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ب�سم اهلل الرحمن الرحيم

الٌح َلُهْم َخْيٌ « �سْ ُلونََك َعِن اْلَيَتاَمى ُقْل اإِ » َوَي�ْساأَ
             �سورة البقرة - 220

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” 

Sorat Al Baqarah - 220



Prophet Mohammed (PBUH) said:
“Myself and the caretaker of an orphan will be in 

Paradise like this,” and he held his two fingers together.
 Sahih Al Bukhari 5659.

قال ر�سول اهلل  :
َق َبْيَنُهَما َقِلياًل « اَبِة َواْلُو�ْسَطى، َوَفَرّ َبّ َنـِة، َواأَ�َساَر ِبـال�َسّ » اأَنَا َوَكاِفُل اْلَيِتيِم َكَهاَتْيِ ِف اْلَ

رواه البخاري



تف�سل عاهل البالد المفدى ح�سرة �ساحب الجاللة الملك حمد بن عي�سى اآل خليفة حفظه اهلل ورعاه باإ�ستقبال معالي الرئي�س الفخري ورئي�س واأع�ساء مجل�س اإدارة الجمعية، وذلك 

في ق�سر ال�سافرية يوم الثنين 13 جمادي الأول 1437هـ الموافق 22 فبراير 2016م.

حيث ت�سرف الجميع بال�سالم على جاللته، مرحبًا بهم وم�سيدًا بالجهود الإن�سانية والخيرية التي تقدمها ال�سنابل ل�سالح اأيتام البحرين.

His Majesty King Hamad bin Isa Al Khalifa, Sovereign of the country, may Allah protect him hosted the Excellency Honorary President 
of the society, and Chairman of the Board of Directors and members of the Board of Directors, The event took place in Safriya Palace 
on Monday, 13th Jumada Al-Awwal 1437AH corresponding to 22nd February 2016 AD.
All attendants were honored to meet His Majesty, who welcomed them and highly praised the humanitarian and charitable efforts 
provided to orphans in Bahrain by Al Sanabel Orphan Care Society.
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الحمد هلل رب العالمين الذي اأو�سى باليتيم فقال في محكم التنزيل »وي�ساألونك عن اليتامى قل اإ�سالح لهم خير« وال�سالة وال�سالم على اأ�سرف 

الأنبياء والمر�سلين �سيدنا محمد وعلى اآله و�سحبه والتابعين لهم باإح�سان اإلى يوم الدين، قرن كافل اليتيم معه في الجنة حين قال »اأنا وكافل 

اليتيم في الجنة كهاتين واأ�سار بال�سبابة والو�سطى وفرج بينهما«.

ت�سعى ال�سنابل ومنذ ن�سئتها في العام 1٩٩٩م بعوٍن من اهلل وكرمه وبف�سل اأهل الجود والإح�سان اأحبتنا و�سركائنا في العطاء ت�سعى لأن تبذل كل 

مافي و�سعها لتحقيق روؤيتها، م�ستعينة في ذلك بتنفيذ اأهدافها واإيمانًا بقيمها لتحقيق مات�سبوا اإليه في توفير اأف�سل رعاية لأيتام البحرين، فلله 

الحمد والمنة لكل ما تحقق من اإنجازات هي محل فخر واعتزاز لنا جميعًا.

اأن يكون مف�ساًل و�ساماًل للتعريف بال�سنابل وبما تقدمه من  اأيديكم هذا الكتيب الذي �سعينا قدر الم�ستطاع  اأن ن�سع بين  لذا ي�سعدنا وي�سرفنا 

م�ساريع خيرية ي�ستفيد منها اأبنائنا الأيتام واأفراد اأ�سرهم.

واإياكم مرافقة  يرزقنا  واأن  اآمالنا،  وقليًل من  والذي هو بع�س طموحاتنا  فيه  ويبارك  العمل  يتقبل هذا  اأن  وتعالى  �سبحانه  ن�ساأل اهلل   ... ختامًا 

الم�سطفى في الجنة م�سداقاً لقوله � : »من م�سح راأ�س يتيم لم يم�سحه اإل هلل، كان له بكل �سعرة مرت عليها يده ح�سنات، ومن اأح�سن اإلى يتيمة 

اأو يتيم عنده كنت اأنا وهو في الجنة كهاتين، وفّرج بين اإ�سبعيه ال�سبابة والو�سطى«.

We give praise to the most gracious God; the God who has commanded us to take care of the orphan, and whose Holy 
Book says: “And they ask you about orphans. Say, “Improvement for them is best”.

Moreover, we ask God to have his peace and blessings upon his most praise-worthy of prophets, Prophet Muhammed 
(PBUH), and on his kin, companions, and on those who followed him truly, from his time to the Day of Judgement. 

We take out the time to deeply remember our Prophet’s words: “Myself and the caretaker of an orphan will be in 
Paradise like this,” and he held his two fingers together.

Since its establishment in 1999, Al Sanabel, with God’s grace, and the benevolence of our most generous partners, has 
taken every effort to do what it can to achieve its vision and its goals, as it deeply believes in its values of doing the best 
for Bahrain’s orphans. Thus, we thank God for all the achievements which we take pride of.

So, it gives us immense pleasure to provide you with this booklet, which we’ve done are best to make it as detailed and 
comprehensive as possible, to introduce Al Sanabel and its charitable projects, that our orphan children benefit from 
as well as their families.

To conclude, we ask God the most gracious to accept this work and bless it, which is among our goals and hopes, and 
so do we ask him to bless us and yourselves with the companionship of the Prophet in heaven, as the Hadith indicates: 
“Whoever runs his hands on the head of an orphan, for the sake of God, he’s rewarded with as much Merit as every hair 
he passed his hands on. And whoever did good to an orphan, they would be with myself in Heaven such as those, and 
he drew together his Index and Middle finger.”
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Charitable society established in the Kingdom of Bahrain on 7th 
June, 1999 under Registration No.2/M/KH99 and was licensed under 
Licence No. (10) of 1999 issued on 27th June, 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).

Definition:
جمعية خريية تاأ�س�ست يف مملكــة البحريــن بتاريخ 7 يونيو 1٩٩٩م  حتت قيد رقم 2/م/

خ٩٩ و�سدر قرار الرتخي�س حتت رقم )10( ل�سنة 1٩٩٩م بتاريخ 27 يونيو 1٩٩٩م حتت 

م�سمى موؤ�س�سة ال�سنابل لرعاية الأيتام. 

2011م ب�ساأن  2011م �سدر قرار رقم )4( ل�سنة  11 يناير  1432هـ املوافق  7 �سفر  ويف 

حتول املوؤ�س�سة اإىل جمعية ال�سنابل لرعاية الأيتام حتت قيد رقم خ/ج/٨3.

التـعريـف بالسـنابــل:

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. 

General Assembly: 
ال�سلطة العليا يف ر�سم �سيا�سة اجلمعية ومراقبة تطبيقها وت�سري قراراتها على اأجهزتها 

وجلانها واأع�سائها، وتتكون من جميع الأع�ساء العاملني الذين اأوفوا بالإلتزامات املفرو�سة 

عليهم وفقًا للنظام الأ�سا�سي للجمعية.  

الجمعية العمومية:

The Board of Directors is the Society’s executive authority and 
implements the policies 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:
وتنفيذ  العمومية  اجلمعية  تر�سمها  التي  ال�سيا�سات  بتنفيذ  ويقوم  التنفيذية  ال�سلطة 

ع�سر  اأحد  من  الإدارة  جمل�س  ويتكون  للجمعية،  امل�سروعة  الأغرا�س  لتحقيق  قراراتها 

اأو  مدة  للتجديد  قابلة  �سنتني  ملدة  اأع�سائها  بني  من  العمومية  اجلمعية  تنتخبهم  ع�سوا 

مددا اأخرى ويتم انتخابهم بالقرتاع ال�سري املبا�سر.

مجلس اإلدارة:

It consists of: Chairman of the Board of Directors, Vice Chairman, 
Secretary, Treasury.

Office Staff:
يتكون من: رئي�س جمل�س الإدارة ونائبه بالإ�سافة اإىل الأمني املايل واأمني ال�سر.

هيئة المكتب:

It consists of :The CEO, heads of departments and employees.

Executive management:
تتكون من: املدير التنفيذي، روؤ�ساء الأق�سام واملوظفني.

اإلدارة التنفيذية:
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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  The Best 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.

