٤8٥ ديناراً.

    Al Sanabel’s policy aims at providing suitable 
and healthy accommodation for orphans and 
their families, hence, special care is given to 
the construction and restoration project 
which is achieved through visits paid by 
social workers to the orphans’ homes. 
Based upon the report presented by 
the social workers and the study of 
the essential needs of the family, the 
Society provides the house with the 
required construction, restoration or 
maintenance in line with the Society’s 
regulations. The orphans’ homes 
are also provided with furniture and 
household items as needed.

    The number of families that 
benefited from this project is 5 
families, at a total cost of BD 8485.

مشاريعنا

بعد
After

بعد
After

قبل
Before

قبل
Before
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7- Furnishing and Equipping 7-  التأثيث والتجهيز
اأ�سر الأيتام حر�سًا  التاأثيث والتجهيز ملنازل       تقوم ال�سنابل بتنفيذ م�سروع 

منها على توفري كافة اأوجه الرعاية لالأيتام املكفولني من قبلها و�سد 
النوم  اأ�سرة  مثل:  املنزلية  والأجهزة  الأثاث  قطع  من  حاجاتهم 

الأدوات  من  وغريها  وثالجات  واملكيفات  املالب�ض  وخزائن 
املنزلية ال�سرورية طوال العام وخالل ف�سل ال�سيف ب�سورة 

خا�سة.

اأ�شرة   88 امل�شروع  هذا  من  امل�شتفيدة  الأ�شر  عدد         وبلغ 
مببلغ اإجمايل قدره ٢٤١٠٣ ديناراً.

     Al Sanabel implements the home furnishing 
and equipping project to ensure providing 
comprehensive and total care to the orphans 
it sponsors, and to provide their needs of 
furniture and household items such as: 
beds, cupboards, clothing, air conditioners, 
refrigerators and other essential household. 
This project is implemented throughout the 
year and during the summer in particular. 

    wwwbvThe number of families that 
benefited from this project is 88 families 
for a total cost of BD 24103.

Our Projects

8-  توفير السكن ألسر 
األيتام

   يف حال عدم مطابقة �سكن اأ�سرة اليتيم ل�سروط البناء 
والرتميم اخلا�سة بال�سنابل كاأن يكون ال�سكن غري لئق 

�سحيًا اأول ميكن ترميمه اأو اإعادة بنائه لعدم التملك التام 
له من قبل الأ�سرة، يتم توفري �سكن خا�ض لالأ�سرة وتتكفل 

ال�سنابل بكامل تاأثيثه وجتهيزة ودفع اإيجاره ال�سهري.

      بلغ عدد الأ�شر امل�شتفيدة من امل�شروع ٦١ اأ�شرة مببلغ اإجمايل 
قدره 9٤١8٠ ديناراً.

8-    Providing Homes 
for Orphans’ Families

     When orphans’ homes are found 
incompatible with Al Sanabel’s building 
and renovation standards indicating that 
the property is unsuitable as residence 
as it cannot be rebuilt nor renovated 
being not owned by the family, Al Sanabel 
provides a special residence to the orphan’s 
family, furnishes it and pays its monthly rent.  

       The number of families that benefited from 
this project is 61 families for a total cost of BD 
94180. 
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مشاريعنا

3- المشاريع الوقفية
امل�ستهدفة ول�سمان متويل م�ساريعها اخلريية واخلروج من  للفئات  ا�ستمرارية عملها وتقدمي خدماتها  اإهتمامًا كبريًا وذلك ل�سمان  التمويلي  ال�سنابل اجلانب      تويل 
اإ�سكالية تذبذب التربعات وعدم اإ�ستمراريتها. لذا فقد طرحت ال�سنابل عدد من امل�ساريع الوقفية وم�ساريع ال�سدقة اجلارية حتت م�سمى م�ساريع ال�سنابل الوقفية 

ومنها: م�سروع الرب الأكرب وم�سروع �سنابل اخلري. حيث بلغ عدد امل�ساريع الوقفية التي مت الإنتهاء منها 4 م�ساريع موزعة على عدد من مناطق اململكة.

3- Endowment Projects
    Al-Sanabel gives the financial said a great interest in order to ensure the continuity of providing the services d to the Target 

categories,  to ensure funding to the charity projects, and to get rid from fluctuation of donation problem. So Al-Sanabel had 
introduced a number of «Endowment projects» and « Ongoing Charity Projects» under the name of « Al-Sanabel Endowment 
Projects» such as: Al-ber Al-Akbar Project, and Sanabel Al-Khair Project. 4 Endowment Projects had been completed and 
placed in number of the kingdom cities.

مربة ال�شنابل اخلريية بالرفاع
Al Sanabel Charity Building in Riffa

مربة ال�شيخ زايد اخلريية يف �شند
Shaikh Zayed Charity Building in Sanad

مقر ال�شنابل
Al sanabel Headquarters

مربة ال�شنابل اخلريية يف احلد
Al Sanabel Charity Building in Hidd
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Our Projects

1- مبرة الشيخ زايد الخيرية في سند
    افتتحت مبنطقة �سند عام 2005 على نفقة موؤ�س�سة زايد بن �سلطان لالأعمال اخلريية والإن�سانية، ومب�ساحة 

تبلغ 1439م2. وتتكون من 3 طوابق بواقع 1٨ �سقة �سكنية، وبعائد �سنوي يبلغ 53،000 دينار تقريبًا.

1-   Shaikh Zayed Charity Building in Sanad
    The opening of Shaikh Zayed Charity Building in Sanad in the year 2005 was on 

the expense of “Zayed Bin Sultan Foundation For Charity and Humanity”, for a 
total area of 1,439 square meters, consisting of 3 floors of 18 apartments in total, 
and with an annual revenue of 53,000 Bahraini Dinars approximately.

2- مبرة السنابل الخيرية في الرفاع
تبلغ 5٨9 م2.  املتربعني، ومب�ساحة  الرفاع عام 2006 مب�ساهمة م�سرتكة ملجموعة من      افتتحت مبنطقة 

وتتكون من 3 طوابق بواقع 9�سقق �سكنية، وبعائد �سنوي يبلغ 21،000 دينار تقريبًا.

2- Al Sanabel Charity Building in Riffa
    Al Sanabel Charity Organization Building was opened in Riffa in 2006 as a 

contribution of a group of donors, with an area of 589 square meters, consisting 
of 3 floors of 9 apartments in total, and with an annual revenue of 21,000 Bahraini 
Dinars approximately.
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3- مقر السنابل
    اأفتتح مبنطقة الب�سيتني عام 2013 على نفقة كرمية 
 740 تبلغ  ومب�ساحة  للتعمري،  اخلليج  �سركة  من 

املكاتب  من  عددًا  حتوي  طوابق   3 من  ويتكون  م2، 
الإدارية وثالث قاعات متعددة ال�ستخدامات وقاعتني 

لالجتماعات، بالإ�سافة ملطبخ، كافترييا، م�سلى، �سف 
الكرتوين وغريها من املرافق اخلدماتية.

4-  مبرة السنابل الخيرية 
في الحد

مب�ساهمة   2015 عام  احلد  مبنطقة      افتتحت 
ومب�ساحة  الكرام،  املتربعني  من  ملجموعة  م�سرتكة 

وتتكون من 4 طوابق مبجموع 29 �سقة  تبلغ 1900م2، 
�سكنية، وبعائد �سنوي يبلغ 112،000 دينار تقريبًا.

مشاريعنا

4-  Al Sanabel Charity Building in 
Hidd

    Al Sanabel opened an orphanage in Hidd in the year 

2015, as a contribution of a group of donors, for 

an area of 1,900 square meters, consisting of 4 

floors with 29 apartments in total, and for an 

annual revenue of 112,000 Bahraini Dinars 

approximately.

