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كلمة رئيس مجلس األمناء
أعزائنا أصدقاء المؤسسة وداعميها وكل من يعمل بها...

لقد أتممنا عام ٢٠١٨م بنجاح و الحمدهلل ،و المشاريع التي نفذناها
أو بدأنا في تنفيذها أصبحت تقدم ثمارها للمستفيدين .وكما قال
دكتور مصطفى محمود رحمه اهلل في لقاء له ،عندما تحدث عن
عمله الخيري أنه« :إذا إمتدت يد واحدة للخير امتدت معها ألف يد.»...
وهذا فع ً
ال ما حصل لنا في مؤسسة بحرين ترست حيث امتدت
أيادي كثيرة للخير معنا و بحمدهلل استطعنا أن نعمل جميعًا
لتحقيق أهداف المؤسسة في نشر التعليم وبرامج التمكين
د .فاطمة محمد البلوشي

فشكرًا من القلب للجميع وجزاكم اهلل خيرًا .

اﻓﺘﺘﺎح ﺗﺠﺮﻳﺒﻲ ﻟﻤﺪرﺳﺔ اﻟﺴﻠﻤﺎﻧﻴﺔ اﻟﻤﺼﻐﺮة.

رﺣﻠﺔ اﻟﺨﻴﺮ إﻟﻰ ﻛﻴﺮﻻ.

اﻓﺘﺘﺎح اﻟﻤﺪرﺳﺔ اﻟﻤﺼﻐﺮة ﻓﻲ ﻛﻴﺮﻻ ،اﻟﻬﻨﺪ.

ﺗﻨﻈﻴﻢ أول ﻣﻨﺘﺪى ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ ﺑﻌﻨﻮان "ﻣﻨﺘﺪى رﻳﺎدة ا ﻋﻤﺎل
ﻣﻦ اﻟﻤﻨﺰل" ﺑﺮﻋﺎﻳﺔ ﺗﻤﻜﻴﻦ.

ﺗﺪﺷﻴﻦ ﻣﻮﻗﻊ دﻛﺎن اﻟﻔﺮﻳﺞ ) (www.dikkanelfereej.comواﻓﺘﺘﺎح
ﻣﺤﻞ دﻛﺎن اﻟﻔﺮﻳﺞ ﻟﻤﻨﺘﺠﺎت اﻟﺤﺮﻓﻴﻴﻦ اﻟﺒﺤﺮﻳﻨﻴﻴﻦ.

إﻃﻼق ﻣﺴﺎﺑﻘﺔ ﻗﺼﺺ اﻟﻤﺪارس اﻟﻤﺼﻐﺮة ﺑﺎﻟﺘﻌﺎون ﻣﻊ ﻫﻴﺌﺔ
اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ ﻟﻠﺜﻘﺎﻓﺔ و ا¨ﺛﺎر.

إنجازات
عام ٢٠١٨م
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االقتصادي و خدمة المجتمع و الصحة.

من نحن
برامجنا
التعليم

مؤسسة بحرين ترست هي مؤسسة خيرية غير
ربحية .تهدف المؤسسة إلحداث فرق في حياة
الناس محليًا و إقليميًا .وتؤمن مؤسسة بحرين

الصحة

ترست بأن التعليم و الصحة هي خدمات بالغة
األهمية لتمكين األفراد الذين يعيشون في
ظروف صعبة و طويلة األمد .إننا نسعى جاهدين
لتطوير نماذج عملية و ذكية تسهم في جعل
الخدمات التعليمية و الصحية و التمكين
االقتصادي سهلة المنال لألشخاص األكثر حاجة.
تم تأسيس مؤسسة بحرين ترست في البحرين

التمكين االقتصادي

عام  ،2010وهي مسجلة لدى وزارة العمل و التنمية
اإلجتماعية بمملكة البحرين.

مهمتنا
خلق حلول ذكية لتأمين حياة أفضل لألفراد
األكثر حاجة.

خدمة المجتمع

رؤيتنا
أن يتمكن األشخاص الذين يعيشون في ظروف
صعبة من تغيير حياتهم نحو األفضل من خالل
خدمات تنموية مستدامة (تشمل التعليم
والصحة وخدمة المجتمع والتمكين االقتصادي).
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أعضاء مجلس األمناء

د .فاطمة البلوشي
 -رئيس مجلس األمناء

الشيخة لبنى آل خليفة
 -أمين السر

د .عاطف الشبراوي
 -نائب الرئيس

الحارث العطاوي
 -األمين المالي

د .فاتن المؤيد
 -عضو

أهدافنا
جعل مملكة البحرين منبر للعمل اإلنساني.
إلهام أجيال بحرينية إليجاد حلول ذكية لمشاكل الفقر و التنمية المستدامة.
توفيــر التعليــم بصــورة مبتكــرة للجميــع و باألخــص الفئــات المحرومــة فــي المستشــفيات و مخيمــات
الالجئيــن و المناطــق النائيــة و غيرهــا.
دعم أصحاب األعمال المنزلية و أصحاب المشاريع الصغيرة في تطوير و بيع و تسويق منتجاتهم.
توفير األدوات الداعمة للصحة في المناطق النائية و الملوثة.
تنظيم رحالت تطوعية لمشاريعنا حول العالم.
مســاعدة و دعــم المؤسســات الخيريــة و الفــرق التطوعيــة فــي مشــاريعهم المتنوعة التــي تمكنهم
مــن إحــداث فــرق فــي المجتمــع المحلــي و الدولي.
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فريق العمل في المؤسسة

من اليمين :نور علي الصوفي ،هالة مبارك الفرج ،د .فاطمة محمد البلوشي و محمد مالك العرادي.