Our Objectives: 
مواطنني  ليكونوا  ال�سحيحة  التن�سئة  تن�سئتهم  ومتابعة  املحتاجني  الأيتام  1-   رعاية 

�ساحلني ومنتجني ولي�ساهموا ب�سكل فّعال يف منو وازدهار املجتمع.

2-     توفري الرعاية ال�ساملة  لهوؤلء الأيتام املحتاجني.

3-   توثيق عالقة الأيتام باأفراد اأ�سرهم وتعميق تفاعلهم مع حميطهم الجتماعي مما يتيح 

لهم التوافق النف�سي والتكيف الجتماعي.

4-    توثيق العالقة والتعاون مع املوؤ�س�سات العاّمة واخلا�سة العاملة يف جمال خدمة الأيتام.

أهدافنا: 

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: 
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.  

Our Values: 
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�س 

يف عملها بالقيم التالية:

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

�سبحانه وتعاىل.

2-  تقدمي الرعاية ال�ساملة هي ال�سبيل الأمثل يف كفالة الأيتام.

اأطراف  جميع  بتكاتف  اإل  املرجوة  ثمارها  توؤتي  اأن  ميكن  ل  اليتيم  وكفالة  رعاية  3-  اإن 

املجتمع، ومد ج�سور التعاون فيما بينهم.

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

م�ساهمتهم بفعالية يف التنمية الب�سرية للمجتمع.

قيمنــــا:

To Render The Best Care for  The Orphans of Bahrain

Our Vision:
تقديـــــم اأف�ســـل رعـايـــــة �ساملـــــــة لأيتـــــــام البحريــــــن

رؤيتنــا:  
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Our Projectsمشاريعنا

1- Orphans Care projects: ١- مشاريع رعاية األيتام:
١- الرعاية المادية:

الكفالة ال�سهرية، تفريج كربة، امل�ساعدات النقدية.

1- Financial Care:
Monthly Sponsorship, Plight Relief, Financial Assistance.

٣- الرعاية السكنية:
كفالة اإيجار م�سكن، البناء والرتميم، التاأثيث والتجهيز.

3- Residential Care:
Rent Sponsorship, Construction and Restoration, Furnishing and 
Equipping.

٤-  الرعاية الصـحيــة:
العالج الطبي، الأدوية والأجهزة الطبية، رعاية ذوي الإحتياجات اخلا�سة، الإر�ساد النف�سي.

4- Health Care:
Medical Treatment, Medicine and Medical Devices,Caring for 
People with Special Needs, Psychological Counseling.

٥-  الرعايـة االجتماعية:
الأن�سطة الرتفيهية، الور�س واملحا�سرات، هدية الزواج.

5- Social Care:
Entertainment Activities, Workshops and Activities, Wedding Gift.

2-  الرعاية التعليمية:
كفالة ريا�س الأطفال، كفالة املدار�س اخلا�سة، كفالة الطالب اجلامعي، احلقيبة والزي 

املدر�سي، الدرو�س العالجية، الدورات التدريبية، تكرمي املتفوقني واخلريجني.

2- Educational Care:
Kindergartens Sponsorship, Private Schools Sponsorship, University 
Student Sponsorship, School Uniform and Bag, Remedial Courses, 
Training Courses, Honoring Outstanding Students and Graduatess,

2- Charity & Seasonal Projects: 2- المشاريع الخيرية والموسمية:
١-  رعاية اإلطعام:

ال�سلة الغذائية الرم�سانية، زكاة الفطر، الأ�ساحي، الإطعام ال�سهري.

1- Feeding Care: 
Ramadan Food Basket, Zakat al-Fitr, Sacrificial (Qurbani), Monthly 
Feeding.

2- رعاية الكساء:
ك�سوة العيد، ك�سوة ال�ستاء.

2- Clothing Care:
Eid Clothing, Winter Clothing.

3- Endowment & Investment Projects: ٣- المشاريع الوقفية اإلستثمارية:
١- مبرة الشيخ زايد الخيرية - سند

2- مبرة السنابل الخيرية 2 - الرفاع الشرقي
٣- مبرة السنابل الخيرية ٣ - الحد

1- Shaikh Zayed Charity Building - Sanad
2- Al Sanabel Charity Building 2 - East Riffa
3- Al Sanabel Charity Building 3 - Hidd
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بجميع  للأيتام  المتكاملة  ال�صخ�صية  بناء  على  ال�صنابل  من      حر�صاً 

فئاتهم ومختلف اأعمارهم، يتم تنفيذ م�صاريع رعاية الأيتام عبر تقديم 

اإحتياجات اليتيم واأ�صرته وهي  اأنواع من الرعايات التي تغطي  خم�صة 

كالتالي:

1-1 الرعاية المادية.

1-2 الرعاية التعليمية.

1-3 الرعاية ال�صكنية.

1-4 الرعاية ال�صحية.

1-5 الرعاية الإجتماعية.

     Al Sanabel is keen on building the integrated 
personality of orphans from all groups and different 
ages. Thus, the Orphan Care Projects are implemented 
by providing five types of care that cover the needs 
of the orphan and his/her family, and these five types 
are as follows:
1-1 Financial Care.
1-2 Educational Care.
1-3 Residential Care.
1-4 Health Care.
1-5 Social Care.

1- Orphans Care projects 1- مشاريع رعاية األيتام
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١-١ الرعاية المادية 
    ت�سعى ال�سنابل من خالل هذه الرعاية بامل�ساهمة يف توفري 

احلياة الكرمية لليتيم واأ�سرته، وذلك عرب �سد حاجاتهم 

املالية، ويتم ذلك بتنفذ امل�ساريع التالية:

1. الكفالة ال�سهرية.

2. تفريج كربة.

3. امل�ساعدات النقدية.

1-1 Financial Care
     Financial Care: Al Sanabel, through this 
care, is seeking to contribute to the 
provision of decent living to orphans and 
their families, and that is through fulfilling 
their basic financial needs by implementing 
the following projects: 
1. Monthly Sponsorship.
2. Plight Relief.
3. Financial Assistance.
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1. Monthly Sponsorship
     The amount is allocated to each orphan in accordance to 
his/her needs and the financial status of his/her family. It 
is deposited in the bank account of the custodian of the 
orphan to assist in providing the orphan’s monthly needs. 

      Donors can contribute to this project through their 
sponsorship of one orphan or more, as the sponsorship 
amounts start from BD20 monthly, or as per the sponsor’s 
desired amount and period. The sponsor is provided 
with a file on each orphan under his/her sponsorship, as 
well as a periodic report specifying the educational and 
financial status.

1. الكفالة الشهرية
   يتم تقديم الكفالة ال�سهرية النقدية لكل يتيم ح�سب حاجته والو�سع المادي 

لأ�سرته، ويتم �سرف مبلغ الكفالة في الح�ساب البنكي للو�سي على اليتيم 

وذلك للم�ساعدة في توفير اإحتياجات اليتيم ال�سهرية.

وباإمكان المتبرعين الكرام الم�ساهمة في هذا الم�سروع عبر كفالتهم ليتيم 

رغبة  بح�سب  اأو  �سهريًا  دينارًا   20 من  الكفالة  مقدار  يبداأ  حيث  اأكثر،  اأو 

الكافل وللمدة التي يحددها، ويتم تزويد الكافل بملف عن كل يتيم اإ�سافة 

لتقرير دوري عن حالته المادية والدرا�سية.

دينار شهريًا
BD Monthly

قيمة السهم
Share Value

20
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2. Plight Relief
     Al Sanabel has launched this project in 2018 considering the different financial 
issues the families of orphans are experiencing and its impact on both financial 
and psychological states of all family members. This also includes the financial 
obligations accumulated on the deceased (the father) and were not scrapped 
after his death, or obligated that emerged after the death of the father, such as 
debt to banks, financial and commercial institutions, accumulated house rent and 
electricity bills and more, Al Sanabel launched this project to payoff the debts of 
families who meet the eligibility criteria. The project comes with the aim of finding 
appropriate solutions to these financial problems and seeking to alleviate them 
as much as possible, and in a manner that is consistent with the society’s system 
and its competencies.

