
سبيلك لمرافقة المصطفى في الجنة

أليتام البحرين
مبرة السنابل

مشروع
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ب�سم اهلل الرحمن الرحيم

َكَمَثِل   ِ الَلّ �َسِبيِل  ِف  ْمَواَلُهْم  اأَ ُيْنِفُقوَن  اَلِّذيَن  َمَثُل   «

ٍة  َحَبّ ِمَئُة  �ُسْنُبَلٍة  ُكِلّ  ِف  �َسَناِبَل  �َسْبَع  ْنَبَتْت  اأَ ٍة  َحَبّ

» َع��ِل��ي��ٌم  ��ٌع  َوا���سِ  ُ َوالَلّ ��اُء  َي�����سَ ِلَ���ْن  ��اِع��ُف  ُي�����سَ  ُ َوالَلّ
             �سورة البقرة - 2٦١
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عن اأبي هريرة - ر�سي الل عنه - اأن ر�سول الل  قال:

َث���اٍث: ِم���ْن  اإاِل  َع��َم��ُل��ُه  اْن��َق��َط��َع  اآَدَم  اْب���ُن  َم���اَت  اإَِذا   «

اِلٍح َيْدُعو َلُه«  َدَقٍة َجاِرَيٍة ، اأَْو ِعْلٍم ُيْنَتَفُع ِبِه ، اأَْو َوَلٍد �سَ �سَ
 رواه م�سلم
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جمعية خريية تاأ�س�ست يف مملكــة البحريــن بتاريخ 7 يونيو 1999م حتت قيد رقم 2/م/خ99 
مب�سمى  1999م  يونيو   27 بتاريخ  1999م  ل�سنة   )10( رقم  حتت  الرتخي�ص  قرار  و�سدر 

موؤ�س�سة ال�سنابل لرعاية الأيتام.
ويف 7 �سفر 1432هـ املوافق 11 يناير 2011م �سدر القرار رقم )4( ل�سنة 2011م ب�ساأن 
حتويل موؤ�س�سة ال�سنابل اإلى جمعية لرعاية الأيتام مب�سمى جمعية ال�سنابل لرعاية االأيتام 
ب�سئونهم  والقيام  البحرين  لأيتام  ال�ساملة  الرعاية  بتقدمي  لُتعنى  خ/ج/83  رقم  قيد  وحتت 

وم�ساعدة امل�ستحقني منهم بالو�سائل والأن�سطة امل�سروعة.

جمعية ال�سنابل لرعاية االأيتام

نبذة تعريفية عن الجمعية



88

الرعاية الـمـاديــــــة

الرعايـة الصـحيــــة

الرعاية التعـليميـــــة

الرعاية االجتماعية
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مشاريع السنابل

ت�سعى ال�سنابل من خالل تنفيذ م�ساريع رعاية الأيتام يف توفري البيئة املنا�سبة واحلياة الكرمية 
التي ت�سهم يف بناء ال�سخ�سية املتكاملة لالأيتام من خالل الهتمام بجوانب حياتهم اليومية، حيث 
تنفذ ال�سنابل عدة م�ساريع موجهة لأيتام البحرين املكفولني لديها لتحقيق الرعاية ال�ساملة لهم، 

وهي كالتايل:
1-  الرعاية الـمـاديــــــة )الكفالة ال�سهرية(

2- الرعاية التعـليميـــــة

3- الرعاية الجتماعية

4- الرعايـة ال�سـحيــــة

م�ساريع رعاية االأيتام
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إفطار صائم
)السلة الغذائية الرمضانية (

زكاة الفطر

المساعدات النقدية الطارئة

األضاحي

الكسوة
والعيدية

توفير السكن
ألسر األيتام

البناء والترميم

التأثيث والتجهيز
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مشاريع السنابل

املنا�سبات  جميع  يف  حاجتهم   ل�سد  و�سعيًا  العام،  مدار  على  الأيتام  مع  التوا�سل  ملبداأ  تفعياًل 
الجتماعية والدينية، وحر�سًا منها على ا�ستمرارية توا�سلها مع الأيتام، تنفذ ال�سنابل العديد من 

امل�ساريع اخلريية التي ي�ستفيد منها اليتيم واأفراد اأ�سرته وهي كالتايل:
1- اإفطار �سائم )ال�سلة الغذائية الرم�سانية(

2- زكاة الفطر

3- الك�سوة والعيدية

4- الأ�ساحي

5- امل�ساعدات النقدية الطارئة

6- البناء والرتميم

7- التاأثيث والتجهيز

8- توفري ال�سكن لأ�سر الأيتام

ال�ساريع اخلريية
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أليتام البحرين
مبرة السنابل

مشروع
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· بناء مبنى �سكني اإ�ستثماري مب�سمى ) مربة ال�سنابل لأيتام البحرين (.	

· يقع املبنى يف منطقة الب�سيتني من املحرق، بالقرب من م�ست�سفى امللك حمد اجلامعي.	

· يتكون املبنى من 9 طوابق موزعة كالتايل:	

· طابقني ملواقف ال�سيارات وبهو الإ�ستقبال بالطابق الأر�سي.	