فريق برامج المؤسسة

سامية الحادي
كريمة صالح
(الطريق التعليمي) (خدمة المجتمع)

الشيخة ريم آل
خليفة

مجد جمال عرفه
(دكان الفريج)
(المدارس المصغرة

(المدارس المصغرة)

شعالن المجالي
في األردن)

كما في األعوام السابقة ،مؤسسة بحرين ترست تفخر بكل مؤسسة أو شخص
ساهم معها مشكورا في تنمية اإلنسان وتوفير تعليم له جودة عالية .ففي
عام 2018م ،حققنا أرقام وإنجازات بمشاركتكم لتسهيل التعليم لألطفال
عن طريق إنشاء المدارس المصغرة ،إستطعنا أن نكون وسيط خير لكل فرد أو كيان ساهم
وتبرع لمؤسسة بحرين ترست للمستحقين .ومن هذه اإلنجازات التي تمت إفتتاح مدرسة
نجع جبران ،وبناء مدرسة في قرية الرحاب ،أسوان ،في جمهورية مصر العربية وإنشاء مدرسة
لألطفال المرضى في مستشفى السلمانية الطبي في مملكة البحرين ،وبناء مدرسة في
منطقة كيرال في الهند و اخرى في مالي في قرية دوغي لتعليم أبناء القرية ،ونحن معكم
في  2019وبثقتكم في مؤسسة بحرين ترست ،ستتركز مجهوداتنا لتقديم المزيد من
اإلنجازات في هذا المجال لكل المستحقين على مدار السنه.

 د .فاتن المؤيد7

كلمات من الشركاء و الداعمين
هيئة البحرين للثقافة و اآلثار
ـراكات فاعلــة
تحــرص هيئــة البحريــن للثقافــة واآلثــار علــى تكويــن شـ
ٍ
مــع مؤسســات المجتمــع المدنــي ذات الرؤيــة الواضحــة واألهــداف
الراميــة لتعزيــز الوعــي الجمعــي حــول أهميــة الثقافــة بأدواتهــا
المتنوعــة ودورهــا فــي النهــوض بالمجتمعــات.
وتمثــل مبــادرة «بحريــن ترســت» لكتابــة القصــة القصيــرة لألطفــال
نموذجــا مناســ ًبا إلبــراز الطاقــات الشــابة ومــا يمكنهــا تحقيقــه مــن
ً
تغيي ـ ٍر إيجابــي فــي حيــاة القـ ّـراء الصغــار .إن إطــاق مثــل هــذه البرامــج
منجــزات
الثقافيــة التــي تســتقطب المواهــب وتوظفهــا لتحقيــق
ٍ
مميــزة ،ال يســاهم فقــط فــي تعزيــز مهــارات الك ّتــاب الشــباب ،ولكنــه
ـل أكثــر تحض ـ ًرا
يع ّبــر عــن
ٍ
إدراك راسـ ٍ
ـخ بقــدرة القــراءة علــى تهيئــة جيـ ٍ
وثقافــة.

الشيخة هال بنت محمد آل خليفة
مدير عام الثقافة و الفنون

مؤسسة مصر الخير
تعتبــر مؤسســة بحريــن ترســت مــن أهــم شــركاء التنميــة لمؤسســة مصــر
الخيــر ،وذلــك لدورهــا الفعــال ومكانتهــا المتميــزة فــي المشــاركة المجتمعيــة
العربيــة .حيــث بــدأت شــراكتها االســتراتيجية مــع مؤسســة مصــر الخيــر منــذ
عــام 2016م وحتــى اآلن فــي العديــد مــن مجــاالت التنميــة التــي تقدمهــا
المؤسســة للمجتمعــات األكثــر احتياجــا ويأتــي علــى رأســها دعــم وتمويــل
مؤسســة بحريــن ترســت لمشــروع مــدارس مصــر الخيــر للتعليــم المجتمعــي
فــي صعيــد مصــر ،والمســاهمة الفعالــة فــي الحمــات الموســمية التــي
تطلقهــا المؤسســة ســنويًا كحملــة إفطــار رمضــان وحملــة الشــتاء.
تفخــر مؤسســة مصــر الخيــر أن يكــون لديهــا شــريك عربــي بقيمــة وفاعليــة
مؤسســة بحريــن ترســت ،آمليــن مــن اهلل أن يســتمر هــذا التعــاون.
أ /محمد عبد الرحمن
نائب العضو المنتدب
لمؤسسة مصر الخير
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مبرة عبدالرحيم الكوهجي الخيرية
وتســعى ة
 مانح ـ خيري ـة مؤسس ـة ه ـي الخيري ـة ي
 الكوهج ـ م
 الرحي ـ د
 عب ـ مبــرة
وتنميـة ة
 حســن ة
 أســو لبنــا ء ي
 والتنمــو الخيــري ع
 القطــا وتطويـ ر م
 دعـ ل
 خــا ن
 مـ
 وتعتبــر.ة
 فاعل ـ وشــراكات نوعي ـة ومبــادرات علمي ـة منهجي ـة ق
 وف ـ ، مســتدامة
الكبــرى المشــتركة الدائــرة و
 ه ـ م
 التعلي ـ ل
 مجــا ن
 بــأ الخيري ـة ي
 الكوهج ـ  مبــرة
لتقديــم الخيريــة الكوهجــي وتســعى ، ترســت بحريــن ة
 مؤسســ وبيــن بينهــا
الخيرية الجمعيــات فـي الرائــدة واالجتماعيـة اإلنســانية للبرامـج والرعايـة الدعـم
. مجتمعي ـة وشــراكة ، رياديــة ة
 بمهني ـ ،البحرينــي ع
 بالمجتم ـ
التعليميــة مشــاريعها خــال ومــن ، ترســت بحريــن ة
 مؤسســ مــع ة
 إن الشــراك
الفتــرة خــال ونســعى بهــا نعتــ ز والتــي ت
 الشــراكا أبــرز أحــدى  تعتبــ ر،الرائــدة
علـى والبنــاء المشــتركة البرامـج تطويـر ل
 خــا ن
 مـ وتنميتهـ ا لتعزيزهـا القادمـة
.واستنســاخه ا بهــا االقتــداء يمكــن لنمــاذج وتحويلهــا ة
 الرائــد ة
 التجربــ ه
 هــذ