2. تفريج كربة
مالية  م�ساكل  من  بالجمعية  المكفولة  الأيتام  اأ�سر  بع�س  تعانيه  لما     نظرًا 

اأفــراد  لجميع  والنف�سي  المادي  الم�ستوى  على  توؤثر  اأنواعها،  باإختالف 

ت�سقط  لم  )الأب(  المتوفي  على  متراكمة  مالية  اإلتزامات  منها  الأ�سرة، 

والموؤ�س�سات  البنوك  ديــون  مثل:  الأب  وفــاة  بعد  اإ�ستجدت  اأو  وفاته،  بعد 

وغيرها،  الكهرباء  فواتير  تراكمات  الإيجار،  تراكمات  والتجارية،  المالية 

الم�ساكل  لهذه  المنا�سبة  الحلول  اإيجاد  عينيها  ن�سب  ال�سنابل  و�سعت 

المالية اأو ال�سعي لتخفيفها قدر الم�ستطاع، وبما يتنا�سب مع نظام الجمعية 

واإخت�سا�سها، ومن هذا المنطلق تم تد�سين م�سروع تفريج كربة في العام 

201٨ ل�سداد ديون هذه الأ�سر ممن تنطبق عليهم معايير الإ�ستحقاق.

3. المساعدات النقدية
في  اليتيم  اأ�سرة  م�ساعدة  الم�سروع  هذا  خالل  من     يتم 

الحالت ال�سرورية والطارئة، والتي ت�ستدعي �سرف مبلغ 

في  وقوعها  وعدم  اأزمتها  لتجاوز  الأ�سرة  لم�ساعدة  مادي 

م�ساكل مالية اأو اإجتماعية توؤثر �سلبًا على اليتيم واأ�سرته.

3. Financial Assistance
     Assistance provided to the family of the 
orphan in emergency cases, which require 
a financial amount to help overcome any 
financial crisis or emergency need for 
cash to avoid financial or social issues that 
negatively impact the orphan and his/her 
family.
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١-2 الرعاية التعليمية
   انطالقًا من �سعي ال�سنابل لبناء ال�سخ�سية المتكاملة 

لالأيتام، ومن خالل الهتمام بالجانب التعليمي ومنحه 

التعليمية  الرعاية  تقديم  يتم  م�ساريعها،  في  الأولوية 

ال�ساملة لالأيتام ابتداًء من �سن ريا�س الأطفال مرورًا 

بالمدر�سة ولغاية الجامعة �سعيًا لح�سولهم على العمل 

اأنف�سهم  على  العتماد  من  يمكنهم  الــذي  المنا�سب 

عبر  وذلــك  اأ�سرتهم،  واإعانة  غيرهم  عن  وال�ستغناء 

تنفيذ الم�ساريع التالية:

1. كفالة ريا�س الأطفال.

3. كفالة المدار�س الخا�سة.

3. كفالة الطالب الجامعي.

4. الحقيبة والزي المدر�سي.

5. الدرو�س العالجية.

6. الدورات التدريبية.

7. تكريم المتفوقين والخريجين.

1-2 Educational Care
     Al Sanabel prioritizes the education of 
orphans in its projects, hence it provides 
integrated educational care to orphans 
from the age of kindergartens to students 
in school and university stages, in order 
to assist them in finding the appropriate 
jobs and to be independent and help 
their families. That is achievable through 
the implementation of the following 
projects:
1. Kindergartens Sponsorship.
2. Private Schools Sponsorship.
3. University Student Sponsorship.
4. School Uniform and Bag.
5. Remedial Courses.
6. Training Courses.
7. Honoring Outstanding
    Students and Graduates.
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1.  Kindergartens 
Sponsorship

    Al Sanabel is concerned to enroll 
the orphan children under its care in 
kindergartens starting from the age of 
four. It bears all the necessary expenses 
and fees, aiming to prepare them for 
the school stage and guarantee they 
are granted the appropriate basics of 
education.

      Donors can contribute to the project 
through sponsoring one orphan or 
more in kindergartens. Sponsorship 
amounts start from BD40 monthly 
(BD480 annually) or as per the sponsor’s 
desired amount and period. The 
sponsor is provided with a file on each 
orphan under his/her sponsorship, as 
well as a periodic report specifying the 
child’s educational status.

1. كفالة رياض األطفال
المكفولين  الأيـــتـــام  جميع  ب�سم  الــ�ــســنــابــل     تــقــوم 

ولغاية  الرابعة  �سن  من  الأطــفــال  ريا�س  في  لديها 

بكافة  تتكفل  حيث  الإبتدائية،  بالمرحلة  اإلتحاقهم 

في  منها  �سعيًا  بهم  الخا�سة  والر�سوم  الم�ساريف 

تهيئتهم لاللتحاق بالمدر�سة و�سمان ح�سولهم على 

الأ�سا�سات التعليمية المنا�سبة لهم.

هذا  فــي  الم�ساهمة  الــكــرام  المتبرعين  وبــاإمــكــان 

الم�سروع عبر كفالتهم ليتيم اأو اأكثر من طلبة مرحلة 

 40 من  الكفالة  مقدار  يبداأ  حيث  الأطفال،  ريا�س 

دينارًا �سهريًا ما ي�ساوي 4٨0 دينارًا �سنويًا اأو بح�سب 

تزويد  ويتم  يــحــددهــا،  التي  وللمدة  الكافل  رغبة 

لتقرير دوري عن  اإ�سافة  يتيم  بملف عن كل  الكافل 

حالته الدرا�سية.

دينار شهريًا
BD Monthly

قيمة السهم
Share Value

40
دينار سنويًا
BD Annually

قيمة السهم
Share Value

480
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2. Private Schools
     Sponsorship
    Considering that some orphan students have 
been studying in private schools before they 
were orphaned, and based on the desire 
of the custodian of the orphan to continue 
the same education for the orphan to avoid 
affecting his/her education and psychological 
state, educational sponsorship is provided to 
the orphan in cooperation with the family to 
bear the expenses of his/her education. 

    Sponsorship amounts start from BD50 monthly 
(BD600 annually) or as per the sponsor’s 
desired amount and period. The sponsor is 
provided with a file on each orphan under his/
her sponsorship, as well as a periodic report 
specifying the child’s educational status.

2. كفالة المدارس الخاصة
   نظرًا لإلتحاق بع�س الطلبة الأيتام في المدار�س الخا�سة قبل 

مرحلة اليتم وكفالتهم بالجمعية، وبناًء على رغبة الو�سي على 

ل  لكي  التعليمي  الم�ستوى  نف�س  في  اليتيم  باإ�ستمرار  اليتيم 

التعليمية  الكفالة  تقديم  يتم  والنف�سي،  العلمي  م�ستواه  يتاأثر 

تكاليف  اأ�سرهم في تحمل  بالتعاون مع  الأيتام  الطلبة  لهوؤلء 

الدرا�سة.

حيث يبداأ مقدار الكفالة من 50 دينارًا �سهريًا ما ي�ساوي 600 

يحددها،  التي  وللمدة  الكافل  رغبة  بح�سب  اأو  �سنويًا  دينارًا 

ويتم تزويد الكافل بملف عن كل يتيم اإ�سافة لتقرير دوري عن 

حالته الدرا�سية.

قيمة السهم
Share Value

دينار شهريًا
BD Monthly

قيمة السهم50
Share Value

دينار سنويًا
BD Annually

600
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3. University Student
    Sponsorship
  In order to ensure that all sponsored orphans receive 
education in a way similar to their peers, who are not 
orphans, through this project all the students who 
have not received scholarships at local universities are 
encouraged to finish their studies in various disciplines 
according to each orphan’s desire and his/her academic 
level.

   They are also instructed and encouraged to study the 
appropriate specialization, and help them to register 
and be admitted in the university, in addition to ensuring 
the payment of university fees and the purchase of 
books and other academic costs.

   Donors can contribute to this project through their 
sponsorship of one or more university students, as the 
sponsorship amounts start from 50 BHD per month or, 
or as per the sponsor’s desired amount and period. 
The sponsor is provided with a file about the student 
with a periodic report specifying his/her condition and 
academic status.

3. كفالة الطالب الجامعي
   حر�سًا من ال�سنابل على ح�سول جميع الأيتام المكفولين لديها على القدر 

الكامل من التعليم بما يماثل اأقرانهم ممن ينعمون بحنان الأبوة، يتم من 

يح�سلوا  لم  ممن  الأيتام  من  الطلبة  جميع  اإلحاق  الم�سروع  هذا  خالل 

على بعثات اأو منح درا�سية بالجامعات المحلية وذلك ت�سجيعًا لهم على 

كل  ميول  التخ�س�سات ح�سب  في مختلف  الجامعية  درا�ستهم  ا�ستكمال 

يتيم وم�ستواه الدرا�سي.