3- Al Sanabel Headquarters
    AL-Sanabel Orphan Care Headquarters was opened in 

AL Busaiteen area in 2013 on the expense of Tameer 

Al Khaleej Development Company, with an area 

of 740 square meters, consisting of 3 floors and 

containing a number of administrative offices, 

three halls for multiple use, 2 meeting halls, a 

kitchen, cafeteria, prayer room, an electronic 

classroom and other service facilities.
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5- Al Sanabel Charity Building in Busaiteen 5- مبرة السنابل الخيرية في البسيتين
ال�سنابل العمل يف م�سروعها الوقفي الإ�ستثماري اخلام�ض      د�سنت 

مبنطقة الب�سيتني من املحرق، حيث مت �سراء اأر�ض امل�سروع بف�سٍل 
الكرام،  واملح�سنني  املتربعني  م�ساهمات  وبف�سل  اهلل  من 

للم�سروع. الهند�سية  الر�سومات  و�سع  من  الإنتهاء   ومت 
اأكتوبر  �سهر  بالبناء خالل  البداأ  يتم  اأن  املوؤمل  ومن 

2017، والإنتهاء من امل�سروع بالكامل خالل عامني 
باإذن اهلل تعالى.

 42 ومبجموع  طوابق   9 من  املبنى  �سيتكون  حيث 
�سقة �سكنية.

 بالإمكان التربع للم�شروع بالطرق التالية:
مببلغ  بالكامل  امل�سروع  بتكلفة  -  التربع 
2.000.000 دينار بحريني )مليونا دينار(.

-  التربع بتكلفة الطابق بالكامل مببلغ 222.220 
األفًا  وع�سرون  واإثنان  مائتنا   ( بحريني  دينار 

ومائتنا وع�سرون دينارًا (.

تبلغ  اأكرث، حيث  اأو  الواحدة  ال�سقة  بتكلفة  -  التربع 
ولغاية  دينار   31.000 من  ابتداءًا  ال�سقق  تكلفة 

62.000 دينار.

Al Sanabel Orphan Care Society has launched its 
fifth investment project in Busaiteen, Muharraq 
whereby the land for the project has been 
bought, by God’s Will and the donations 
of the distinguished benefactors and 
philanthropists, and the final drawings of 
the project have been finalized.
It is anticipated to commence the 
construction in the month of October 
2017 and to complete the project 
within two years, in God’s Will.
The building will consist of 9 floors 
with a total of 42 apartments.
You may donate to this project by 
one of the following methods:
-  To donate the full project cost of 

Two Million Bahraini Dinars (BD 
2,000,000).

-  To donate the total cost of one floor  of 
Bahraini Dinars Two Hundred Twenty 
Two Thousand and Two Hundred 
Twenty  (BD 222,220)

-  To donate the total cost of one or more 
apartments, as the cost of one apartment 
starts from Bahraini Dinars Thirty One 
Thousand (BD 31,000) up to Bahraini Dinars 
Sixty Two Thousand (BD 62,000).

Our Projects
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محطات من العام ٢٠١٦

الملتقى اإلرشادي األول تحت شعار: إصنع مستقبلك بيديك
    نظمت ال�سنابل بالتعاون مع جمعية الريادة ال�سبابية فعالية م�سرتكة بعنوان »امللتقى الإر�سادي الأول: ا�سنع م�ستقبلك بيديك« وذلك يوم ال�سبت املوافق 21 مايو 2016 يف قاعة �سحيفة الأيام 
باجلنبية. ومب�ساركة ما يزيد عن 100 �سابة و�ساب من طلبة املرحلتني الثانوية واجلامعية، بهدف تقدمي تو�سيات عملية لل�سباب البحريني حول ال�ستعداد ل�سوق العمل، ومب�ساركة �سرفية 

ل�سعادة الأ�ستاذ الدكتور ريا�ض يو�سف حمزة، رئي�ض جامعة البحرين وعدد من ال�سيوف واملتحدثني. 

The First Informative Forum Under the Slogan:
Make Your Future With Your Own Hand
    Al-Sanabel Orphans Care Society and The Youth Pioneer Society organized a joint event under the 

slogan: “Make Your Future With Your Own Hand” on Saturday 21st May, 2016 in Al Ayyam Newspaper 

Hall in Janabiya, with the participation of more than one hundred (100) high school and university 

students, of both sexes, in order to give practical recommendations for the Bahraini youth about the 

preparation for the engagement in work. The event was attended by HE Dr. Riad Hamza, President of 

The University of Bahrain as well as a number of guests and spokespeople.
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أليتام  رمضان  مشاريع  تنفيذ 
المائة  تجاوزت  بتكلفة  البحرين 

ألف دينار
    تفعياًل ملبداأ التوا�سل مع الأيتام على مدار العام، و�سعيًا منها ل�سد 
من  العديد  ال�سنابل  نفذت  املبارك،  رم�سان  �سهر  يف  حاجتهم  
امل�ساريع اخلريية خالل �سهر رم�سان املبارك للعام 1437هـ. حيث 
بلغت تكلفة تنفيذ هذه امل�ساريع 107555 دينارًا والتي اإ�ستفاد منها 
33٨ اأ�سرة عدد اأفرادها يتجاوز 1700 فرد، منهم اأكرث من 1200 

يتيم ويتيمة من اأبناء البحرين.

التكلفة بالدينار / امل�سروع
Amount With BD

Project

14690Ramdan Food Basket (Ramadhan Iftar)ال�شلة الغذائية الرم�شانية )اإفطار �شائم(

70761Monetary aid (Zakat)امل�شاعدات النقدية )زكاة(
20510Eid Gift and Orphan’s Clothesالك�ش�ة والعيدية

1594Zakat Al Fitrزكاة الفطر

107555TOTALاجملموع

Implementation of Ramadan Projects 
for Bahrain Orphans  For a Total Cost of 
Over One Hundred Thousand Bahraini 
Dinars
    In activation for the principle of interaction with orphans throughout the year, 

and in order to meet their needs in the Holy Month of Ramadan, Al Sanabel 

implemented a number of charity projects in Ramadan of 1437H for a total cost 

of Bahraini Dinars 107555 that benefited 338 families of 1700 members in total, 

including more that 1200 Bahraini orphans. 

Overview of 2016
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محطات من العام ٢٠١٦

الزيارة السنوية للرئيس الفخري
   ا�ستقبل معايل ال�سيخ �سلمان بن عبداهلل بن حمد اآل خليفة رئي�ض جهاز 
�سباح  مبكتبه  للجمعية  الفخري  الرئي�ض  العقاري  والت�سجيل  امل�ساحة 
يوم الإثنني املوافق  27 يونيو 2016 ف�سيلة ال�سيخ عدنان بن عبداهلل 
القطان رئي�ض جمل�ض الإدارة وعدد من اأع�ساء املجل�ض، حيث قدموا 
اإجنازه  مت  ما  على  احتوى  والذي  للجمعية،  ال�سنوي  التقرير  ملعاليه 
خالل الفرتة املا�سية، من م�ساريع وبرامج تنموية واجتماعية وغريها، 

كما مت مناق�سة امل�ساريع امل�ستقبلية التي تعتزم اجلمعية القيام بها.

Annual Visit For The Honorary Chairman
   HE Shaikh Salman bin Abdulla bin Hamad Al Khalifa Head of Land Survey and 

Registration Authority, and the Honorary Chairman of the Society received 

in his office on Monday 27 June 2016 Shaikh Adnan bin Abdulla Al Qattan the 

Chairman of the Board of Directors and a number of Directors who presented 

to HE the Society’s Annual Report which included the accomplishments 

of the Society for the previous year and the implemented social projects 

and other, and future projects planned by the Society were also discussed. 
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Overview of 2016

تدشين مشروع حصالة المتبرع والكافل الصغير
نفو�سهم  يف  والعطاء  التربع  مفهوم  ولغر�ض  ال�سغار،  اأبنائنا  لدى  الأخالقية  القيم  تعزيز      بهدف 
لإحياء روح التفاعل وتقدمي العون وامل�ساعدة للمحتاجني والفقراء، د�سنت ال�سنابل م�سروع ح�سالة 

املتربع ال�سغري وح�سالة الكافل ال�سغري.