بوليتكنك البحرين
In the frame of the mutual agreement that has been signed
between Bahrain Polytechnic and Bahrain Trust Foundation, the
School of Engineering in Bahrain Polytechnic has developed
various collaborative activities with BTF as: development of
sustainable applied research projects and participation in
volunteer activities abroad. Although there are many ideas that
have been proposed by Dr. Fatima Al-Balooshi, the current
projects are focused on the water production by the atmospheric
air and solar panels installation for low cost energy production
under certain requirements. In addition to the above, 2
engineering students joined the BTF Team to Egypt for a volunteer
trip in order to support the people and provide them sustainable
solutions for their quality of life improvement.
Dr. Christina G. Georgantopoulou
Head of School: Engineering

BTF has supported to the maximum Bahrain Polytechnic and
especially the School of Engineering Students in order to provide
them various opportunities for their academic and professional
development. Further projects are expected to be co-developed
in the near future.
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التعليم

التعليم

 )1إفتتاح المدرسة المصغرة في مستشفى
السلمانية الطبي
أتت فكرة مشروع المدارس المصغرة في مستشفى
السلمانية إيمانا من المؤسسة بحق األطفال في التعليم،
وبعد اإلنتهاء من المعسكر الصيفي الذي تم تنفيذه
خالل شهر أغسطس من هذا العام و لمدة شهر واحد
بواقع ثالثة أيام في األسبوع ،تبين لطاقم المؤسسة
الذي تواجد في المركز خالل فترة المعسكر الصيفي إن
الكثير من األطفال الذين تلقوا العالج في المركز سواء
أثناء إقامتهم في المستشفى لفترات طويلة أو حتى
بعد إنتهاء فترة العالج قد فاتتهم فرصة التعليم بسبب
حالتهم الصحية الخاصة و الحرجة التي تمنعهم من
اإلنتظام في المؤسسات التعليمية اإلعتيادية كالروضات
والمدارس .لذلك أخذت المؤسسة على عاتقها مسؤولية
تعليم هوالء األطفال و إعدادهم أكاديميا و نفسيا للحاق
بركب المسيرة التعليمية بعد تحسن حالتهم الصحية
واستقرارها و استعدادهم لالنتظام في المؤسسات
التعليمية المختلفة في مملكتنا الحبيبة.

الصف
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 )٢إفتتاح المدرسة المصغرة في مالي ،أفريقيا
تم إفتتاح مدرسة قرية دوغي
المصغرة ،في
ديسمبر

٢٠١٨م،

مالي ،في شهر
بالتعاون

مع

رابطة التضامن العربي االفريقي

التعليم

«لوزا» .حيث تحتوي على  ٣صفوف
دراسية و يستفيد منها أكثر من ١٠٠
طفل في القرية .حيث لم يوجد
في هذه القرية النائية أي خدمة
تعليمية سابقًا سوى البسيط منها.

قبل

بعد
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11

 )٣إفتتاح المدرسة المصغرة في كيرال ،الهند
إن من أهم إنجازاتنا لهذا العام هو إفتتاح المدرسة المثالية في
كيرال ،بتكلفة قدرها  ١٣،٩٠٠دينار بحريني .حيث تخدم هذه المدرسة
أكثر من  ١٠٠طفل من مرحلة أول ابتدائي حتى السادس ابتدائي .وتم

التعليم

تنفيذ هذا المشروع بالتعاون مع شركاؤنا األمانة المثالية الخيرية
شندرور ،وبدعم مالي من الوجيه خليفة بن أحمد الظهراني و لجنة
األعمال الخيرية بجمعية اإلصالح و متطوعي رحلة الخير للهند
صورة من اإلفتتاح

ومجموعة من أهل الخير من مملكة البحرين.

المدرسة

الملعب

الصف ١

الصف ٢

الطالب
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المتطوعة دالل أمين مع مجموعة من طالبات مدرسة دار السالم في كيرال ،الهند  -رحالت الخير

ما هي المدارس المصغرة؟

تطوير مناهج المدارس المصغرة

المصغرة عبارة عن صف واحد متعدد أنجز فريق تطوير مناهج الدليل الفني للمدارس
المدارس ُ
المراحل يعتمد على التعلم الذاتي  -يضم أطفال المصغرة باإلضافة إلى ذلك تم البدأ في العمل على
بأعمار و بقدرات و خلفيات بيئية مختلفة حيث يكون وضع المحتوى التعليمي في مشروعات المدارس
الطالب هو محور التعلم ،ويقوم بتعليمهم مدرس المصغرة .وقد تم البدء في مشروع «من أنا».