اإر�سادهم وت�سجيعهم على درا�سة التخ�س�سات المنا�سبة لهم،  كما يتم 

وال�سعي معهم في الت�سجيل والقبول في الجامعات، اإ�سافة للتكفل بدفع 

الر�سوم الجامعية و�سراء الكتب والتكاليف الدرا�سية الأخرى.

كفالتهم  عبر  الم�سروع  هذا  في  الم�ساهمة  الكرام  المتبرعين  وباإمكان 

 50 الكفالة من  يبداأ مقدار  الجامعيين، حيث  الطلبة  اأكثر من  اأو  ليتيم 

دينارًا �سهريًا ولغاية تحمل اإجمالي الر�سوم الدرا�سية للطالب اأو بح�سب 

رغبة الكافل وللمدة التي يحددها، ويتم تزويد الكافل بملف عن كل يتيم 

اإ�سافة لتقرير دوري عن حالته الدرا�سية.

دينار شهريًا
BD Monthly

قيمة السهم
Share Value

50



18

4. School Uniform and Bag
    In order to ensure that Al Sanabel provides a decent life 
for each orphan and to not let them feel the difference 
between them and their peers at the beginning of the 
academic year, AlSanabel offers a full school bag of 
stationery and school uniforms (regular and sport uniform) 
to all orphaned students from a various academic levels 
who are sponsored by them.

  The bag and the school uniform costs BD45 for, which the 
custodian shall bear its cost at the beginning of the school 
year.

4. الحقيبة والزي المدرسي
   حر�سًا من ال�سنابل على توفير الحياة الكريمة لبنائها الطلبة الأيتام وحتى 

ل ي�سعر اليتيم بالفرق بينه وبين اأقرانه من الطلبة مع بداية العام الدرا�سي، 

توفر ال�سنابل حقيبة مدر�سية بكامل م�ستلزماتها من المواد القرطا�سية والزي 

المدر�سي )العادي والريا�سي( في بداية كل عام درا�سي لجميع الطلبة الأيتام 

المكفولين من قبلها ممن يدر�سون في مختلف المراحل الدرا�سية.

للو�سي  �سرفها  يتم  دينارًا،   45 للطالب  المدر�سي  والزي  الحقيبة  قيمة  تبلغ 

على اليتيم مع بداية العام الدرا�سي.

قيمة السهم
Share Value

لكـل يتيـم
Per Orphan  

45BD دينار
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5. Remedial Courses
    Based on the academic status follow-up for the orphaned 
student, who is sponsored by the Society, and in light of the 
school reports and certificates required by Al Sanabel to 
know the status of the orphan, and after studying all aspects 
related to the orphan, he/she is going to be enrolled in one 
of the educational institutions that are cooperating with the 
Society to improve the student’s weaknesses. This is done 
to strengthen the student in various academic subjects.

6. Training Courses
    Through this project, the Society 
aims to raise the students’ level 
in some specialities such as the 
English Language and Computer 
Skills by obtaining accredited 
training certificates in order to help 
them to obtain the appropriate 
work in the future in which they 
can depend on themselves without 
depending on others.

5. الدروس العالجية
بالجمعية،  المكفولين  الأيتام  للطلبة  الدرا�سية  المتابعة  �سرورة  على     بناًء 

وعلى �سوء التقارير وال�سهادات المدر�سية التي تطلبها ال�سنابل لمعرفة حالة 

اليتيم الدرا�سية، وبعد درا�سة كافة الجوانب الخا�سة باليتيم يتم اإلحاقه باأحد 

ال�سعف  نواحي  لعالج  الجمعية  والمتعاونة مع  المتخ�س�سة  العلمية  المعاهد 

لدى الطالب، �سعيًا في تقويتها في مختلف المواد الدرا�سية.

6. الدورات التدريبية
اإلى  الم�سروع  هــذا  خــالل  من  ال�سنابل     ت�سعى 

التخ�س�سات  بع�س  في  الطلبة  م�ستويات  رفع 

الآلي،  الحا�سب  مهارات  اأو  الإنجليزية  كاللغة 

التدريبية  الــ�ــســهــادات  عــلــى  ح�سولهم  عــبــر 

على  الح�سول  في  ت�ساعدهم  التي  المعتمدة 

العمل المنا�سب ليتمكنو فيه من العتماد على 

اأنف�سهم وال�ستغناء عن غيرهم.
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7.  Honoring Outstanding 
Students and Graduates

    In recognition of orphans who are outstanding 
students and graduates from all levels of 
education, and to encourage them to further 
excel and succeed, Al Sanabel organizes 
an annual party to honor them and provide 
encouragement gifts to them and their 
families.

٧. تكريم المتفوقين والخريجين
والخريجين  المتفوقين  الأيتام  للطلبة  ال�سنابل  من     تقديرًا 

التفوق  على  لهم  وت�سجيعًا  الــدرا�ــســيــة،  مراحلهم  بجميع 

الهدايا  وتقديم  لتكريمهم  �سنويًا  حفاًل  تنظيم  يتم  والنجاح 

الت�سجيعيه لهم ولذويهم.
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١-٣ الرعاية السكنية
على  ينعك�س  مبا  واأ�سرته،  لليتيم  واملالئم  املنا�سب  ال�سكن  توفري  لأهمية  نظرًا 

ال�سنابل عرب  ت�سعى  الأ�سرة،  اأفراد  النف�سية والإجتماعية جلميع  اإ�ستقرار احلالة 

م�ساريع الرعاية ال�سكنية لتهيئة منازل الأيتام لتتنا�سب مع اإحتياجاتهم وو�سعهم 

املعي�سي عرب تنفيذ امل�ساريع التالية:

1. كفالة اإيجار م�سكن.

2. البناء والرتميم.

3. التاأثيث والتجهيز.

1-3 Residential Care
     In regard to the necessity of providing adequate and 
appropriate housing for the orphan and his/her family that 
reflects the stability of the psychological and social state of all 
family members, Al Sanabel seeks to prepare orphan homes 
to suit their needs and living conditions by implementing 
the following residential care projects:
1. Rent Sponsorship.
2. Construction and Restoration.
3. Furnishing and Equipping.
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1. كفالة إيجار مسكن
الو�سع  اإ�ستقرار  ل�سمان  الم�سروع  هــذا  تنفيذ  عبر  ال�سنابل  ت�ساهم      

اأو  بالكامل  ال�سهري  الإيجار  بمبلغ  عبرتكفلها  واأ�سرته  لليتيم  المعي�سي 

جزءًا منه ح�سب الو�سع المادي لالأ�سرة.

الأيتام  الدورية لمنازل  الميدانية  ال�سنابل من خالل زياراتها  كما تقوم 

بتوجيه الأ�سرة واإر�سادها لإ�ستبدال ال�سكن في حال عدم مالئمته لو�سع 

الأ�سرة من ناحية الحجم اأو م�ستوى النظافة، حيث تتكفل ال�سنابل بتكلفة 

اإ�ستبدال ال�سكن مع الم�ساعدة في التاأثيث والتجهيز.

 وباإمكان المتبرعين الكرام الم�ساهمة في هذا الم�سروع عبر م�ساهتمهم 

الكافل  رغبة  بح�سب  اأو  منه  جزءًا  اأو  بالكامل  اأ�سرة  منزل  اإيجار  بدفع 

وو�سعها  الأ�سرة  عن  بملف  الكافل  تزويد  ويتم  يحددها،  التي  وللمدة 

المادي والإجتماعي.

1. Rent Sponsorship
    With the implementation of this project, Al Sanabel 
aims to ensure the stability of the living conditions of 
the orphan and his/her family by covering the entire 
monthly rent or part of it in accordance with the 
financial situation of the family.

      In addition, Al Sanabel will conduct periodic field visits 
to orphan homes, and provide guidance to the family 
in housing replacement in the event that the home is 
not suitable for the family’s situation in terms of size 
or level of cleanliness. Also, Al Sanabel will cover the 
cost of housing replacement and provide assistance in 
furnishing and equipping.

     Our donors can contribute to this project by fully or 
partially paying the rent of a family home 
in accordance with the wishes of the 
sponsor and the period specified by 
the sponsor. Moreover, the sponsor is 
provided with an information file on the 
family and its financial and social status.
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2. Construction and Restoration
   In an effort to provide adequate and hygienically 
appropriate housing for orphans, Al Sanabel takes 
special care of this project and seeks to achieve this 
project through field visits to orphan homes. Moreover, 
when the project committee submits a report after 
studying the basic needs of the orphan’s family, then all 
necessary addition or restoration of the accommodation 
is provided. Also, Al Sanabel can provide further addition 
with accordance to the conditions of the Society.