     حيث ترتكز فكرة امل�سروع على توزيع هذه احل�سالت على الأطفال يف املدار�ض والرو�سات وخالل 
وم�ساركات اجلمعية يف الفعاليات والأن�سطة املختلفة لدعم م�ساريع ال�سنابل لرعاية الأيتام.

القليل
عندك..

ــر ــي ــث ك
عندهم..

مشروع حصالة المتبرع الصغير

Launch Of Young Donor And Young Sponsor Cache Project
    In order to promote the moral values   of our young children, and 

to instill the concept of giving to revive the spirit of interaction 

and to provide help and assistance to the needy and the poor, 

Al Sanabel launched Cache The Young Donor and the Young 

Sponsor project.

     The idea of   the project is based on the distribution of these 

caches on children in schools and kindergartens and during the 

participation of the Society in the various events and activities to 

support  Al  Sanabel Projects for the Care of Orphans.



52

الحملة التسويقية لمشروع الحقيبة والزي المدرسي
   اإنطالقًا من �سعيها يف التعريف والت�سويق مل�ساريعها اخلريية، نظمت ال�سنابل حملة ت�سويقية خالل الفرتة من 25 اأغ�سط�ض 
ولغاية 3 �سبتمرب 2016 بعدد من املراكز التجارية، اإ�سافة لن�سر اإعالنات احلملة من خالل الالفتات الدعائية مبجمع ال�سيتي 

�سنرت وعدد من املواقع ب�سوارع اململكة، بهدف التعريف مب�سروع احلقيبة والزي املدر�سي لالأيتام.

    حيث مت تنظيم حملة ت�سويقية مبجمع الإمناء التجاري بالرفاع خالل الفرتة من 25 ولغاية 27 اأغ�سط�ض 2016، وحملة اأخرى 
مبجمع �سار التجاري خالل الفرتة من 29 اأغ�سط�ض ولغاية 3 �سبتمرب 2017. مت خاللها توزيع املطويات التعريفية بامل�سروع 

اإ�سافة جلمع التربعات.

   وبلغت ح�سيلة التربعات خالل احلملة مبلغاً وقدرة 3٨450 دينار.

محطات من العام ٢٠١٦

Marketing Campaign for School Bag and Uniform Project.
    Based on its quest to introduce and market its charitable projects, Al Sanabel organized a marketing campaign 

in the period between 25 August until 3 September 2106 in a number of  shopping centers, in addition to 

posting the campaign ads on advertising banners in City Centre Mall and other various location in the kingdom 

in order to introduce the School Bag and Uniform Project.

The Society also organized a marketing campaign in Al Enma’ Mall in Riffa in the period 

between 25 until 27 August 2016, in addition to launching a campaign in Saar Mall in 

the period between 29 August until 3 September 2017, during which introductory 

leaflets were distributed and donations were collected.

The donation amount collected during the campain was 38450 

Bahraini Dinars.



53

تنفيذ مشروع األضاحي
   اإنطالقًا من �سنة الر�سول �سلى اهلل عليه و�سلم، وتفعياًل ملبداأ التوا�سل مع اأ�سر الأيتام، و�سعيًا منها ل�سد حاجاتهم يف جميع املنا�سبات 
بالتعاون  العام  تنفيذ م�سروع هذا  لديها، حيث مت  الكفولني  الأيتام  اأ�سر  الأ�ساحي ل�سالح  ال�سنابل م�سروع  والدينية، نفذت  الإجتماعية 
مع اإدارة الإوقاف ال�سنية مبملكة البحرين وبتمويل من الأمانة العامة لالأوقاف بدولة الكويت وباإ�سراف من بيت الزكاة الكويتي، اإ�سافة 

لتربعات املح�سنني الكرام للم�سروع.
    حيث مت تنفيذ امل�سروع بتكلفة بلغت 9503 دينار بحريني، وذلك بتحديد تكلفة الأ�سحية امل�ستوردة مببلغ 70 دينار وتكلفة ال�سحية العربية 

مببلغ 150 دينار للراأ�ض الواحد، ليكون اإجمايل الأ�ساحي التي مت ذبحها وتوزيع حلومها 125 راأ�ض.

Implementation Of The Sacrificial (Udhiya) Project
      In compliance with the Sunna of Prophet Mohammed “Peace be upon him”, and in activation of the 

principal of communication with the orphans’ families, and in order to meet their needs in all social and 
religious events, Al-Sanabel implemented the Sacrifice Project for the benefit of the orphans’ families it 
sponsors. This year’s project was implemented in cooperation with the Sunni Waqf Directorate of the 
Kingdom of Bahrain and the funding of Kuwaiti Awqaf under the supervision of Zakat House of Kuwait, in 
addition to the benevolent donations of the donors for this project.

     The project was executed at a total cost of BD 9503 by determining the cost of the imported sacrifice 
for BD70 and the cost of the sacrifice from Arab countries at BD150 per sacrifice. The total number of 
sacrifices that were slaughtered and distributed was 125 sacrifices.

Overview of 2016
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معرض السنابل الخيري الثاني
   بعد جناح املعر�ض الأول والذي اأقيم يف العام 2015، ومبنا�سبة العودة للمدار�ض، نظمت ال�سنابل معر�سها اخلريي 

الثاين بالتعاون مع فريق �سباب اخلري التطوعي وذلك يومي اجلمعه وال�سبت املوافقني 16-17 �سبتمرب 2016.
    �سهد املعر�ض اإقبال كبريًا من اأ�سر الأيتام املكفولة لدى اجلمعية، حيث �سارك اكرث من 60 اأ�سرة ومب�ساركة 250 يتيم.
مت خالل املعر�ض توزيع التربعات العينيه التي مت ا�ستالمها من املتربعني والكفالء الكرام من الهدايا والألعاب واملالب�ض، 

اإ�سافة الى املواد القرطا�سية واحلقائب املدر�سية.

Al Sanabel Second Charity Exhibition
    After the success of the first exhibition which was held in 2015, and on the occasion of the 

return to schools, Al Sanabel organized its second charity exhibition in cooperation with 
Sabab Alkhayer which was held on Friday and Saturday 16-17 September 2016.

      The exhibition witnessed a great turnout from the families of orphans sponsored by the 
Society, where more than 60 families and 250 orphans participated in the exhibition.

      During the exhibition, material donations such as toys, clothing, stationary and school bags 
that were received from the donors and sponsors were distributed amongst  the orphans.

محطات من العام ٢٠١٦



55

  تكريم المتفوقين والخريجين
    تقديرًا من ال�سنابل لالأيتام املتفوقني درا�سيًا، وت�سجيعًا لهم 
على التفوق والنجاح يتم تكرمي الأيتام املتفوقني واملتميزين 
نهاية   الدرا�سية يف  م�ستوياتهم  والذين ح�ّسنوا من  درا�سيًا 

كل عام درا�سي.
اأقيم حفل التكرمي لهذا العام حتت رعاية كرمية من       حيث 
معايل ال�سيخ �سلمان بن عبداهلل بن حمد اآل خليفة الرئي�ض 
الفخري للجمعية، وذلك يوم الأربعاء املوافق 5 اأكتوبر 2016.

     وبلغ عدد الطلبة املكرمني ٤٢ يتيماً ويتيمة بتكلفة اإجمالية 
وقدرها 8١١١ ديناراً .

  Honoring Outstanding Students and Graduates
    In recognition of the academically outstanding orphans and in order to encourage them to 
excel and succeed, the outstanding students and those who have achieved an academic 
progress are honored at the end of each school year.

    This year’s honoring ceremony was held under the patronage of H.E. Shaikh Salman bin 
Abdullah bin Hamad Al Khalifa, Al Sanabel’s Honorary Chairman, on Wednesday 5th 
October 2016.