التعليم

واحد لبضع سنوات وأثناء تعامل هذا المعلم مع
أنواع مختلفة من الطلبة يقع على هذا المعلم أو
المعلمة دور أساسي في مساعدة وتشجيع الطلبة
على التعلم الذاتي.

ستتواجد هذه المدارس في مناطق يسكنها
األطفال و تضم من ( 20إلى  )30طالب بالمدرسة
الواحدة ،بأعمار متباينة ،ودرجات ومستويات تعليمية
مختلفة .وتتيح هذه البيئة للطالب التفاعل المباشر
مع زمالء أكبر أو أصغر سنًا ،مما يساهم في صقل
وتنمية مهاراته االجتماعية ،باإلضافة إلى تعليمهم
المهارات العملية لمساعدتهم مهنيًا .و لقد تم
تصميم المناهج بحيث تحقق األمن و االستقرار
النفسي وتبني روح االنتماء للمدرسة القريبة من
سكنه.

لقد إستطاع الفريق الفني للمدارس المصغرة من إنجاز التالي:
 )١الدليل الفني للمدارس المصغرة
 )٢برنامج تدريب المعلمين
 )٣إستراتيجية التعليم في المدارس المصغرة
 )٤نموذج التعليم المبني على المشروعات
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فلسفة التعليم في المدرسة المصغرة
التعليم في المدارس المصغرة

التعليم في المدارس التقليدية

التعليم

إيجابيات المدارس المصغرة

سلبيات المدارس التقليدية

● ●قرب المسافات

● ●بعد المسافات

● ●بيئة محمية

● ●عدم وجود األمان

● ●تكلفة قليلة

● ●تكلفة عالية

● ●تعليم مبني على المشروعات و التعليم الذاتي

● ●التعليم التقليدي

● ● ٢٠الى  ٣٠طالب
● ● ٤مجموعات
● ●جميع األعمار و المراحل
الدراسية
● ●منصة تعليمية

نتاجات التعليم في المدارس المصغرة

طالب
متمكن ومبدع

مواطن

صالح ومنتج
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قصص المدارس المصغرة
إنطلقت فكرة قصص المدارس المصغرة بهدف
تعزيز المنهج الدراسي لها .حيث ترتبط موضوعاتها
بالمشروعات التي يدرسها الطلبة خالل العام .وقد
تم تنظيم المسابقة واإلعالن عنها بالتعاون مع

التعليم

هيئة البحرين للثقافة و اآلثار.

ل إعالن الفائزين
ت المكتبة الخليفية حف 
و استقبل 
ي ّ
تنظمها
س المصغرة» الت 
ص المدار 
ة »قص 
بمسابق 
«مؤسسة بحرين ترست« بالتعاون مع هيئة البحرين
ة هال
ل حضو ر الشيخ 
د الحف 
ة و اآلثا ر .وشه 
للثقاف 
ل خليفة ،مدير عام الثقافة و الفنون
د آ 
ت محم 
بن 
بهيئة الثقافة و الدكتورة فاطمة البلوشي ،رئيس
ة إلى
ن ترست  ،إضاف 
ة بحري 
س أمنا ء مؤسس 
مجل 
تواجد أعضاء مجلس أمناء المؤسسة و لجنة
ن بالمسابقة
ن و الفائزي 
ة البحري 
ن جامع 
م م 
التحكي 
ة البحرين.
ن بالشأن الثقافي في مملك 
و المهتمي 
القصص الفائزة بالمسابقة

مجلس أمناء المؤسسة مع مدير عام الثقافة و الفنون ولجنة تحكيم المسابقة من جامعة البحرين و الفائزين

حصلت نجيبة السبع على المركز األول ،وكان المركز الثاني من نصيب إيمان مقدار ،فيما حصلت رنا علي على
المركز الرابع .وحصل مصطفى عبدالفتاح على المركز الخامس ،وأخيرًا فازت بتول سلمان بالمركز السادس.
وكرمت المؤسسة كذلك أعضاء لجنة التحكيم التي ضمت ك ً
ال من :الدكتورة جميلة السعدون رئيسة لجنة
ّ
التحكيم ،الدكتورة شيخة أحمد الجنيد ،الدكتورة ضياء الكعبي ،الدكتورة سماء الهاشمي ،الشيخة ريم آل
خليفة ،السيدة عائشة السادة و السيدة ندى الفردان.
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صديقة محمد النامليتي | القصة :أين أنا يا ترى؟

رنا علي حامد | القصة :طائرتي الصفراء

مصطفى عبدالفتاح | القصة :سباق المقاعد

بتول سلمان عبدعلي | القصة :أ ح مد

التعليم

نجيبة مهدي السبع | القصة :ما هو إعادة التدوير؟

إيمان مقداد | القصة :إلى أين أنت ذاهب أيها الكيس؟

الطريق التعليمي
نســعى لنشر متعــة التعلــم بيــن األطفــال و الشــباب
ســواء فــي الطرقــات أو الحدائــق العامــة ،حيث تفتقــر
)Entrance (Gate