· 6 طوابق مكررة لل�سقق ال�سكنية.	

· طابق علوي للخدمات.	

· امل�ساحة الإجمايل للمبنى هي 7810 مرت مربع.	

· التكلفة الإجمالية للم�سروع 2,000,000 دينار بحريني ) مليونا دينار بحريني ( وت�سمل تكلفة البناء والتجهيز.	

· عدد ال�سقق 42 �سقة موزعة كالتايل:	

· 12 �سقق مكونة من غرفة نوم واحدة.	

· 18 �سقة مكونة من غرفتني نوم.	

· 12 �سقة مكونة من ثالث غرف نوم.	

· يعود ريع الوقف لتمويل م�ساريع الكفالة والرعاية التي تنفذها اجلمعية ل�سالح اأيتام البحرين.	

· تتولى اجلمعية اإدارة الوقف بالكامل.	

· ميكن للمح�سنني توجيه ن�سف الريع العائد من الوقف ل�سالح امل�ساريع اخلريية التي تنفذها اجلمعية ح�سب اإختيارهم.	

نبذة تعريفية بالمشروع
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ب�سم اهلل الرحمن الرحيم

َقْبِل  ِمْن  َرَزْقَناُكْم  ا  ِمَّ ْنِفُقوا  اأَ َمُنوا  اآ اَلِّذيَن  َها  ُيّ اأَ َيا   «

» �َسَفاَعٌةِ  َواَل  ُخَلٌّة  َواَل  ِفيِه  َبْيٌع  اَل  َي��ْوٌم  ِتَي  َياأْ ْن  اأَ
             �سورة البقرة - 2٥٤
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أهمية المشروع

اإن يف اإن�ساء واإدارة الأوقاف حتقيق متطلبات التنمية الب�سرية التي تعزز من مكانة 
لإقامة  والداعمة  الدائمة  املالية  املوارد  وجود  لأهمية  نظرًا  جمتمعة،  يف  الفرد 
ف�ساء  اإلى  والعوز  احلاجة  حالة  من  املعوزة  الأ�سر  لإخراج  تهدف  التي  امل�ساريع 
الإكتفاء والإنتاجية، كما يهدف لتنمية ون�سر قيم التكافل والت�سامح بني جميع فئات 

واأفراد املجتمع واإ�سفاء روح املحبة والرتاحم.

ُل؟ َقاَل:  ْف�سَ ُ َعَلْيِه َو�َسَلَّم : اأَُيّ الأَْعَماِل اأَ َلّى اهلَلّ ِ �سَ َعْن اأَِبي ُهَرْيَرَة، َقاَل : �ُسِئَل َر�ُسوُل اهلَلّ
َي َلُه َدْيًنا، اأَْو ُتْطِعَمُه ُخْبًزا «. » اأَْن ُتْدِخَل َعَلى اأَِخيَك امْلُوؤِْمِن امْلُ�ْسِلِم �ُسُروًرا، اأَْو َتْق�سِ

رواه البيهقي وح�سنه الألباين
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مقطع تف�سيلي للطوابق ال�سكنية

تفاصيل المشروع

التكلفة بالدينارامل�ساحة الإجمالية لل�سقق )م2(
867.77222,220م�ساحة الطابق الواحد

78102,000,000امل�ساحة الإجمالية للم�سروع

1 2

3

4
56

7
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مقطع تف�سيلي لنماذج ال�سقق

التكلفة بالدينارم�ساحة ال�سقة الإجمالية )م2(مكونات ال�سقة
غرفة + �سالة

69.9031,862 + مطبخ + حمامني

منوذج 2

التكلفة بالدينارم�ساحة ال�سقة الإجمالية )م2(مكونات ال�سقة
3 غرف + �سالة + مطبخ

 135.0561,559 + 4 حمامات + غرفة غ�سيل

منوذج 3 منوذج 1

التكلفة بالدينارم�ساحة ال�سقة الإجمالية )م2(مكونات ال�سقة
غرفة + �سالة

68.6631,297 + مطبخ + حمامني

التكلفة بالدينارم�ساحة ال�سقة الإجمالية )م2(مكونات ال�سقة
3 غرف + �سالة + مطبخ

135.4961,759 + 4 حمامات + غرفة غ�سيل

منوذج 4

تفاصيل المشروع
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مقطع تف�سيلي لنماذج ال�سقق

منوذج 5

م�ساحة ال�سقة مكونات ال�سقة
التكلفة بالدينارالإجمالية )م2(

غرفتني + �سالة
112.6951,367+ مطبخ + 3 حمامات

منوذج 6

م�ساحة ال�سقة مكونات ال�سقة
التكلفة بالدينارالإجمالية )م2(

غرفتني + �سالة
109.4649,894+ مطبخ + 3 حمامات

م�ساحة ال�سقة مكونات ال�سقة
التكلفة بالدينارالإجمالية )م2(

غرفتني + �سالة
100.0345,596+ مطبخ + 3 حمامات

منوذج 7

تفاصيل المشروع
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طريقة التبرع للمشروع