    The number of students that were honored was 42 orphans, of both sexes, for a total             
cost of BD 8111.

Overview of 2016
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معسكر فتيات السنابل األول
   مب�ساركة 20 يتيمة من فتيات ال�سنابل، نظمت ال�سنابل بالتعاون مع الأ�ستاذة الهنوف �سويلح مع�سكرها الأول للفتيات 

من �سن 16 ولغاية 23 �سنة بفندق النوفوتيل وذلك يوم ال�سبت املوافق 2٨ يناير 2017.
لدى  وال�سلوكية  ال�سخ�سية  املهارات  تنمية  على  متوا�سلة  �ساعة   12 ملدة  ا�ستمر  والذي  املع�سكر  برنامج  اإ�ستمل     حيث 

امل�ساركات وذلك عرب تنظيم العديد من الأن�سطة والفقارات.

Al Sanabel First Girls Camp
    With the participation of 20 orphan girls, Al Sanabel in cooperation with Mrs. Al Hanoof 

Sweileh organized the first Girls Camp from the ages of 16-23 in Novotel Hotel on Saturday 

28 January 2017.

    The camp program, which lasted for 12 hours, was aimed at developing the personal and 

behavioral skills of the participants by organizing several activities and sessions.

محطات من العام ٢٠١7
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مؤسسات  وخبراء  لقادة  الثاني  التدريبي  الملتقى  تنظيم 
رعاية األيتام بالدول العربية

   مب�ساركة نخبة من اخلرباء واملدربني وحتت عنوان » خارطة واأولويات اجلهات املانحة جتاة موؤ�س�سات رعاية الأيتام« نظمت ال�سنابل 
»امللتقى التدريبي الثاين لقادة وخرباء موؤ�س�سات رعاية الأيتام بالدول العربية« مب�ساركة 52 م�ساركًا من 11 دولة عربية.

     وذلك �سباح يوم الإثنني املوافق 27 مار�ض 2017 يف فندق روتنا اأمواج، بالتزامن مع اإحتفالية اجلمعية باإقامة حفل جائزة ال�سنابل 
للم�سوؤولية املجتمعية يف موؤ�س�سات رعاية الأيتام بدول جمل�ض التعاون اخلليجي للعام 2017.

     حيث هدف امللتقى لتعريف قادة املوؤ�س�سات الإجتماعية العربية باأف�سل املمار�سات يف جمالت خدمة برامج رعاية الأيتام، والعمل 
اأف�سل  اإ�سافة لعر�ض  واملوؤ�س�سية،  التنظيمية  القدرات  بناء  العربية يف م�ساريع  بالدول  الأيتام  التن�سيق بني موؤ�س�سات رعاية  على 

املمار�سات العربية والدولية يف جمال رعاية الأيتام لتحقيق التنمية املوؤ�س�سية.

Organizing The Second Training Forum for Leaders and 
Experts of Orphan Care Institutions in Arab Countries
    With the participation of a number of experts and trainers and under the slogan “Map and Priorities for 

Donors of Orphan Care Institutions”, AL Sanabel organized “The Second Training Forum for Leaders 

and Experts of Orphan Care Institutions in Arab Countries” with the participation of 52 participants 

from 11 Arab countries on Monday 27th March 2017 in Rotana Hotel- Amwaj in conjunction with 

the Society’s celebration of Al Sanabel’s Award for Community Responsibility in the orphan care 

institutions of in the GCC countries for the year 2017.

    The aim of the forum is to introduce to the leaders of Arab social institutions the best practices in the 

field of orphan care programs, and to coordinate between orphanage institutions in Arab countries 

in organizational and institutional capacity building projects, in addition to presenting best Arab and 

international practices in the field of orphan care to achieve institutional development.

Overview of 2017 
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جائزة السنابل للمسؤولية المجتمعية في مؤسسات رعاية األيتام بدول مجلس التعاون الخليجي عن العام 2٠17

رعاية  موؤ�س�سات  يف  املجتمعية  للم�سوؤولية  جائزتها  من  الثانية  بالن�سخة  ال�سنابل  اإحتفلت 
ال�سبكة  مع  اإ�سرتاتيجية  وب�سراكة   ،2017 للعام  اخلليجي  التعاون  جمل�ض  بدول  الأيتام 
وحث  املتميزة  واملوؤ�س�سات  الأفراد  تكرمي  يف  منها  رغبًة  الإجتماعية،  للم�سئولية  الإقليمية 
جميع العاملني يف جمال رعاية الأيتام لتقدمي املزيد من اجلهد والعطاء لالإرتقاء بهذا العمل 

الإن�ساين النبيل.

مت ذلك خالل حفل اجلائزة الذي اقيم يوم الإثنني املوافق 27 مار�ض 2017 وبح�سور عدد 
من ال�سخ�سيات رفيعة امل�ستوى من دول جمل�ض التعاون لدول اخلليجي، حيث بدء احلفل 
باإعالن منح خادم احلرمني ال�سريفني امللك �سلمان بن عبدالعزيز اآل �سعود، ملك اململكة 
العربية ال�سعودية بجائزة ال�سخ�سية القيادية الفخرية اخلليجية امل�سوؤولة يف جمال رعاية 

الأيتام.

كما مت منح اجلائزة لعدد من ال�سخ�سيات واملوؤ�س�سات احلكومية واخلا�سة بعدة جمالت.

خادم احلرمني ال�سريفني امللك �سلمان بن عبدالعزيز اآل �سعود، 
 ملك اململكة العربية ال�شع�دية 

م�ؤ�ش�س اجلمعية اخلريية لرعاية الأيتام مبنطقة الريا�س »اإن�شان«

Custodian of the Two Holy Mosques,
HM King Salman bin Abdulaziz Al Saud,

 King of the Kingdom of Saudi Arabia,
founder of The Charity Committee for Orphans’ 

Care in Riyadh “INSAN”.

الخليجية الــفــخــريــة  ــة  ــادي ــي ــق ال الــشــخــصــيــة  فــئــة 
GCC Honorary Leading Personality Category

His Excellency Dr. Ali bin Nasser Al-Ghafais, Minister of 
Labor and Social Development of the Kingdom of Saudi 
Arabia, receives the award on behalf of the Custodian of 

the Two Holy Mosques

الإجتماعية  والتنمية  العمل  وزير   - الغفي�س  نا�شر  بن  علي  الدكت�ر  معايل 
باململكة العربية ال�شع�دية ي�شتلم اجلائزة نيابًة عن خادم احلرمني ال�شريفني



59

GCC Ministry Category
فــئــة الــــــــوزارة الــخــلــيــجــيــة ــة ــ ــي ــ ــل ــ فــــئــــة الــــمــــؤســــســــة الـــخـــلـــيـــجـــيـــة األه

GCC National Foundation Category

اجلمعية اخلريية لرعاية الأيتام باملنطقة ال�شرقية
) بناء ( - اململكة العربية ال�شع�دية

The Charity Committee for Orphans’ Care in the 
Eastern Region (BINA’)- Kingdom of Saudi Arabia

م�ؤ�ش�شة ال�شيخ عيد اخلريية
دولة قطر

Sheikh Eid Charity Association
 Qatar

جمعية الإح�شان اخلريية 
دولة الإمارات العربية املتحدة 

Al Ihsan Charity Association
United Arab Emirates

وزارة العمل والتنمية الإجتماعية
 اململكة العربية ال�شع�دية

Ministry of Labor and Social Development
Kingdom of Saudi Arabia

Best Community Initiatives Category
فئة أفضل المبادرات المجتمعية

Media Category
ــة ــي ــالم ــة اإلع ــل ــي ــوس ــة ال ــئ ف الـــمـــســـاهـــمـــة  / ــة  ــ ــاص ــ ــخ ــ ال الـــخـــلـــيـــجـــيـــة  الـــمـــؤســـســـة  فـــئـــة 