العديـد مـن األحيـاء حدائـق عامـة بسـبب نقـص األراضـي

LL
BA
ET A
SK RE
A
TC

O
SC

P
HO

Blackboard on Wall
Placed on Door
Mural on Walls
& Pavement

المخصصـة لذلـك و نظـرًا ألهميـة توفيـر أماكـن آمنـة للعـب

H

Green Walls

W

m
GE

A
SS
PA

5. Maze on Floor/
Snakes on a Ladder

4.0

Garden Area
)(With Informative Sign

Planters on top
of house Entrance
Paint Walls

E
ID

األطفـال و لتجمعاتهـم ،وضعـت المؤسسة فكـرة مشـروع

BA

2. Basketball Hoop

3. Benches on Wall

6. Carpet Mural on Floor
7. Hanging PVC Planters

الطريـق التعليمـي ،إلعــادة تأهيــل الطرقــات الضيقــة

1. Tyre Seats

8. Hanging Light
Bulbs/Strings/ or
Another Element
(Traditional
)Bahraini

3. Benches on Wall
4. Bird House
Wall Mural

التــي ال تمــر منهــا الســيارات .وبالتالي جعلها مــكان جمي ً
ال
لتجمـع األطفـال و الشباب لممارسة هواياتهم .وهـي أيضًا
ستكون مكانًا ممتعًا اللتقاء كبـار السـن.
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الحقيبة المدرسية
إنطالقًا من مشـروع المـدارس المصغـرة ،قامـت
المؤسسـة بتوفير حقائب مدرسية مـع القرطاسـية
فـي بدايـة العـام الدراسـي لجميـع الطلبـة
المنتسبين للمـدارس التـي تقـوم ببنائها المؤسسـة.

التعليم

الهدف من هذا المشروع هو مساندة عملية التعليم
و التعلم في المدارس وتوفير أدوات تعليمية
مناسبة للطالب و تشويق الطالب للتعلم .وتسعى
المؤسسة لتوفير المزيد من الحقائب المدرسية على
األطفال المحتاجين داخل المملكة أيضًا.

طالب مدرسة األمانة المثالية ،كيرال ،الهند
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طالب مدرسة نجع جبران ،أسوان ،مصر

أطفال في المغرب

قياس األثر في برنامجنا التعليمي
األطفال المستفيدين

المدارس (تابلت  -كمبيوتر  -طابعة)

المدارس المصغرة (التي تم بناؤها أو تم
البدء في بنائها)

الكتب التي تم جمعها و توزيعها على
الطلبة
المدربين الذين تم تدريبهم على مفهوم
المدارس المصغرة

الشنط المدرسية (تشمل القرطاسية) التي
تم توزيعها على الطلبة

الزي المدرسي الذي تم توزيعه على الطلبة

الدول المستفيدة

عدد المشاركين في مسابقة القصص
للمدارس المصغرة

عدد القصص الفائزة

١٥٣
٥

التعليم

األجهزة التقنية التي تم توزيعها على

٥٢٥

٣٠
٣٠

١٩٠

١٩٣
٥

٢٣
٦
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مدرسة قرية دوغي
المصغرة ،مالي

التعليم

المدرسة المثالية
بشندرور ،كيرال ،الهند

مدرسة السلمانية
المصغرة ،البحرين

مدرسة نجع جبران
المصغرة ،أسوان ،مصر
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التمكين االقتصادي
تؤمن مؤسسة بحرين ترست بضرورة دعم رواد األعمال الحرفيين و المؤسسات
الصغيرة و المتناهية الصغر وذلك بتوفير السبل و الوسائل المتاحة التي تجعل من
هذه المؤسسات رابحة ومزدهرة .وأحد أهم هذه السبل هو التسويق .والمؤسسة

التمكين االقتصادي

تعمل جاهدة لتسويق منتجات حرفية بطريقة فعالة ،وقد بدأت بإنشاء أول حاضنة
لرواد األعمال والمشروعات المنزلية ،حيث توفر مكانًا لتسويق المنتجات وأيضًا
التسويق من خالل الموقع اإللكتروني الخاص لنا.

تدشين موقع دكان الفريج
فرصا ألصحاب المشاريع المنزلية والصغيرة لتسويق و بيع منتجاتهم محل ًيا
يوفر الموقع اإللكتروني
ً
و عالم ًيا .و يسهل وصولهم إلى األفراد و الشركات بشكل أسرع .وأيضا ،يتم عرض ملف لكل حرفي مع
منتجاته ليتعرفوا زوار الموقع على الحرفي.

www.dikkanelfereej.com
افتتاح محل “دكان الفريج”
افتتحت الدكتورة فاطمة البلوشي و الشيخة لبنى آل خليفة محل دكان الفريج وتم تدشين الموقع
اإللكتروني والذي يعرض الحرفيين المسجلين في دكان الفريج و منتجاتهم .يتم تسويق منتجات الحرفيين
عن طريق الموقع اإللكتروني و المحل و المشاركة في معارض .ريع دكان الفريج يذهب إلى دعم مشاريع
مؤسسة بحرين ترست التنموية.
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 )١معرض ارتيزانا +٩٧٣

التمكين االقتصادي

مشاركات “دكان الفريج”
مشــاركة «دكان الفريــج» فــي معــرض ارتيزانــا  +٩٧٣والــذي تــم افتتاحــه برعايــة كريمــة مــن ســعادة الشــيخ
خالــد بــن حمــود آل خليفــة ،الرئيــس التنفيــذي لهيئــة البحريــن للســياحة و المعــارض مــن  ٢٠١٨/٣/١٤إلــى
.٢٠١٨/٣/١٧

صورة من افتتاح المعرض
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 )٢معرض التراث السنوي ٢٠١٨
شــاركت مؤسســة بحريــن ترســت مــن خــال مشــروعها «دكان الفريــج» فــي معــرض التــراث  ٢٠١٨الــذي أقيــم
فــي قلعــة عــراد ،فــي الموافــق  ٢٠١٨/٤/٢٥إلــى  ،٢٠١٨/٥/٥حيــث تــم عــرض منتجــات الحرفييــن المحلييــن مــن

التمكين االقتصادي

أجــل دعمهــم.