 باالإمكان التربع للم�سروع بالطرق التالية:

· التربع بتكلفة امل�سروع بالكامل مببلغ 2,000,000 دينار بحريني )مليونا دينار(	

· التربع بتكلفة الطابق بالكامل مببلغ 222,220 دينار بحريني ) مائتنا واإثنان وع�سرون األفًا ومائتنا وع�سرون دينارًا (	

· التربع بتكلفة ال�سقة الواحدة اأو اأكرث ح�سب اجلدول التايل:	

التكلفة بالدينارامل�ساحة )م2(املكوناتالنموذج

68.6631,297غرفة + �سالة + مطبخ + حمامني1

69.9031,862غرفة + �سالة + مطبخ + حمامني2

3135.0561,559 غرف + �سالة + مطبخ + 4 حمامات + غرفة غ�سيل3

3135.4961,759 غرف + �سالة + مطبخ + 4 حمامات + غرفة غ�سيل4

100.0345,596غرفتني + �سالة + مطبخ + 3 حمامات5

112.6951,367غرفتني + �سالة + مطبخ + 3 حمامات6

109.4649,894غرفتني + �سالة + مطبخ + 3 حمامات7
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مشاريعنا الوقفية السابقة

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 18 �سقة �سكنية، وبعائد �سنوي يبلغ 

53,000 دينار تقريبًا.

م�سرتكة  مب�ساهمة   2006 عام  الرفاع  مبنطقة  افتتحت 
وتتكون من  589 م2.  تبلغ  املتربعني، ومب�ساحة  ملجموعة من 
 21,000 يبلغ  �سنوي  وبعائد  �سكنية،  9�سقق  بواقع  طوابق   3

دينار تقريبًا.

2- مبرة السنابل الخيرية )2(1- مبرة الشيخ زايد أليتام السنابل
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من  كرمية  نفقة  على   2013 عام  الب�سيتني  مبنطقة  اأفتتح 
�سركة اخلليج للتعمري، ومب�ساحة تبلغ 740 م2، ويتكون من 3 
طوابق حتوي عددًا من املكاتب الإدارية وثالث قاعات متعددة 
ال�ستخدامات وقاعتني لالجتماعات، بالإ�سافة ملطبخ، كافترييا، 

م�سلى، �سف الكرتوين وغريها من املرافق اخلدماتية.

م�سرتكة  مب�ساهمة   2015 عام  احلد  مبنطقة  افتتحت 
1900م2،  تبلغ  ومب�ساحة  الكرام،  املتربعني  من  ملجموعة 
وتتكون من 4 طوابق مبجموع 29 �سقة �سكنية، وبعائد �سنوي 

112,000 دينار تقريبًا. يبلغ 

4- مبرة السنابل - الحد3- مقر الجمعية

مشاريعنا الوقفية السابقة
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َعْن اأَِبي ُهَرْيَرَة ر�سي الل عنه َقاَل : َقاَل َر�ُسوُل  :

َمْوِتِه: ِعْلًما  َبْعَد  اْلُوؤِْمَن ِمْن َعَمِلِه َوَح�َسَناِتِه  َيْلَحُق  ا  اإَِنّ ِمَّ  «

َثُه، اأَْو َم�ْسِجًدا  َحًفا َوَرّ ا َتَرَكُه، َوُم�سْ اِلً َعَلَّمُه َوَن�َسَرُه، َوَوَلًدا �سَ

َدَقًة  �سَ ْو  اأَ اأَْجَراُه،  َنْهًرا  اأَْو  َبَناُه،  ِبيِل  ال�َسّ الْبِن  َبْيًتا  اأَْو  َبَناُه، 

ِتِه َوَحَياِتِه، َيْلَحُقُه ِمْن َبْعِد َمْوِتهِ« َحّ اأَْخَرَجَها ِمْن َماِلِه ِف �سِ
ح�سنه الألباين يف �سحيح ابن ماجه
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Account Type Current نوع ال�ساب

Account Number 100000011251 رقم ال�ساب

IBAN BH78 BIBB 0010 0000 0112 51 )IBAN( رقم

Bank Swift Code BIBBBHBM رمز ال�سويفت

بنك البحرين االإ�سامي
الفرع الرئي�سي بالنطقة الدبلوما�سية

ملكة البحرين

Bahrain Islamic Bank

Diplomatic Area Branch

Kingdom of Bahrain

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

+973 33553535 Sanabel.bh

جمعيـة السنابـل لرعايـة األيتـام

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

BH78 BIBB 0010 0000 0112 51

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

Hot Line - الخط الساخن

+973 33553535

:Address of the Societyعنـوان الجمعيـة:
هاتف: 17344955 973+  فاك�س: 17344393 973+

�س.ب: 23322  الــمحـــــــــــــــرق  ممـلـكـــــــــــــــة الــبـحـــــــــريـــــــــــن
Tel: +973 17344955  Fax: +973 17344393
P.O.Box: 23322 Muharraq  Kingdom of Bahrain