GCC Private Corporation/ Shareholding Corporation Category

�شركة �شيدلية وائل
مملكة البحرين  

Wael Pharmacy Company
Kingdom of Bahrain

�شركة اأوالك�
مملكة البحرين

Awal Contracting & Trading Co 
(AWALCO) - Kingdom of Bahrain

م�ؤ�ش�شة ال�شيخ ثاين بن عبداهلل اآل ثاين للخدمات 
الإن�شانية ) راف ( - دولة قطر

Sheikh Thani bin Abdullah Al Thani Foundatin 
for Humanitarian Services (RAF)- Qatar

�شحيفة الأيام البحرينية 
 مملكة البحرين

Al Ayyam Newspaper
Kingdom of Bahrain
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Al-SANABEL AWARD FOR COMMUNITY RESPONSIBILITY IN GCC ORPHAN CARE
INSTITUTIONS FOR THE YEAR 2017

Al-Sanabel celebrated its second edition of its award for the Community Responsibility in GCC Orphan Care 
Institutions for the year 2017, with a strategic partnership with the Social Responsibility Regional Network, in order 
to honor the outstanding individuals and institutions and to urge all those involved in the care of orphans to exert 
more philanthropic efforts to further upgrade this noble humanitarian work.

The award was presented in the Award Distribution Ceremony that was held on Monday 27th March 2017, and was 
attended by high esteemed GCC figures. The ceremony started by the announcement of granting  The Custodian 
of the Two Holy Mosques, HM King Salman bin Abdulaziz Al Saud, King of the Kingdom of Saudi Arabia, the prize 
of the leading GCC honorary personalities in caring for orphans.

The prize was also awarded to a number of personalities and different governmental and private institutions.

تكرمي �ساعر احلفل - الدكتور عبدالرحمن الع�سماوي
Honoring the ceremony poet

 Dr. Abdul Rahman Al Ashmawi

تكرمي اللجنة العليا للجائزة
Honoring the Higher Committee

of the Award

منح �سعادة الأ�ستاذة/ مرمي بنت علي امل�سند - املدير التنفيذي ملركز 
رعاية الأيتام بدولة قطر - لقب �سفري الأيتام 

Mrs. Maryam Bint Ali Al-Misnad, Executive 
Director of the Orphan Care Center in Qatar, was 

awarded the title of Ambassador of Orphans

تكرمي نائب راعي احلفل - ال�سيخ فهد بن �سلمان اآل خليفة
Honoring the deputy sponsor of the 

ceremony Sheikh Fahd bin Salman Al Khalifa

تكرمي �سيف �سرف احلفل - معايل الدكتور عبداللطيف بن را�سد الزياين

Honoring the guest of honor of the ceremony 
- HE Dr. Abdul Latif bin Rashid Al Zayani

�سورة جماعية للمكرمني
 Group Photo of Honorees

تكرمي ال�سركة الراعية للحفل - جمموعة اآل �سريف
Honoring the sponsoring company

Al Sharif Group



61

الطالب القارئ عبداهلل جناحي
يفتتح احلفل باآيات من القراآن الكرمي

Qura’an reader student Abdullah Janahi opens the 
ceremony with verses from the Holy Qura’an

كلمة رئي�ض جمل�ض الإدارة
Speech of the Chairman

كلمة املكرمني
Speech of the honorees

عريف احلفل
Master of ceremonies

كلمة �شيف �شرف احلفل

The guest of honor’s speech

كلمة ال�سريك املنظم
Speech of the Organizing Partner

�سورة جماعية لكبار ال�سخ�سيات مع اأيتام ال�سنابل
Group photo for VIPs with Al Sanabel orphans

ال�شاعر الدكت�ر عبدالرحمن الع�شماوي
يلقي ق�شيدة خا�شة بهذه املنا�شبة

The poet Dr. Abdul Rahman Al-Ashmawi recites a 
special poem on this occasion
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للدفع  سداد  شركة  مع  تعاون  إتفاقية  توقيع 
اإللكتروني

   وقعت جمعية ال�سنابل لرعاية اليتام يوم اخلمي�ض املوافق 13 اأبريل 2017 اتفاقية تعاون و�سراكة 
التربعات  تقدمي  خلدمة  ال�سركة  توفري  يف  تتمثل  اللكرتوين  للدفع  »�سداد«  �سركة  مع  جمتمعية 

للجمعية عرب جميع اأجهزة �سداد املنت�سرة يف اململكة والتي تقدر بنحو 750 جهازا.

وقع التفاقية رئي�ض جمل�ض اإدارة �سركة »�سداد« للدفع اللكرتوين ال�سيخ علي بن عبداهلل بن حمد 
ال خليفة، ورئي�ض جمل�ض اإدارة اجلمعية ال�سيخ عدنان بن عبداهلل القطان.

نف�ض  توفر  الى  بالإ�سافة  اللكرتوين،  موقعها  عرب  للجمعية  التربعات  تقدمي  بالإمكان  بات  حيث 
اخلدمة عرب تطبيق الهواتف الذكية ل�سركة �سداد للدفع اللكرتوين.

Signing Of Cooperation Agreement With 
SADAD Electronic Payment System

    Al Sanabel Orphans Care Society signed on Thursday 13th April 2017 
a Community Cooperation And Partnership Agreement with “SADAD” 
electronic payment system wherein SADAD provides the service of making 
donations to the Society using SADAD payment devices which are deployed 
throughout the Kingdom and are estimated around 750 device. 

     The Agreement was signed by the SADAD’s Chairman Shaikh Ali bin Abdulla 
bin Hamad Al Khalifa and the Society’s Chairman Shaikh Adnan bin Abdulla 
Al Qattan.

     Henceforth it is possible to make donations to the Society through its website, 
in addition to the same service being provided through the smart phones 
application of SADAD electronic payment.

محطات من العام ٢٠١7
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    مب�ساركة اأكرث من 300 طفل من اأيتام البحرين، يتقدمهم 
الداخلية،  وزارة  منت�سبي  من  الواجب  �سهداء  اأبناء 
نظمت ال�سنابل بالتعاون مع موؤ�س�سة فرحتي للمنا�سبات 
مهرجانًا اإحتفاليًا مبنا�سبة اليوم العاملي لالأيتام وذلك 
يومي 27 - 29 ابريل 2017 يف جممع ال�سيف باملنامة، 

ومب�ساركة وزارة الداخلية كداعم اأ�سا�سي للمهرجان.
    ا�ستمل املهرجان على برنامج ترفيهي وتوعوي لالأطفال 
يوم اخلمي�ض املوافق 27 ابريل ا�ستمر من ال�ساعة العا�سرة 
�سباحًا ولغاية  العا�سرة م�ساًء، واأختتمت الفعالية بتنظيم 
�سالت  حجز  خالل  من  الأيتام  لأبنائنا  خا�ض  برنامج 
عر�ض حل�سور عدة اأفالم �سينمائية لالأطفال بالتعاون 
�سركة البحرين لل�سينما )Cineco) وذلك يوم ال�سبت 

املوافق 29 ابريل 2017.

السنابل وفرحتي للمناسبات 
»فرحتي  مهرجان  ينظمون 

في أبريل«

Al Sanabel And Farhati 
Organize “Farhati In 
April” Festival
     With the participation of more than 300 

orphans of Bahrain and the children of 
martyrs of duty from the employees of the 
Ministry of the Interior, Al Sanabel Orphans 
Care Society with the collaboration of 
FARHATI Events organized a festival on 
the occasion of the International Day 
of Orphans on 27 and 29 April 2017 at 
the Seef Mall in Manama, and with the 
participation of the Ministry of Interior as 
the main sponsor of the festival.

      The Festival included an entertaining 
and awareness program for children on 
Thursday, April 27, which lasted from 10 
am to 10 pm. The event was concluded 
with a special program for our orphans 
through booking the movie showrooms 
and presenting several films for children in 
cooperation with Bahrain Cinema Company 
(Cineco)  on Saturday 29th April 2017.