 )٣معرض مارينا مول

 )٤معرض عوالي

مشــاركة «دكان الفريــج» فــي معــرض مارينــا مــول مشــاركة «دكان الفريــج» فــي معــرض عوالــي
فــي شــهر رمضــان.
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وجميــع االربــاح كانــت لصالــح المؤسســات الخيريــة.

 )٥معرض مدرسة St. Christopher's

 )٦معرض مجمع اإلنماء

مشــاركة «دكان الفريــج» فــي معــرض مدرســة  St.مشاركة «دكان الفريج» في معرض مجمع اإلنماء
.Christopher’s

بمناسبة العيد الوطني المجيد.

التمكين االقتصادي

The K Market )٧
نظــم فريــق خطــوة التابــع لمؤسســة بحريــن ترســت
معــرض  K Marketفــي نســختها الثانيــة فــي
 .Water Garden Cityولــم تكــن فكــرة ســوق K
 Marketهــذا العــام مجــرد حملــة لجمــع التبرعــات
بــل هــي منصــة حيــث يمكــن لألعمــال التجاريــة
الجديــدة الحصــول علــى كشــك دون القلــق بشــأن
الرســوم .بــد ً
ال مــن دفــع الثمــن الكامــل  ،عليهــم
فقــط دفــع نســبة مــن أرباحهــم حتــى ســعر
الكشــك .ســوق  K Marketأيضــا عبــارة عــن منصــة
للفنانيــن والجمعيــات الخيريــة األخــرى التــي تســلط
الضــوء عليهــم.

زيارة سمو الشيخ محمد بن سلمان آل خليفة في المعرض
25
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منتدى ريادة األعمال من المنزل

التمكين االقتصادي

ضمن فعاليات اسبوع ريادة األعمال العالمي برعاية
تمكين ،أقامت مؤسسة بحرين ترست أول منتدى
لها بعنوان «ريادة األعمال من المنزل» بوجود نخبة
من المتحدثين و رواد األعمال .وقد أشاد الجميع
بنجاح المنتدى حيث شارك في المنتدى أكثر من ٧٠
مشارك وكان التفاعل إيجابيًا و محفزًا الستمرار مثل
هذا المنتدى بصورة سنوية.

جلسة نقاشية مع عدد من رواد األعمال

صورة جماعية للمشاركين في المنتدى
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أحد الحرفيين المشاركين في دكان الفريج

التمكين االقتصادي

للمزيد من المعلومات ،تفضلوا بزيارة موقعنا و االنسقرام:

www.dikkanelfereej.com
Dikkan_elfereej
قياس األثر لدكان الفريج
المشروعات

أصحاب

المنزلية

المسجلة في دكان الفريج

المعارض

المنتجات المعروضة للبيع

عدد

المتدربين

المشروعات المنزلية

من

أصحاب

١٧
١١
١٧١
٧٣
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خدمة المجتمع
رحالت الخير هي أحد المشاريع التطوعية المميزة لدى مؤسسة بحرين ترست.

خدمة المجتمع

نحن نؤمن ان العمل التطوعي خارج البحرين فرصة لتنمية الذات .حيث يخرج
المتطوع من دائرة الراحة و يقوم بالتركيز على مساعدة اآلخرين في عدة مجاالت
مثل البناء والتعليم وتبادل الخبرات.

رحلة افتتاح مدرسة نجع جبران المصغرة ،أسوان ،مصر ٢٠١٧م

رحلة افتتاح مدرسة المثالية بشندرور ،كيرال ،الهند ٢٠١٨م
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الفرق التطوعية
فريق خطوة

خدمة المجتمع
تأسس فريق «خطوة» عام 2014م ،كمبادرة شبابية طموحة تهدف لتحقيق العديد من األفكار واألهداف في
مجال االستدامة الذاتية و الرعاية االجتماعية و الترفيه.

إنضم فريق «خطوة» تحت مظلة مؤسسة بحرين ترست ،في عام 2017م ،بهدف تطوير العمل واالنتقال
من مرحلة العمل بشكل فردي إلى العمل المؤسسي وذلك عبر دمج األهداف التنموية التي ترتكز على
تمكين األسر البحرينية من تحقيق االكتفاء الذاتي من خالل مساعدة األسر ذات الدخل المحدود على
تلبية احتياجاتهم األساسية و ابتكار فعاليات و أنشطة تمكنهم من عرض منتجاتهم ومواهبهم بشكل
ترفيهي وممتع.

أعضاء فريق خطوة
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أنشطتنا
 )١القرقاعون
نظمت مؤسسة بحرين ترست أول فعالية للقرقاعون بالتعاون مع فريق خطوة في تاريخ  ٢٦مايو ،٢٠١٨
ألهالي الفريج في منطقة البحير ،الرفاع الشرقي ،وكانت الدعوة عامة .حيث تضمنت الفعالية فرقة شعبية،

خدمة المجتمع

توزيع القرقاعون و الحلويات و مسابقات لألطفال.

 )٢عيدية أطفال السلمانية
احتفا ً
ال بمناسبة عيد الفطر السعيد ،أقامت مؤسسة بحرين ترست بتوزيع العيادي ألبطال جناح  .٢٠٢شك ًرا
للمتطوعين الذين أعطوا من وقتهم لقضاء وقت ممتع و إدخال الفرحة في قلوب األطفال.
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 )٣ملتقى متطوعي المؤسسة
نظمت مؤسسة بحرين ترست ملتقى لمتطوعي المؤسسة في  ٨سبتمبر ٢٠١٨م بمناسبة اليوم العالمي
للمتطوعين .وقد تم عرض انجازات المؤسسة و مشاريعها القادمة .تم تكريم المتطوعين الذين شاركوا
في تنفيذ مشاريع المؤسسة .في المنتدى ،ألقت األستاذة نورة بوبشيت محاضرة عن أساسيات العمل
التطوعي .كذلك المتطوعة مريم باسالر ،عرضت فكرة تطوعية مميزة إلقامة حملة جمع تبرعات لبناء

خدمة المجتمع

مدرسة الرحاب المصغرة.

