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 من هي  جمعية بشائر؟

هي جمعية بشائر الخير للمواطنة و التنمية .وهي جمعية خيرية اجتماعية تهتّم بالفئة الضعيفة ماديا 
 واجتماعيا في مدينة بني خالد والعمادات التابعة لها إداريا.

 األهداف العامة للجمعية

 .إرجاع الثقة  للمواطن في أهمية العمل التطوع  )1

 المساهمة في ترسيخ روح المواطنة عبر تكريس العمل الخيري التطوعي . )2

العمل على تسليط الضوء على مناطق الظل في أحواز بني خالد في مرحلة أولى ثم توسيع  )3

نطاق عمل الجمعية ليشمل مناطق أخرى داخل الجمهورية للمساهمة في مسار التنمية ما بعد 

 الثورة .

الجمعية ال تخدم أي أجندة سياسية فهدفها أن تجمع فاعلي الخير من جميع شرائح المجتمع دون  )4

.فال طيب وال يقبل الوقوع تحت سطوة المال الفاسد أو محاوالت االستقطاب من أي طرف كان

 .إال الطيب

 اإلحاطة والتكوين للشبان المعوزين العالين عن العمل . )5

 مساعدة التالميذ المعوزين خالل العودة المدرسية على اختالف مستوياتهم . )6

 ختان أوالد العائالت المعوزة. )7

 مساعدة الفتيات العاطالت المقبالت على الزواج. )8

 توفير الطرود الغذائية خالل شهر رمضان المعظم. )9

المساعدات الظرفية المؤكدة من تكفل بمصاريف العالج ، التنقل ، مصاريف الدفن،  )10

 شراء أدوية...

 التكفل الكامل باأليتام ما داموا قّصرا. )11

 (ولمزيد من اإلطالع يمكنكم تصفح موقعنا على الفايسيوك وقراءة النظام الداخلي للجمعية)

 ماذا أنجزنا إلى حّد اآلن؟

 بعد اقتناع مجموعة من 2012 مارس 15انطلق النشاط الفعلي للجمعية على بركة هللا في 

األعضاء المؤسسين بإمكانية تحقيق هذه األهداف و ضرورة الشروع في ذلك .فتّم تجميع مبلغ محترم 

بتبرع من األعضاء أنفسهم ثم وقع التنسيق مع وحدة الشؤون االجتماعية ببني خالد التي وفرت لنا 



معلومات دقيقة عن الواقع االجتماعي بالمنطقة وبهذا كّونا بنك معلومات مكننا من وضع إستراتيجية 

 عمل واضحة مدّعمة بمعطيات مدروسة وحاالت مرصودة وّفرت علينا كثيرا من الوقت .

 األعمال المنجزة.

  حوالي.. 30/11/2012د للمساعدات الظرفية.صرف منها إلى حدود 2000تخصيص مبلغ 

 د.1738.395

 .مساعدة شابة على تحمل مصاريف الزواج وتجهيزها قدر اإلمكان 

 .المشاركة في تمويل قافلة المساعدات ألهالي الشمال الغربي التونسي 

  عائلة معوزة موزعة على   50د لشهر رمضان وانتفع بهذا البرنامج 2500تخصيص مبلغ 

 كامل معتمدية بني خالد.

   تلميذ و تلميذة أساسي و إعدادي و ثانوي على توفير اللوازم المدرسية سواء 90إعانة  

 د2500بالمساعدات العينية أوبوصوالت مالية بكلفة جملية ناهزت ال

 د)1100د لكّل طالب.(الكلفة الجملية 100طالب و طالبة بقيمة 11اسناد منح جامعية لـــــــــــ 

  د( يمكنكم اإلطالع على الصور 2440 خرفان بمناسبة عيد اإلضحى بكلفة جملية بلغت 6توزيع

الموثقة لهذا التدخل على صفحتنا بالفايسبوك.علما و أننا استجبانا لعدم رغبة العائالت التي 

 رفضت التصوير.)

 مشروعنا
 بعون هللا و فضله اهتدينا إلى االنطالق في مشروعين طموحين زادا عملنا تشريفا وتكريما وهما :

 مشروع التكفل باليتيم -1

: عبد هذا المشروع تّم اإلعداد له مباشرة بعد شهر رمضان وبجهود خاص من طرف الّسادة األفاضل 

 وهما عضوين فاعلين في جمعيتنا.وليد القابسي  و  الحبيب شاشيةرئيس الجمعية والرزاق قصدهللا 

يتمثل هذا المشروع في إيجاد متكفلين من أصحاب القلوب الرحيمة والراغبين في مجاورة الرسول 

األكرم(صلى هللا عليه و سلم) في جنة الخلد وربط الصلة بينهم وبين أيتام يعيشون بيننا وهم في أمّس 

الحاجة إلى المساعدة وهو إماّ ربطا مباشرا أو عن طريق الجمعية بضمانات دقيقة وشّفافة(يمكنكم 

 اإلطالع عليها بموقعنا على الفايسبوك)

 2013 إلى أكتوبر 2012 يتيم مّدة سنة كاملة ابتداء من سبتمبر 18 وفي هذا الصدد تمكّنا من التكفل ب 

د في المناسبات واألعياد أي يتكلف اليتيم 100د في الظروف العادية و50بتخصيص منحة شهرية ب



د في السنة .هذا وقد أصّر كل الكافلين على السرية والكتمان وقد احترمنا 750الواحد على الكافل حوالي 

 رغبتهم في عدم اإلعالن عن أسمائهم.

 (ولمزيد من الملومات حول هذا المشروع يمكنكم االتصال بأي عضو من أعضاء  الجمعية)

 مشروع التكفل بطالب علم -2

هو مشروع وليد ما الحظناه من معانات بعض الطلبة في مجابهة تكاليف العودة الجامعية و خاصة 

د شهريا ونحن ندرك 75الفتيات المعوزات أو اليتيمات وقد تكفلنا في هذا الصدد بطالبتين بمعدل صرف 

أن هذا العدد من طالبي العلم ليس في مستوى تطلعاتنا ولكن نحن في الحقيقة بدأنا ونتطلّع إلى  تحّرك 

 أصحاب القلوب الرحيمة والباحثين عن سبل صرف الصدقة الجارية التي ال ينقطع ثوابها.

 

إخواني أخواتي هذه لمحة عن أنشطتنا ومشاريعنا الّتي نتمنى أن تشاركونا فيها ونحن في انتظار تفاعلكم 

 معنا سواء على موقعنا على الفايسبوك أو بالتواصل المباشر. 