Overview of 2017 
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محطات من العام ٢٠١7

مع  مجتمعية  وشراكة  تعاون  إتفاقية  توقيع 
مؤسسة العاصمة للنقليات

   وقعت ال�سنابل يوم اخلمي�ض املوافق 4 مايو 2017 اتفاقية تعاون و�سراكة جمتمعية مع موؤ�س�سة 
العا�سمة للنقليات تتمثل يف توفري املوؤ�س�سة خلدمات النقل والتو�سيل مبا يخدم اأن�سطة وفعاليات 

اجلمعية التي تنفذها لأيتام البحرين.

    وقع التفاقية مدير عام املوؤ�س�سة ال�سيد خالد بوجريي، ورئي�ض جمل�ض اإدارة اجلمعية ال�سيخ 
عدنان بن عبداهلل القطان.

مؤسسـة العاصمـة للنقليـات

Signing A Cooperation and Partnership 
Agreement WithThe Capital Transport 
Establishment 
    Al Sanabel Orphans Care Society signed a Cooperation and Partnership 

Agreement with The Capital Transport Establishment on Thursday 4 May 

2017 whereby the Capital Transport Establishment shall provide transport 

and delivery of services to serve the activities carried out by the Society 

for the orphans of Bahrain.

     The Agreement was signed by The General Manager of The Capital 

Transport Establishment Mr. Khalid Bucheery, and the Chairman of Al 

Sanabel Orphans Care Society Shaikh Adnan bin Abdullah Al Qattan.
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زيارات السنابل

   ا�ستقبلت ال�سنابل خالل الفرتة من مايو 2016 ولغاية ابريل 2017 العديد من ال�سخ�سيات واجلهات التي متثل القطاع اخلا�ض والعام، 
اإ�سافة لتنظيم عدة الزيارات من قبل اأع�ساء اجلمعية للمتربعيني واملتعاونني الكرام.

    كما �ساركت ال�سنابل يف العديد من الفعاليات داخل وخارج البحرين وذلك خالل  نف�ض الفرتة �سعيًا منها يف التوا�سل مع جميع فئات 
املجتمع وللتعريف باأن�سطتها وفعاليتها وخدماتها ليتام البحرين.

    During the period from May 2016 to April 2017, Al-Sanabel received many personalities and representatives 

representing the private and public sectors, in addition to the organization of several visits by the members 

of the Society to the esteemed donors. And In an effort to reach out to all segments of the society and to 

introduce its activities, effectiveness and services to orphans of Bahrain, Al-Sanabel participated in many 

events inside and outside of Bahrain during the same period.

زيارة ال�شنابل ملدر�شة �شانت كري�شت�فر واإ�شتلم 
تربع لأيتام البحرين 9/٢٠١٦/٦

Visit of Al-Sanabel to St. Christopher School to receive a 
donation for the Bahraini orphans 9/6/2016

زيارة وفد ال�شنابل لتكرمي مديرة جممع �شار التجاري
ال�شيدة/ اأ�شمهان ب�خ�ة ٢٠١٧/٧/١9

زيارة وفد من امل�شاركني يف امللتقى الدويل الثاين لقيادات
منظمات املجتمع املدين ٢٠١٦/٧/٢8

Visit of Al-Sanabel delegation to honor the Director of Saar 
Commercial Complex Ms. Asmahan Bukhwa 19/7/2017

Visit of a delegation of participants in the Second International 
Forum of Leaders of Civil Society Organizations 28/7/2016

Al-Sanabel Visits
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زيارات السنابل

زيارة مديرة جمعية �شند من ال�ش�دان وحرم ال�شفري ال�ش�داين ٢٠١٦/١٠/٢٥
 Visit of the Manager of Sanad Association-Sudan and the Sudanese Ambassador’s wife 25/10/2016

زيارة وفد ال�شنابل لل�جيه مبارك كان� واإ�شتلم تربع للجميعة ٢8/8/٢٠١٦
Visit of Al-Sanabel’s delegation to HE Mubarak Kanoo to receive a donation 28/8/2016

زيارة ال�شيد ي��شف داوود - الرئي�س التنفيذي ل�شركة
فري�شت تارغيت لتنظيم املعار�س ٣/8/٢٠١٦

Visit of Mr. Yousif Dawood’s, CEO of First Target Co.
for organization of exhibitions 3/8/2016

زيارة ال�شيد خليل حممد �شالح
 مدير عام �شركة الأرجان ٢٠١٦/١٠/١9
Visit of Mr. Khalil Mohammed Saleh,

General Manager of Arjan Company 19/10/2016
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Al-Sanabel Visits

زيارة وفد ال�شنابل جلمعية دبي اخلريي
٢٠١٧/١/٢٤ 

Visit of Al-Sanabel’s delegation to
 Dubai Charity Organization 24/1/2017

زيارة وفد ال�شنابل ل�شركة الأ�شرم
دولة الإمارات العربية املتحدة  ٢٠١٧/١/٢٥

Visit of Al-Sanabel’s delegation to Al Ashram Co. - UAE
25/1/2017

زيارة وفد ال�شنابل ل�شركة بن حميد
دولة الإمارات العربية املتحدة  ٢٠١٧/١/٢٥

Visit of Al-Sanabel’s delegation to Ben Humaid Group  - UAE
25/1/2017

زيارة الدكت�ر مهند الفتياين - الرئي�س التنفيذي ل�شركة حل�ل اجل�دة للإ�شت�شارات ٢٠١٧/١١/٣٠
Visit of Dr. Muhannad Al-Futiani, CEO of Quality Solutions Consultancy Company 30/11/2017 
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زيارات السنابل

زيارة وفد اجلمعية جلمعية الإح�شان يف عجمان ٢٠١٧/١/٢٦
Visit of Al-Sanabel’s delegation to Al Ihsan Charity Association in Ajman 26/1/2017

زيارة مندوب ال�شركةاملتحدة للتاأمني
٢٠١٧/٢/١٣ 

Visit of the representative of the United Insurance
Company 13/2/2017

زيارة رئي�س املجل�س الدائم ل�شندوق
الت�شامن الإ�شلمي ٢٠١٧/٢/١٦

Visit of the Chairman of the Permanent Council of
 the Islamic Solidarity Fund 16/2/2017

زيارة اأطفال رو�شة البيادر للجمعية
٢٠١٧/٢/١9 

Visit of the children of Al Bayader Kindergarten to
the Society 19/2/2017

زيارة جمم�عة من طلبة مدر�شة الن�ر
٢٠١٧/٤/٢ 

Visit of a group of students of Al Noor School
2/4/2017
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Al-Sanabel Visits

زيارة ال�شيد من�ش�ر بن را�شد اخلالدي - املدير العام ملركز الأمري 
�شلطان للرتبية الإجتماعية بالدمام ٢٠١٧/٤/٤

Visit of Mr. Mansoor bin Rashid Al Kahldi, General Manager of 
Prince Sultan Center for Social Education in Dammam 4/4/2017

زيارة طالبات مدر�شة الب�شيتني الإعدادية للبنات ٢٠١٧/٤/٢٦
Visit the students of Al-Busaiteen Preparatory School for Girls 26/4/2017

زيارة وفد ال�شنابل لتكرمي م�شت�شفى امللك حمد اجلامعي ٢٠١٧/٤/٣٠
Visit of Al-Sanabel’s delegation to honor King Hamad University Hospital  30/4/2017

زيارة وفد ال�شنابل لتكرمي ال�شفري الإماراتي ٢٠١٧/٤/٢٤
Visit of Al-Sanabel to honor the UAE Ambassador 24/4/2017
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مشاركات السنابل