من خالل دوري كمنسق للمشاريع في مؤسسة بحرين ترست ،طموحي أن
أضاعف الجهد لإلرتقاء و العمل بهدف تحقيق العدل ،واإلنسانية ،النمو ،و
اإلزدهار في جميع أنحاء العالم ،عبر دمج المشاريع وبلورتها في إطار أهداف
التنمية المستدامة لتحقيق مستقبل أفضل تتكاتف فيه جميع الجهود
حتى عام 2030م.

 -محمد العرادي

 )٤مسابقة الرسم في حب الوطن
احتفا ً
ال بمناسبة العيد الوطني ،أقامت مؤسسة بحرين ترست مسابقة رسم ألطفال جناح  ٢٠٢و جناح ٣١
ليعبروا عن حبهم للبحرين .وقد شارك األطفال برسومات جميلة.

الرسمة الفائزة للطفلة عائشة محمد موسى  -جناح ٣١

الرسمة الفائزة للطفلة زهراء أحمد محميد  -جناح ٣١

العمر ٦ :سنوات

العمر ١٠ :سنوات
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 )5توزيــع الســات الرمضانيــة ألهالــي  ٤قــرى فقيــرة فــي كيــرال ،الهنــد ،و
أســوان ،مصــر
نفذت مؤسسة بحرين ترست مشروع السلة
الرمضانية ألهالي قريتي نجع جبران و الرحاب في
أسوان بجمهورية مصر العربية و في كيرال ،الهند.

خدمة المجتمع

حيث قامت المؤسسة بالتعاون مع شركاؤها
بتنفيذ هذا المشروع .وقد تم ذلك بدعم وتبرع
أهل الخير بمملكة البحرين .فجزيل الشكر لكل من
ساهم في هذه الحملة.

كيرال ،الهند

توزيع السالل الرمضانية في كيرال

كيرال ،الهند

أسوان ،مصر

 )٦المشاركة في ورشة بعنوان “عالج الصدمات بتقنية ”EMDR
شارك فريق عمل مؤسسة بحرين ترست و متطوعيها
في ورشة بعنوان «عالج الصدمات بتقنية »EMDR
التي نظمتها وزارة العمل و التنمية االجتماعية.
وذلك ليتم تطبيقها في مشروع مدرسة السلمانية
المصغرة.
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 )٧حملة #كن ـ حسن
رعت مؤسسة بحرين ترست فعالية #كن ـ حسن
لجمع تبرعات للمساهمة في بناء مدرسة مصغرة
في جمهورية مالي .حيث كانت الفعالية في ثواب
حسن الحريري رحمه اهلل .وقام بتنظيم الفعالية

خدمة المجتمع

مجموعة من أصدقائه المحبين له في متحف
البحرين الوطني.

حسن الحريري رحمه اهلل

 )٨االحتفال بيوم الطفل العالمي
أقامت مؤسسة بحرين ترست فعالية قراءة قصة تعليمية
وترفيهية في المكتبة الخليفية بالتعاون مع سرد بيت الطفل
الثقافي ،لمجموعة من طالب مدرسة حوار الدولية والذين
تتراوح أعمارهم ما بين  ٩-٧سنوات ،احتفاال بمناسبة يوم
الطفل العالمي والتي نظمتها هيئة البحرين للثقافة واآلثار .لقد
تم استضافة بتول سلمان و رنا علي ،أحد الفائزين في مسابقة
قصص المدارس المصغرة إللقاء وسرد القصة على األطفال
ومن ثم عمل أنشطة مصاحبة للقصة.
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 )٩المخيم الصيفي في مدرسة السلمانية المصغرة
بالتعاون مع وزارة الصحة و بدعم من بنك البحرين والكويت ،أقامت مؤسسة بحرين ترست المخيم الصيفي
في مدرسة السلمانية المصغرة ،ألبطال جناح  .٢٠٢يتضمن البرنامج أنشطة تعليمية و ترفيهية للفئة العمرية
 ١٥-٥سنة .الهدف من هذا البرنامج هو لتقديم الدعم النفسي والمعنوي الالزم لهم و استغالل أوقات

خدمة المجتمع

الفراغ لألطفال المرضى في ممارسة أنشطة لتهيئهم للفصل الدراسي.