قبل
Before

بعد
After

قبل
Before

بعد
After

2. البناء والترميم
ال�سنابل  تولي  لالأيتام،  �سحيًا  والمالئم  المنا�سب  ال�سكن  توفير  في     �سعيًا 

هذا الم�سروع اإهتماما خا�سا ، وت�سعى اإلى تحقيق ذلك من خالل الزيارات 

اللجنة  قبل  من  المقدم  التقرير  �سوء  وعلى  الأيــتــام،  لمنازل  الميدانية 

المخت�سة بالم�سروع وبعد درا�سة الإحتياجات الأ�سا�سية لأ�سرة اليتيم يتم 

توفير وتنفيذ كافة مايلزم الم�سكن من بناء اأو ترميم اأو اإ�سافة في البناء 

وفقا ل�سروط الجمعية.
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3. Furnishing and Equipping
   Al Sanabel does the furnishing and equipping of the 
homes of orphans in order to provide them with all 
aspects of care. Furthermore, regarding the families 
of the orphans, Al Sanabel caters to the family’s 
needs of basic furniture and home appliances, such 
as air conditioners, refrigerators, ovens, and others.

3. التأثيث والتجهيز
الأيتام حر�سا منها على  اأ�سر  وتجهيز منازل  بتاأثيث  ال�سنابل     تقوم 

اأ�سرة  احتياجات  توفير  يتم  حيث  لهم،  الرعاية  اأوجــه  كافة  توفير 

الكهربائية  لالأجهزة  اإ�سافة  الأ�سا�سية،  الأثــاث  قطع  من  اليتيم 

المنزلية مثل مكيفات الهواء وثالجات الطعام والأفران وغيرها.
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١-٤ الرعاية الصـحيــة
وذلك  �سليمة،  �سحية  ن�ساأة  الأيتام  تن�سئة  يف  ال�سنابل  من     حر�سًا 

عرب اتباع برنامج ال�سحة الوقائية، تنفذ ال�سنابل م�ساريع الرعاية 

ال�سحية والتي ي�ستفيد منها اليتيم واأفراد اأ�سرته وهي كالتايل:

   1. العالج الطبي. 

   2. الأدوية والأجهزة الطبية.

  3. رعاية ذوي الإجتياجات اخلا�سة.

  4. الإر�ساد النف�سي.

1-4 Health Care
    In the interest of Al Sanabel in raising orphans in 
a healthy way, and through following a preventive 
health program, Al Sanabel implements health care 
projects that benefit the orphan and his/her family 
members as follows:
1. Medical Treatment.
2. Medicine and Medical Devices:
3. Caring for People with Special Needs.
4. Psychological Counseling.
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1. Medical Treatment
    By providing medical treatment services, Al Sanabel seeks 
to help orphaned patients whose treatment is not available 
in government hospitals or cannot afford the expenses 
of treatment in private medicine. Moreover, they are also 
directed in obtaining appropriate treatment with Al Sanabel 
partners from clinics and private hospitals that cooperate with 
Al Sanabel to provide free or reduced services.

1. العالج الطبي   
ل  الذين  المر�سى  الأيتام  لإعانة  الطبي  العالج  توفير خدمة  ال�سنابل عبر     ت�سعى 

يتوافر عالجهم في الم�ست�سفيات الحكومية اأو ل ي�ستطيعون تحمل نفقات العالج 

في الطب الخا�س، حيث يتم توجيههم للح�سول على العالج المنا�سب لدى �سركاء 

لتقديم  الجمعية  مع  المتعاونة  الخا�سة  والم�ست�سفيات  العيادات  من  ال�سنابل 

خدماتها المجانية اأو المخف�سة.

2. Medicine and
     Medical Devices
   Al Sanabel offers its support to provide 
medicine and medical devices for all of 
its members who are orphans and suffer 
from diseases and health problems. 
For instance, we provide medicine 
for chronic diseases, medical glasses, 
ventilators, and others.

2.  األدوية واألجهزة الطبية 
   تقدم ال�سنابل دعمها لتوفير الأدوية والأجهزة الطبية 

الأمرا�س  من  يعانون  الذين  الأيتام  من  لمنت�سبيها 

المزمنة  الأمــرا�ــس  اأدويــة  مثل  ال�سحية  والم�ساكل 

والنظارات الطبية واأجهزة التنف�س وغيرها.
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3. Caring for People with Special Needs
   Orphans with special needs or suffer from some mental and 
cognitive disorders such as speech difficulties, developmental 
delays or other diseases are encouraged to receive constant care 
and attention by Al Sanabel. This is because Al Sanabel studies 
their health condition and follows up with them to provide all 
their health needs, treatment or rehabilitation via the concerned 
department at Al Sanabel. As an effort to treat and rehabilitate 
them in the early stages, Al Sanabel also bear the cost of enrolling 
them to special treatment and education centers. 

3. رعاية ذوي اإلحتياجات الخاصة
الأمرا�س  بع�س  من  يعانون  ممن  اأو  الخا�سة  الإحتياجات  ذوي  من  الأيتام     يح�سى 

لعناية  الأمرا�س  من  غيرها  اأو  النمو  تاأخر  اأو  التكلم  �سعوبات  مثل  والذهنية  العقلية 

ورعاية م�ستمرة من قبل ال�سنابل، حيث يتم درا�سة حالتهم ال�سحية ومتابعتهم لتوفير 

جميع اإحتياجاتهم من م�ستلزمات �سحية اأو عالج اأو تاأهيل من قبل الق�سم المخت�س 

بالجمعية.

في  منها  �سعيًا  الخا�سة  والتربية  العالج  بمراكز  اإلحاقهم  تكلفة  ال�سنابل  تتحمل  كما 

عالجهم وتاأهيلهم في مراحل مبكرة.

4. Psychological
     Counseling
   Due to the psychological or social 
problems associated with the orphan 
and his/her family members due to the 
death of the father, Al Sanabel provides 
psychological counseling services through 
the presence of a psychological specialist 
in the association that communicates with 
all sponsored families and works to study 
their social problems, if any, to provide 
solutions to them.

4. اإلرشاد النفسي
م�ساكل  من  اأ�سرته  واأفـــراد  اليتيم  ي�ساحب  لما     نظرًا 

ال�سنابل  تقدم  الأب،  وفــاة  ب�سبب  اإجتماعية  اأو  نف�سية 

اأخ�سائية  تواجد  عبر  وذلــك  النف�سي  الإر�ــســاد  خدمة 

الأ�ــســر  جميع  مــع  بالتوا�سل  تــقــوم  بالجمعية  نف�سية 

اإن  الإجتماعية  م�ساكلهم  درا�سة  على  والعمل  المكفولة 

وجدت لتقديم الحلول لها.

الذين  والأرامــــل  ــام  ــت الأي بتوجيه  ال�سنابل  تــقــوم  كما 

المراكز  لأحــد  الطبي  العالج  تقديم  حالتهم  ت�ستدعي 

الطبية المتخ�س�سة في العالج النف�سي. 
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1-5 Social Care
   Social Care: As part of its strives to build the integrated 
personality of orphan kids and to follow the latest updates in 
the field of social and educational care that concern the child, 
family and the society,  Al Sanabel organizes and participates 
in several educational, cultural and entertainment events and 
activities, which benefits the orphans under the care of the 
Society and their family members. This is achieved by offering 
the following services:
1. Entertainment Activities.
2. Workshops and Activities.
3. Wedding Gift.

١-٥ الرعاية االجتماعية
في  الم�ستجدات  اآخر  ومتابعة  لالأيتام  المتكاملة  ال�سخ�سية  بناء  في  منها      �سعيًا 

تقوم  والمجتمع،  والأ�سرة  بالطفل  تعنى  التي  والتربوية  الجتماعية  الرعاية  مجال 

ال�سنابل بالتنظيم والم�ساركة في العديد من الفعاليات والأن�سطة التربوية والثقافية 

اأ�سرهم،  والترفيهية والتي ي�ستفيد منها جميع منت�سبي الجمعية من الأيتام واأفراد 

ويتم ذلك عبر تقديم الخدمات التالية:

1. الأن�سطة الترفيهية.