معر�س الل�ؤل�ؤة للت�ش�ق  ٢٦-٥-٢٠١٧
Loaloaa Shopping Exhibition 26/5/ 2017

الفعاليات ال�شهرية ل�ش�ق درة مارينا
يف الفرتة من اأكت�بر ٢٠١٦ ولغاية مار�س ٢٠١٧

املعر�س امل�شاحب للم�ؤمتر ال�شن�ي ال�شابع لل�شراكة الفعالة وتبادل 
املعل�مات من اأجل عمل اإن�شاين اأف�شل - البحرين ٢٠١٦/١٠/٣١

Monthly events of the Durrat Marina Market
 from October 2016 to March 2017

Exhibition accompanying the Seventh Annual Conference of 
Effective Partnership and Information Exchange for Better 

Humanitarian Action - Bahrain 31/10/2016

ملتقى حياة الأ�شرة - تركيا ٢٠١٦/١١/١٦
Family Life Forum - Turkey 16/11/2016

مهرجان الأرجان ٢٠١٦/١١/١٠
Al-Argan Festival 10/11/2016
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Al-Sanabel Contributions

م�ؤمتر عمان للم�شئ�لية املجتمعية - �شللة ٢٠١٦/١٢/١8
Oman Conference on Community Responsibility - Salalah 18/12/2016

امل�ؤمتر الثاين لق�شايا اليتامى يف العامل الإ�شلمي والعربي - ال�ش�دان ٢٠١٦/١١/٢٢
The Second Conference on the Issues of Orphans in the Islamic and Arab World - Sudan 22/11/2016

حفل جائزة العمل الإن�شاين لدول جمل�س التعاون اخلليجي ٢٠١٦/١١/٣٠
Humanitarian Action Award for the Gulf Cooperation Council (GCC) 30/11/2016
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مشاركات السنابل

�ش�ق الب�شطة ٢٠١٦/١٢/٣٠
Al Basta Market 30/12/2016

معر�س اخلريف ٢٠١٧ من ٢٥ يناير ولغاية ٢ فربايرمهرجان الأيام ٢٣ للكتاب  ٢٠١٦/١٢/٣٠
The 23Days Book Festival 30/12/2016Autumn Exhibition from 25 January to 2 February 2017

م�ؤمتر امل�ؤ�ش�شات املانحة الثاين بالدول الأع�شاء مبنظمة التعاون ال�شلمي واملعر�س امل�شاحب ٢٠١٦/١٢/٢٧
Second Conference of the donor institutions of the OIC State Members and the accompanying exhibition 27/12/2016
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Al-Sanabel Contributions

عر�س جتربة ال�شنابل للرعاية التعليمية مبركز دعم املنظمات الأهلية ٢٠١٧/٤/٣٠
Presentation of the experience of Al-Sanabel for educational care at the NGO Support Center on 30/4/2017

معر�س الأناقة للت�ش�ق ٢٠١٧/٣/٤
Al-Anakah Exhibition 4/3/2017
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مطبوعاتنا واصداراتنا

كتيب الرعاية التعليمية
Educational Care Booklet

 مط�يات امل�شاريع
Projects Brochures

كتيب م�شروع الب�شيتني ال�قفي
Busaiteen Charity Project Booklet

مط�ية كفالة الطالب اجلامعي
Project of Sponsorship a university student Brochures
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Our Publications

بطاقة الدع�ة مل�شروع الكفالة 
Invitation Card for the Sponsorship projects
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قصيدة الشاعر الكبير الدكتور عبدالرحمن بن صالح العشماوي بمناسبة حفل جائزة السنابل
للمسؤولية المجتمعية في مؤسسات رعاية األيتام بدول مجلس التعاون الخليجي 2٠17

نظرة في شموخ اليتيم ..