بدءا من الروح الجميلة
من أعظم و أحلى التجارب الي مريت فيها،
ً
للمتطوعين و العاملين في بحرين ترست ،و شلون الكل يحاول يعطي كل
انتهاء بالدروس الي
الي عنده عشان يجوف فرحة األطفال و استفادتهم ،و
ً
جدا ممتنة على هالفرصة و
تعلمتها من األطفال نفسهم بالرغم من سنهم الصغيرً .
شكرا أطفال جناح .٢٠٢
شكرا بحرين ترست ،و
التجربة الي يات في طريجي صدفة،
ً
ً
 -مريم المحميد

من أحلى التجارب الي ضافتلي الكثير وأعطتني دافع اني اواصل في المجال
التطوعي .التعامل مع االطفال كان له طعم خاص او تجربه حلوه بالنسبة
لي استفدت كثير وتعلمت انه االطفال ممكن يعلمونه الكثير ،ما اخفى
فرحتي بها لتجربه وسعيد جدًا إني كنت من ضمن عائله بحرين ترست واتمنى الشفاء
العاجل ألبطالنا الصغار شكرًا بحرين ترست ،شكرًا جناح .202
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الخير
المتطوع صالح المهزع مع مجموعة من طلبة المدرسة المثالية ،شندرور في كيرال ،الهند  -رحالت 35

ﻗﻴﺎﺱ ﺍﻷﺛﺮ ﻓﻲ ﺭﺣﻼﺕ ﺍﻟﺨﻴﺮ

خدمة المجتمع

المتطوعين

الدول المشاركة

الجامعات المتعاونة

القرى التي تم زيارتها

األسر المستفيدة من توزيع كسوة
الشتاء

األسر المستفيدة من توزيع السلة
الرمضانية/الغذائية

عدد ساعات العمل التطوعي

عدد المستفيدين من برنامج رحالت
الخير التدريبية

عدد المستفيدين من برنامج رحالت
الخير الترفيهية
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جريدة البالد
البحرين  -ابريل ٢٠١٨
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جريدة األهرام المسائي
مصر  -يونيو ٢٠١٨
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GDN
البحرين  -أغسطس ٢٠١٨
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مقابلة في تلفزيون البحرين
البحرين  -سبتمبر ٢٠١٨

صورة جماعية لألطفال في احتفالية المؤسسة للقرقاعون ،البحير ،الرفاع ٢٠١٨م
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جريدة األيام و جريدة أخبار الخليج
البحرين  -نوفمبر ٢٠١٨
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جريدة أخبار الخليج
٢٠١٨  نوفمبر- البحرين
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550 ácQÉ°ûªH Ék«≤jôaEG ∫Éª°Th §°ShC’G

ƒª°ùdG ÖMÉ°U ¿ód øe áªjôc ájÉYôH
¢ù«FQ ¿Éª∏°S ø``H áØ«∏N ô``«`eC’G »μ∏ªdG
AÉKÓãdG Ωƒ``«` dG ìÉÑ°U íààØj ,AGQRƒ`` `dG
á©HÉ°ùdG ¬àî°ùæH á«Hô©dG ôgGƒédG ¢Vô©e
»dhódG øjôëÑdG õcôªH ∂dPh ,¿hô°û©dGh
ôªà°ù«°S …ò``dGh äGôªJDƒªdGh ¢VQÉ©ª∏d
.πÑ≤ªdG âÑ°ùdG Ωƒj ≈àM
IQÉéàdGh áYÉæ°üdG IQGRh �QÉ°ûJh
¿OÉ©ªdG ¢üëa IQGOEÉ` H á∏ãªe áMÉ«°ùdGh
ájƒæ°ùdG É``¡`JOÉ``©`c á``ª`jô``μ`dG QÉ`` é` `MC’Gh
IQGRƒ`` ` `dG Ωƒ``≤``J å``«` M .¢``Vô``©``ª``dG »`` a
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ﺍﻹﻋﻼﻡ ﺍﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺑﺤﺮﻳﻦ ﺗﺮﺳﺖ
االنستقرام

تويتر

فيسبوك

اليوتيوب
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لقاءاتنا
مع رئيسة جمعية المرأة الخيرية
من لبنان

44

مع مؤسسة قناديل الدولية للتنمية
واإلغاثة اإلنسانية من تركيا

أحد إجتماعات لجنة تحكيم قصص
المدارس المصغرة

مع رئيس تمكين

مع مدير عام الثقافة
والفنون

مع رئيس بتلكو

مع رئيس الهيئة الخيرية اإلسالمية
العالمية في الكويت

محاضرة حول تجربة متطوعي
البوليتكنك في رحالت الخير

ﺷﺮﻛﺎﺅﻧﺎ
محليًا

إقليميًا

ﻣﺴﺘﺸﻔﻰ ﺍﻟﺴﻠﻤﺎﻧﻴﺔ ﺍﻟﻄﺒﻲ

مؤسسة مصر الخير ،مصر

ﺑﻮﻟﻴﺘﻜﻨﻚ ﺍﻟﺒﺤﺮﻳﻦ

األمانة المثالية الخيرية ،الهند

هيئة البحرين للثقافة و اآلثار

رابطة التضامن العربي اإلفريقي،
مالي

جامعة البحرين

وزارة التربية و التعليم  -األردن
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الداعمون للمؤسسة
بنك البحرين والكويت

ﻣﺒﺮﺓ ﺍﻟﻜﻮﻫﺠﻲ ﺍﻟﺨﻴﺮﻳﺔ

ﻣﺪﺭﺳﺔ ﺑﻴﺎﻥ ﺍﻟﺒﺤﺮﻳﻦ

St Christopher’s School
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المبرة الخليفية

الوجيه خليفة الظهراني

مريم عبدالكريم باسالر

تمكين

سرد بيت الطفل الثقافي

ONEGCC

Bahrain Trust Foundation
Building: 1717G
Apartment: 12 & 13
Road 1136, Block 911, East Riffa, Bahrain
P.O. Box 39163
+973 17223781
Website: www.bahraintrust.org
Bahraintrust
Bahrain Trust Foundation
Bahrain_trust
Designed/Prepared by: Noor Ali AlSoufi
© All Rights Reserved
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فاعلي خير من مملكة البحرين

www.bahraintrust.org

17223781

Bahraintrust

Bahrain_trust

BahrainTrustFoundation
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