2. الور�س والمحا�سرات.

3. هدية الزواج.
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1. Entertainment Activities
    Al Sanabel works to take advantage of orphans’ spare 
time in benefiting them, discovering their talents and 
developing it. This comes as the Society organizes several 
entertainment cultural and sports activities throughout the 
year, in cooperation with private and public institutions, 
individuals and voluntary teams. Al Sanabel also annually 
organizes an annual summer activity during the school 
summer holiday. In these activities, the orphans are 
integrated in special activities that suit each orphan’s need 
and desire. Some orphans also 
receive lessons in subjects they are 
weak in. Additionally, the Society 
organizes visits to many events that 
take place in the Kingdom, such as 
the book fair, the Formula 1 race, 
the flying show, the Mara’ee Animal 
Exhibition, and other activi6ties.

1. األنشطة الترفيهية
والفائدة،  بالنفع  يعود عليهم  بما  الأيتام  اأوقات  ا�ستغالل  ال�سنابل على     تعمل 

من  العديد  تنظيم  عبر  ذلك  ويتم  تنميتها،  على  والعمل  مواهبهم  واكت�ساف 

الأن�سطة والبرامج الترفيهية والثقافية والريا�سية طوال العام، وبالتعاون مع 

العديد من الجهات الخا�سة والعامة والأفراد والفرق التطوعية.

عام،  كل  من  ال�سيفية  الإجـــازة  خــالل  �سيفيًا  ن�ساطًا  ال�سنابل  تنظم  كما 

كما  يتيم،  كل  ن�ساط خا�س ح�سب رغبة وحاجة  الأيتام في  اإلحاق  يتم  حيث 

المواد  في  عالجية  درو�سًا  الأيتام  بع�س  يتلقى 

لتنظيم  اإ�سافة  فيها.  ال�سعف  من  يعانون  التي 

الفعاليات  من  للعديد  والم�ساركات  الــزيــارات 

التي تقام بالمملكة مثل معر�س الكتاب، �سباق 

الفورمال 1، معر�س الطيران، معر�س مراعي، 

وغيرها من الفعاليات.
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2. Workshops and Activities
    Al Sanabel seeks to spread culture, knowledge and 
awareness among the family members of the orphan, 
through organizing several lectures, courses and workshops 
for all members of the family. These courses and programs 
are presented in cooperation with the concerned bodies.

3. Wedding Gift
    Al Sanabel presents a gift to every 

female orphan who is under the 
care of the Society on the day of 
her wedding, as a cash amount is 
granted along with a gift to bring 
joy and happiness to her heart 
and her family.

2. الورش والمحاضرات
   ت�سعى ال�سنابل لن�سر الوعي والعلم والثقافة بين جميع اأفراد اأ�سرة اليتيم، ويتم 

ذلك عبر تنظيم واإقامة العديد من المحا�سرات والدورات والور�س التدريبية 

اأفراد الأ�سرة من الأيتام وذويهم، ويتم ذلك بالتعاون مع العديد من  لجميع 

الجهات المتخ�س�سة لتقديم هذه الدورات والبرامج..

3. هدية الزواج
مكفولة  يتيمة  لكل  هــديــة  ال�سنابل     تــقــدم 

بالجمعية يتم عقد قرانها، حيث يتم �سرف 

مبلغ نقدي مع تقديم هدية عينية لها فرحًا 

بها ولإدخال الفرح وال�سرور على قلبها وعلى 

اأ�سرتها.
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ل�صد  و�صعياً  ال��ع��ام،  م��دار  على  الأي��ت��ام  اأ�صر  مع  التوا�صل  لمبداأ      تفعيًل 

يتم  والمو�صمية،  والدينية  الجتماعية  المنا�صبات  جميع  في  حاجاتهم 

التي تغطي  الرعاية  الم�صاريع عبر تقديم نوعين من  ع��دداً من  تنفيذ 

اإحتياجات اليتيم واأ�صرته وهي كالتالي:

2-1 رعاية الإطعام:

1. ال�صلة الغذائية الرم�صانية.

2. زكاة الفطر.

3. الأ�صاحي.

4. الإطعام ال�صهري

2-2 رعاية الك�صاء:

1. ك�صوة العيد.

2. ك�صوة ال�صتاء.

     Activating the principle of communicating with the 
families of orphans throughout the year, and as part 
of the efforts dedicated to fulfill their needs in all 
social, religious and seasonal occasions, a number of 
projects is implemented by providing two types of 
care that cover the needs of orphans and their families 
as follows: 
2-1 Feeding Care: 
1. Ramadan Food Basket.
2. Zakat al-Fitr.
3. Sacrificial (Qurbani).
4. Monthly Feeding.

2-2 Clothing Care:
1. Eid Clothing.
2. Winter Clothing.

2- Charity and Seasonal Projects 2- المشاريع الخيرية والموسمية
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2-1 Feeding Care 2-١ رعاية اإلطعام

1. السلة الغذائية الرمضانية
كل  في  الرم�سانية  الغذائية  ال�سلة  م�سروع  ال�سنابل     تنفذ 

عام  انطالقًا من قول الر�سول �سلى اهلل عليه و�سلم »من 

فطر �سائمًا كان له مثل اأجره، غير اأنه ل ينق�س من اأجر 

ال�سائم �سيئًا«. حيث يتم توفير موؤونة �سهر رم�سان كاملة 

اإلى  بالإ�سافة  الأ�سا�سية،  الغذائية  الــمــواد  مختلف  من 

�سرف مبالغ نقدية لكل اأ�سرة وذلك ل�سد حاجتهم في �سهر 

رم�سان.

لليتيم  الكريمة  الحياة  توفير  في  بالم�ساهمة  الرعاية  هذه  خالل  من  ال�سنابل     ت�سعى 

الم�ساريع  تنفيذ  عبر  العام،  طوال  الأ�سا�سية  الغذائية  حاجاتهم  ب�سد  وذلك  واأ�سرته، 

التالية:

   Al Sanabel is striving through the provision of this care to contribute 
to providing decent living to orphans and their families, by 
fulfilling their basic foodstuff needs throughout the year through 
implementing the following projects:

1. Ramadan Food Basket
   Al Sanabel annually implements the 
Ramadan Food Basket project, as per the 
sayings of Prophet Mohammed (PBUH): 
“Whoever gives food for a fasting person 
to break his fast, he will have a reward like 
theirs, without that detracting from their 
reward in the slightest.” In this project, the 
complete supply for the Holy Month of 
Ramadan is provided, consisting of various 
basic foodstuffs, in addition to disbursing 
amounts to each family, in order to meet 
their needs in the month of Ramadan.  

Basket Valueقيمة ال�سلة

  Per Familyلكل اأ�سرة

50BD دينار
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2. Zakat al-Fitr
  Al Sanabel implements Zakat al-Fitr projects, in 
application of the sayings of Prophet Mohammed 
(PBUH): “Spare them from asking on this day”. Within 
this project, Zakat al-Fitr is received from donors and 
it is distributed among the eligible orphans and their 
families in time, as per the Islamic sharia and before Eid. 

2. زكاة الفطر
   تقوم ال�سنابل بتنفيذ م�سروع زكاة الفطر تطبيقًا لقول الر�سول �سلى اهلل 

عليه و�سلم )اأغنوهم عن ال�سوؤال في هذا اليوم(، حيث يتم ا�ستالم زكاة 

الفطر من المزكين الكرام وتوزيعها على م�ستحقيها من الأيتام واأ�سرهم 

في موعدها ال�سرعي قبل العيد.

Share Valueقيمة ال�سهم

  Per Personلـلفـرد

1.5 دينار BD
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3. األضاحي
ــذ مـــ�ـــســـروع  ــيـ ــفـ ــنـ ــم تـ ــ ــت ــ    ي

ل�سنة  ــاعــًا  ــب ات الأ�ــســاحــي 

اهلل  �سلى  الكريم  الر�سول 

فيها  والترغيب  و�سلم  عليه 

بــذبــح الأ�ــســاحــي فــي عيد 

كل  من  المبارك  الأ�سحى 

عام، حيث تتولى لجنة من 

الإ�سراف  ال�سنابل  منت�سبي 

نيابًة  الأ�ساحي  ذبــح  على 

الــكــرام،  الم�سحين  عــن 

الأيتام  اأ�سر  على  وتوزيعها 

في موعدها ال�سرعي.