ت���ن���م���� يف رواب����ي����ن����ا ال���������ش����ن����اب����ُل  اأم����ان����ي����ن����ات����ل����ك  ن����ل����ق����ى  �����ش����ن����ب����ل����ٍة  ك����������ّل  يف 
م����ئ����ٌة ل�����ن�����ا  ت������ب������دو  �����ش����ن����ب����ل����ة  ك��������ل  ح���ت���ى ن������رى م�����ائ�����ًة ُت���ع���ط���ي امل���لي���ي���ن���ايف 
مل�������ن ي�����������ش�����اء وب�����ال�����ب�����������ش�����رى ي���لق���ي���ن���اف�������ش���ل ي�������ش���اع���ف���ه امل�������ل������ى ومي���ن���ح���ه
اأف����ان����ي����ن����ات���ل���ك ال�������ش���ن���اب���ل ي����ا ب�������ش���رى ل���زارع���ه���ا ي���ج���ن���ي���ه���ا  ت�����رب�����ة اخل�������ري  يف 
ك���رمي���ا ت����ك�����ن  اأْن  �����ش����ف����اِت����َك  وت���������ك����������َن َب���������������راً ب�����ال�����ع�����ب�����اد رح����ي����م����ااأ�����ش����م����ى 
����زا مم����َيّ ت����ك�����َن  اأْن  ����ش���ف���اِت���َك  ب���������ش����داد راأي�����������َك يف الأم�������������ر، ح��ك��ي��م��ااأ�����ش����م����ى 
����ِع����ُد ق���ل���ب���ه���ا امل���ه���م����م���ات�����ش��ع��ى ب�����َك ال����دن����ي����ا، واأن���������َت ت���ق����ُده���ا ، ُت���������شْ ب�������احل�������ِقّ
َذم���ي���م���ات��ل��ق��ى اخل�����ط������َب واأن���������َت اأرَف����������ُع ه���ام���ًة ت���ع���ي�������س  اأْن  وت�������اأَن�������ف  م����ن����ه����ا، 
ال���دن���ي���ا بل ت����رى  اأْن  ���ش��ف��ات��َك  ���ش��ل��ي��م��ااأ����ش���م���ى  ال������ف�������ؤاُد  ي���ب���ق���ى  واأْن  َغ����َب���������ٍس، 
����ه ك����اأ�����شَ �����������لأُ  مَيْ ال�����ت�����اري�����َخ  جت����ع����ل  وت�������ك��������َن اأن�����������َت رح����ي����َق����ه����ا امل���خ���ت����م���ااأْن 
ِل����َت����ْق����ُت����َل اآم����ن����اً ل�����ك�����ْن ل�����ت�����ح�����ُر������َس خ�����ائ�����ف�����اً حم����روم����ات����رم����ي ب�������ش���ه���م���َك، ل 
ب����اً ����ِب ال����ع����ل�����ِم ت����ق����ُرّ ع���ل���ي���م���ات�����ش��ع��ى اإل�������ى َك���������شْ ��������ش�������ار  ل���������ُي���������َق���������اَل:  ل  هلِل، 
ع���ال���ي���اً حت�����ِلّ�����َق  اأْن  ����ش���ف���ات���َك  ب����ج����ن����اح ع�������دل�������َك، ت���ن�������ش���ر امل���ظ���ل����م���ااأ�����ش����م����ى 
����ش���ا ن���ي���ا ع��ل��ى ك���ت���ِف ال���ِرّ ي������ا م������ن راأي���������ُت���������َك ل�����ل�����َج�����ف�����اِء َغ����رمي����اي���ا ح���ام���َل ال���ُدّ
م�������ش���روم���اي����ا ����ش���اع���ي���اً ل��ل��خ��ري يف ال���ع�������ش���ر ال����ذي وف������ائ������ه  َح�������ْب�������ُل  زال  م������ا 
ف�����ام�����ن�����ْح َج�����ن�����اه�����ا خ�����ائ�����ف�����اً وَع�����دمي�����ال���ل���خ���ري اأغ�������������ش������اٌن ت���ط���ي���ب ث����م����اُره����ا
م��ق��ي��م��اواح����م����ْل اإل������ى اأف���ي���ائ���ه���ا ال���ط���ف���َل ال����ذي ال���������ش����ق����اء  ُح������َف������ِر  يف  زال  م�����ا 
َع��م��ي��م��اف��������لَ��������ُرَبّ م����ا�����ش����ِح اأَْدُم����������������ٍع م�����ن م���ق���ل���ٍة ب�����ه�����َنّ  ف���������ش����ًل  راأى  ت����ب����ك����ي، 
اإل�������ى وج������ه ال���ي���ت���ي���ِم، ول ت��ك��ْن ح���م���ي���م���اان����ظ����ْر  ل�����ل�����ي�����ت�����ي�����ِم  �������ش������دي������ق������اً  اإل 
َح�����ْ�ل جبينِه ال��ع��ط��ف  م��ر���ش���م��اوار����ش���ْم ح�����روَف  ُي������رى  اأْن  مي���ك���ن  ف���ال���َع���ْط���ُف 
���َك راأ������ش�����ه، ����ش���رتى ع��ل��ى �����َذا َم���ْف���ُغ����م���اوام�������ش���ح ب���ك���ِفّ ����ي����َك َزْه������������راً ب�����ال�����������شَّ ك����َفّ
ُت���ب�������ش���ر يف ف�������������ؤادَك واح������ًة �����ه ت���ن���غ���ي���م���اول���������ش�����ف  ، جت�����ع�����ل َن�����ْب�����������شَ ل������ل������ح������ِبّ
ُت����ه����دي����ك م����ن َزْه��������ر احل�����ي�����اِة ���َش��م��ي��م��اول�������ش����ف ت��ب�����ش��ر األ��������َف األ��������ِف خ��م��ي��ل��ٍة
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وت�������ري�������َك وج������ه������اً ل����ل����ح����ن����اِن و����ش���ي���م���اول�����ش���ف ُت�����ش��ع��دَك ال���ري���ا����ُس ب��ن�����ش��ره��ا
َع�����ْط�����ف�����اً ي���ع���ي�������س ب�����ه احل������ي������اَة ك���رمي���اان�����ظ�����ْر اإل��������ى وج������ه ال���ي���ت���ي���م وَه���������ْب ل��ه
ي�����رع�����ى احل�������ن�������اُن، ف���������������ؤاَده امل���ك���ل����م���اواف�������ت�������ْح ل������ه َك�������ْن�������َز احل��������ن��������اِن، ف������اإمن
ل���������ل ال�����������ش�����م�����اُء مَلَ����������ا راأي�������������َت جن����م���ال���������ل احل�������ن�������اُن مَلَ����������ا راأي��������������َت �����ش����ع����ادًة
ل���������ل ال������ب������ح������اُر مَلَ����������ا راأي��������������َت غ���ي����م���ال��������ل ال��������ّري��������اُح مَلَ���������ا راأي������������َت َل�����اق����ح����اً
ل��������ل ال�������رع��������ُد مَلَ���������ا ����ش���م���ع���َت َه����زمي����ال�������ل ال����غ���������ش�����ُن مل�����ا راأي�����������َت ِظ���لَل���ه���ا
َن�����ش��ي��م��ال���������ل ال������رب������ي������ُع مل������ا راأي��������������َت ُزه�������������َره ف����ي����ه  �����َت  لَم�����������شْ ت���������ش����دو، ول 
����َك اأ���ش��ب��ح��ْت َم�������������لأَى، و������ش�����ار م�����زاُج�����ه�����ا ت�����ش��ن��ي��م��اي����ا ك����اف����َل الأي������ت������اِم، ك����اأ�����شُ
م���ف���ت����ح���ٌة �����ش����اح����ٌة  اإَلّ  ال������ُي������ْت������ُم  ��������ز ل�����ل�����ح�����ي�����اِة ع���ظ���ي���م���ام������ا  م�����ن�����ه�����ا جن��������ِهّ
ل احل���������رم���������اَن ف����ي����ه����ا ن���ع���م���ًة ُك���������رْبى ُت�����زي�����ل ع�����ن ال�������ف��������ؤاِد ه��م���م��اون���������ح���������ِ�ّ
�������ه امل���ق�������ش����م���اَق�������َش���َم الإل�������ُه ع��ل��ى ال���ع���ب���اد ح��ظ���َظ��ه��م ف������ال������ك������ُلّ ي������اأخ������ذ َح�������َظّ
مب��ا ي���ر����ش���ى  اأن  الإن�����������ش�����اِن  �������ش���ل���ي���م���او������ش�����ع�����ادُة  �����َم الإل�������������ُه، وُي�����ع�����ل�����َن ال���َتّ َق�����������شَ
���ب���ي���ل َخ�����ش��ي��م��اق��ال���ا: ال��ي��ت��ي��ُم، ف��ق��ل��ُت: اأَْي���َت���ُم َم���ْن اأرى َم�������ْن ك�����ان ل���ل���خ���ُل���ِق ال���َنّ
َم��������ْن ع�����ا������َس ب�����ني الأك�������رم�������نَي َل��ئ��ي��م��اق���ال����ا: ال��ي��ت��ي��ُم، ف��ق��ل��ُت اأَْي����َت����ُم َم����ْن اأرى
ي���������ش����ل����ْك ط�����ري�����ق�����اً ل����ل����ه����دى م���ع���ل����م���اك������م راف�����������ٍل يف ن����ع����م����ِة الأب����������ْي���������ن، مل
�������َك واح��������ٌة ��������م�������اي������ا ك������اف������َل الأي���������ت���������ام، ك�������ُفّ ُقّ وال�������َزّ الأ����������ش����������اَك  ُت������ْن������ِب������ُت  ل 
�����ًة ن�����دَيّ ه����������َر  ال���������ُزّ اإَلّ  اأَْن�������َب�������َت�������ْت  ����م���ام�����ا  ي�����ح�����اَن وال���َق���ْي�������شُ ����ي����َح وال�����َرّ ّ وال���������شِ
����ْر ف��������اإَنّ الأَْر������������سَ ُت�����ش��ب��ح واح�����ًة ل����ل����م����ح���������ش����ن����ني، وُت�����ع�����ل�����ن ال����ت����ك����رمي����ااأَْب���������شِ
وَن���ع���ي���م���ااأب�����ش��ْر ب�شحبِة خ��رِي َم��ْن َوط���ىَء ال��رى ك������ُم������لَ������ْت ر�������ش������اً  ��������ٍة  َج��������َنّ يف 
وب����ك�����ا ك���م���ا ي��ب��ك��ي ال�����ش��ح��ي��ُح ���َش��ق��ي��م��اق����ال�����ا: ال���ي���ت���ي���ُم، واأر�����ش����ل�����ا َزَف���رات���ه���م
��ح��ط��ي��م��اق����ل����ت: ام���ن���ح����ه م����ع احل�����ن�����اِن ك����رام����ًة ف������ل������ُرَبّ َع�����ْط�����ٍف ُي������������ْ�ِرُث ال��َتّ
َم����ُل�����م����اوَل�����������ُرَبّ َن�����ْظ�����رِة ُم�������ش���ف���ٍق ب���ع���ث���ْت اأ����ش���ًى َج������َع������َل ال�������ش���ف���ي���َق  َق����ل����ب����ه،  يف 
َف���َم���اج ع��ط��ُر ق�شيدتي ال��ي��ت��ي��ُم،  �������ت�������ْت ك�����ل�����م�����اُت�����ه�����ا َت����ع����ظ����ي����م����اق���ال����ا:  وت�������ل�������َفّ
����������ًة امل�����رق������م�����ا:و������ش�����م�����ْع�����ُت م����ن����ه����ا ح�����ك�����م�����ًة اأَزل����������َيّ ك����ت����اَب����ه����ا  اإِيَلّ  اأه��������������دْت 
ال�����ذي اأَنّ  �����ش����ع����ادًة  ال���ي���ت���ي���م  ����ُب  د. عبدالرحمن بن صالح العشماوين�����ش��َر ال����ُه����َدى يف ال���ن���ا����ِس ع���ا����َس َي��ت��ي��م��اَح���������شْ
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