3. Sacrificial (Qurbani)
   This project is annually implemented following the Sunnah of Prophet 
Mohammed (PBUH); the ritual of animal sacrifice of a livestock animal 
during Eid al-Adha. A committee formed of Al Sanabel members is 
tasked to supervise the sacrificial on behalf of the sacrificers and to 
distribute it among orphans’ families as per the timeframe specified 
by the Islamic sharia.

4. اإلطعام الشهري
بالجمعية  المكفولة  الأ�سر  من  لعدد  �سهرية  غذائية  موؤنة  �سرف      يتم 

والتي تعاني من �سعف الحالة المادية، حيث يتم تقديم �سلة من المواد 

الغذائية الأ�سا�سية ح�سب حاجة الأ�سرة وعدد اأفرادها.

4. Monthly Feeding
     A monthly food ration is granted to a number of 
the families that are experiencing tough financial 
circumstances and are under the sponsorships of the 
Society. In this project, a basket of basic foodstuff is 
handed to families, as per their needs and number of 
members. 

Share Valueقيمة ال�سهم

  Per Familyلكل اأ�سرة

50BD دينار
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2-2 رعاية الكساء

1. كسوة العيد
من  يتيم  لكل  ديــنــارًا   25 وقـــدره  نــقــدي  مبلغ  �ــســرف     يتم 

المكفولين بالجمعية قبل عيدي الفطر والأ�سحى المباركين 

من كل عام وذلك حر�سًا من ال�سنابل على ر�سم البت�سامة في 

وجوه الأيتام في يوم العيد المبارك.

1. Eid Clothing
   A cash amount of BD25 is disbursed to each 
orphan under the sponsorship of the Society 
before Eid al-Fitr and Eid al-Adha every year, 
reflecting Al Sanabel’s concern to make 
orphans happy on the days of Eid.

ي�سعر  ل  وحتى  لليتيم  الكريمة  الحياة  لتوفير  الرعاية  هذه  خالل  من  ال�سنابل      ت�سعى 

بالفرق بينه وبين اأقرانه من الأطفال، وذلك بتوفير حاجته من المالب�س طوال العام، 

عبر تنفيذ الم�ساريع التالية:

Share Valueقيمة ال�سهم

  Per Orphanلكـل يتيـم

25BD دينار

2-2 Clothing Care: 

    Al Sanabel seeks through this Care to provide decent living to 
orphans so they do not feel outcasted and different from their 
peers through providing them with their clothing needs for the 
entire year, by implementing the following projects:   
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2. كسوة الشتاء
يتم  عام  كل  من  الطق�س  وبــرودة  ال�ستاء  ف�سل  دخول     مع 

مكفول  يتيم  لكل  ــنــارًا  دي  20 وقـــدره  نقدي  مبلغ  �سرف 

ال�ستاء  مالب�س  ل�سراء  ال�سنابل  من  م�ساهمة  بالجمعية 

لإبنائنا الأيتام.

2. Winter Clothing
   Simultaneously with the beginning of winter 
season of every year, a cash amount of BD20 
for every orphan under the sponsorship 
of the Society, as part of Al Sanabel’s 
contribution to purchase winter clothing of 
orphans.  

Share Valueقيمة ال�سهم

  Per Orphanلكـل يتيـم

20BD دينار
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وذلك ل�صمان  اإهتماماً كبرياً  التمويلي  ال�صنابل اجلانب      تويل 

ا�صتمرارية تقدمي خدماتها للفئات امل�صتهدفة ول�صمان متويل 

وعدم  التربعات  تذبذب  لإ�صكالية  وتفادياً  اخلريية  م�صاريعها 

اإ�صتمراريتها.

      لذا فقد طرحت ال�صنابل عدداً من امل�صاريع الوقفية وم�صاريع 

ال�صدقة اجلارية حتت م�صمى م�صاريع ال�صنابل الوقفية ومنها: 

عدد  بلغ  حيث  اخلري.  �صنابل  وم�صروع  الأكرب  الرب  م�صروع 

امل�صاريع الوقفية الإ�صتثمارية التي مت الإنتهاء منها 3 م�صاريع 

موزعة على عدد من مناطق اململكة، وهي كالتايل:

1. مربة ال�صيخ زايد اخلريية - �صند.

2. مربة ال�صنابل اخلريية 2 - الرفاع ال�صرقي.

3. مربة ال�صنابل اخلريية 3 - احلد.

    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. 3 
Endowment Projects had been completed and 
placed in number of the kingdom cities.
1. Shaikh Zayed Charity Building - Sanad.
2. Al Sanabel Charity Building 2 - Riffa.
3. Al Sanabel Charity Building 3 - Hidd.

3- Endowment & Investment Projects 3- المشاريع الوقفية اإلستثمارية
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3-2 مبرة السنابل الخيرية 2 – الرفاع الشرقي
    افتتحت مبنطقة الرفاع عام 2006 مب�ساهمة م�سرتكة ملجموعة من املتربعني، ومب�ساحة تبلغ 5٨٩ م2. 

وتتكون من 3 طوابق بواقع ٩�سقق �سكنية.

3-2 Al Sanabel Charity Building 2 - 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.

3-1 مبرة الشيخ زايد الخيرية - سند
والإن�سانية،  اخلريية  لالأعمال  �سلطان  بن  زايد  موؤ�س�سة  نفقة  على   2005 عام  �سند  مبنطقة      افتتحت 

ومب�ساحة تبلغ 143٩م2. وتتكون من 3 طوابق بواقع 1٨ �سقة �سكنية.

3-1 Shaikh Zayed Charity Building - 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.
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3-3 مبرة السنابل الخيرية 3 - الحد
تبلغ  ومب�ساحة  الكرام،  املتربعني  من  ملجموعة  م�سرتكة  مب�ساهمة   2015 عام  احلد  مبنطقة      افتتحت 

1٩00م2، وتتكون من 4 طوابق مبجموع 2٩ �سقة �سكنية.

3-3 Al Sanabel Charity Building 3 - 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.

ِ  َقاَل: اإَِذا َماَت ابُن اآدم انَْقَطَع َعْنُه َعَمُلُه  َعْن اأَِبي ُهَرْيَرَة ر�سي اهلل تعاىل عنه: اأََنّ َر�ُسوَل اهلَلّ
اِلٍح َيْدُعو َلُه.  َدَقٍة َجاِرَيٍة، اأو ِعْلٍم ُيْنَتَفُع ِبِه، اأَْو َوَلٍد �سَ اإَِلّ ِمْن َثاَلٍث: �سَ

َرَواُه ُم�ْسِلٌم
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نظرًا لما تح�سى به ال�سنابل من دعم وم�ساركة مجتمعية من 

جميع فئات المجتمع �سواء الخا�سة اأو العامة، فاإن ال�سنابل 

ت�ستقبل التبرعات العينية بجميع اأنواعها واأ�سنافها والتي 

يتم التبرع بها من قبل المتبرعين والمح�سنين الكرام.

    لذى تم اإن�ساء دكان ال�سنابل كق�سم جديد بالجمعية معني باإ�ستالم هذه التبرعات وتجميعها 

وفرزها وتوزيعها على الم�ستحقين من المكفولين بالجمعية من الأيتام واأفراد اأ�سرهم، حيث 

يتم توزيع هذه التبرعات بعدة طرق ح�سب نوعها وحاجة الأ�سر لها، كاإقامة المعار�س الخيرية، 

على   @dkan.alsanabel الخا�س  الح�ساب  في  العينية  التبرعات  �سور  ن�سر  اأو 

الإن�ستغرام للراغبين بالح�سول عليها، وغيرها من طرق التوزيع الأخرى.

    As part of Al Sanabel’s strives to develop its services 
and provide the best to valued collaborators and 
donors, the Society introduced several community 
projects and initiatives, in which all segments of the 
community could take part in. These initiatives include:

* Al Sanabel Market
    Considering the community support and participation 
provided to Al Sanabel from all segments of the 
community, including public and private institutions, 
the Society receives all types of donations, therefore Al 
Sanabel Market was established as a new division in the 
Society. It is concerned with receiving those donations, 
and collecting, sorting and distributing it among the 
orphans under the care of Society and their family 
members. 

     These donations are distributed in different methods in 
accordance with its type and the families’ need for it. The 
distribution methods include organizing charity fairs and 
exhibitions, and publicizing pictures of the donations 
on the Market’s page on Instagram (@dkan.alsanabel), 
among other methods of distribution. 

   ���ص��ع��ي��اً م��ن ال�����ص��ن��اب��ل ف��ي ت��ط��وي��ر خ��دم��ات��ه��ا وت��ق��دي��م الأف�����ص��ل للمتعاونين 

والمتبرعين الكرام، بادرت الجمعية بطرح عدة م�صاريع ومبادرات مجتمعية 

ي�صاهم فيها جميع اأفراد المجتمع وبجميع فئاتهم، ومن هذه المبادرات:

مبادرات ومساهمات مجتمعية

* دكان السنابل
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*  حصالة المتبرع الصغير 
وحصالة الكافل الصغير

ال�سغار،  اأبنائنا  لدى  الأخالقية  القيم  تعزيز        بهدف 

لإحياء  نفو�سهم  في  والعطاء  التبرع  مفهوم  ولغر�س 

للمحتاجين  والم�ساعدة  العون  وتقديم  التفاعل  روح 

المتبرع  ح�سالة  م�سروع  ال�سنابل  تنفذ  والفقراء، 

ال�سغير وح�سالة الكافل ال�سغير.

     حيث ترتكز فكرة الم�سروع على توزيع هذه الح�سالت 

على الأطفال في المدار�س والرو�سات وخالل م�ساركات 

لدعم  المختلفة  والأن�سطة  الفعاليات  في  الجمعية 

م�ساريع ال�سنابل لرعاية الأيتام.

*  Young Donor and 
Young Sponsor Cache

    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 t he Society in the various 
events and activities to support  Al  Sanabel 
Projects for the Care of Orphans.

Community Initiatives and Contributions
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اإيماناً باأهمية التعاون وال�صراكة المجتمعية بين ال�صنابل وجميع فئات المجتمع لتحقيق روؤية الجمعية وتقديم اأف�صل الخدمات للم�صتفيدين 

لل�صنابل  عوناً  ليكونوا  والموؤ�ص�صات  الجهات  من  عدداً  مع  المجتمعية  وال�صراكة  التعاون  اإتفاقيات  من  العديد  ال�صنابل  اأبرمت  والمتعاونين، 

و�صركاًء معها في العطاء، وهم كالتالي:

شركاء العطاء

موؤ�ص�صة علي ال�صعب  و�صريفة اخلمريي للأعمال اخلريية

Ali Al Shaab & Sharifa Al Khamiri Charitable Foundation
�صركة مت اإك�صرب�س للتو�صيل والتجارة

TAM Express Delivery & Trading Company
ال�صبكة الإقلمية  للم�صوؤولية الإجتماعية

Rrgional CSR Network

هيئة الهلل الأحمر الإماراتي

Emirates Red Crescent
 الهيئة اخلريية الإ�صلمية العاملية

International Islamic Charity Organization

مركز اإمناء للرتبية اخلا�صة

Enmaa for Special Education
مركز مطمئنة الطبي

Motmaena Medical Center

موؤ�ص�صة زايد بن �صلطان اآل نهيان للأعمال اخلريية والإن�صانية

The Zayed Charitable Foundation



43

As Al Sanabel believes in the importance of community partnership between the Society and all segments of 
the community to achieve the Society’s vision to provide the best services to beneficiaries and collaborators, 
Al Sanabel has inked several community cooperation and partnership agreements with different institutions, 
making them partners in accomplishing the Society’s message of giving, and they are as follows: 

Partners in Giving

مؤسسـة العاصمـة للنقليـات

موؤ�ص�صة العا�صمة للنقليات

Capital Transportations Est.
مركز اأوال التخ�ص�صي للأ�صنان

Awal Dental Specialist Center

�صركة الإخوة للدعاية والإعلن

Brothers Advertising Design
ميديا ويز

Media Ways

تطبيق اأو جي موين للدفع الإلكرتوين

Og Money Application payment devices
اأجهزة وتطبيقات �صداد للدفع الإلكرتوين

SADAD electronic payment devices
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Accounts Numbers for Sadaka Jaryah
أرقام حسابات الجمعية لمشروع الصدقة الجارية

Accounts Numbers for Orphans Sponsorship
أرقام حسابات الجمعية لمشروع الكفالة رقم الحساب العام / بنك البحرين اإلسالمي

Account Number/ Bahrain Islamic Bank

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

هاتـــــف: 17344٩55 ٩73+   فاكـ�س: 173443٩3 ٩73+

 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 

�س.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 نوع احل�صاب

Account Number 100000011251 رقم احل�صاب

IBAN BH78 BIBB 0010 0000 0112 51 )IBAN( رقم

Bank Swift Code BIBBBHBM رمز ال�صويفت

Bahrain Islamic Bank
Diplomatic Area Branch
Kingdom of Bahrain

بنك البحرين الإ�سالمي

الفرع الرئي�سي باملنطقة الدبلوما�سية

مملكة البحرين

قنوات التواصل والتبرع

Bahrain Islamic 
Bank

ACC. 10 0000 0115 35 بنك

IBAN البحرين ال�صلمي BH73 BIBB 0010 0000 0115 35

Al Baraka Bank
ACC. 101 0200 5050 02

بنك البركة ال�صلمي
IBAN BH61 ABIB 0101 0200 5050 02

Ithmaar Bank
ACC. 5 0102 1020 3100 21

بنك الإثمار 
IBAN BH63 FIBH 0102 1020 3100 21

Al Salam Bank
ACC. 10 6678 1001 01

م�صرف ال�صلم 
IBAN BH45 ALSA 0010 6678 1001 01

National Bank
of Bahrain

ACC. 99 1111 01
بنك البحرين الوطني 

IBAN BH09 NBOB 0000 0099 1111 01
Kuwait Finance 

House
ACC. 1 1010 0077 77

بيت التمويل الكويتي 
IBAN BH04 KFHO 0001 1010 0077 77

Bank of Bahrain
and Kuwait

ACC. 10 0000 0438 33
بنك البحرين  والكويت

IBAN BH37 BBKU 0010 0000 0438 33

Ahli United Bank
ACC. 5717 5170 02

البنك الأهلي المتحد
IBAN BH27 AUBB 0000 5717 5170 02

Bahrain Islamic 
Bank

ACC. 10 0000 0114 01 بنك

IBAN البحرين ال�صلمي BH05 BIBB 0010 0000 0114 01

Al Baraka Bank
ACC. 101 0200 5050 01

بنك البركة ال�صلمي
IBAN BH88 ABIB 0101 0200 5050 01

Ithmaar Bank
ACC. 5 0102 1020 3100 11

بنك الإثمار 
IBAN BH42 FIBH 0102 1020 3100 11

Al Salam Bank
ACC. 10 6678 1001 00

م�صرف ال�صلم 
IBAN BH72 ALSA 0010 6678 1001 00

National Bank
of Bahrain

ACC. 99 0901 55
بنك البحرين الوطني 

IBAN BH41 NBOB 0000 0099 0901 55
Kuwait Finance 

House
ACC. 1 1010 0077 85

بيت التمويل الكويتي 
IBAN BH79 KFHO 0001 1010 0077 85

Bank of Bahrain
and Kuwait

ACC. 10 0000 0438 26
بنك البحرين  والكويت

IBAN BH32 BBKU 0010 0000 0438 26

Ahli United Bank
ACC. 5717 5170 01

البنك الأهلي المتحد
IBAN BH54 AUBB 0000 5717 5170 01
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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:

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�صلمي

BH88 ABIB 0101 0200 5050 02
بنك

الربكة ال�صلمي

BH63 FIBH 0102 1020 3100 21 بنك الإثمار 

 BH72 ALSA 0010 6678 1001 01 م�صرف ال�صلم 

 BH09 NBOB 0000 0099 1111 01
بنك

 البحرين الوطني 

BH04 KFHO 0001 1010 0077 77
بيت

التمويل الكويتي 

BH37 BBKU 0010 0000 0438 33
بنك

 البحرين  والكويت

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 وتطبيقات سداد للدفع اإللكتروني

SADAD electronic
payment devices

تطبيق  أو جي موني     

Og Money Application

لحاملي بطاقات الصراف اآللي فقط

التواصل معنا عبر الخط الساخن وخدمة الوتساب

Communicate with us by Hotline and 
Whatsapp

+973 33553535

التحويل المباشر للحساب العام لدى بنك البحرين اإلسالمي

(BenefitPay App) Direct Transfer
to the society’s account
in Bahrain Islamic Bank

BH78 BIBB 0010 0000 0112 51

Ways of communication and donation
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