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كلمة رئيس مجلس األمناء

د. فاطمة محمد البلوشي

إخواني وأخواتي،

رغم صغر عمر مؤسسة بحرين ترست، استطاعت في فترة وجيزة أن تخط لها نهجاً واضحاً في العمل الخيري 

والتطوعي. وإستطاعت أن تقدم نموذجاً حياً في مأسسة العمل الخيري والتطوعي من خالل إيجاد فريق

يعمل بدوام كامل من أجل تحقيق أهداف المؤسسة ومواجهة تحديات التطوير واإلبداع. هذا باإلضافة إلى

جهودنا في ربط جميع مشروعاتنا بأهداف التنمية المستدامة SDG's. وذلك لربط المؤسسة بالتوجيهات

العالمية نحو التنمية وكل هذا من أجل إظهار إسم مملكة البحرين في المحافل الدولية للعمل الخيري .

سوف تجدون في هذا التقرير إنجازاتنا في عام 2017 م والذي لم نكن لنستطيع تنفيذه من دون الدعم المالي

 والفني والعيني الذي حصلنا عليه من شركاؤنا والممولين لمشروعاتنا وال ننسى المتطوعين في المؤسسة.

أعزائي،نأمل أن يحوز هذا التقرير على رضاكم ونتمنى أن تصلنا آرائكم وأفكاركم حول تطوير العمل بالمؤسسة.

وتقبلوا منا جزيل الشكر والتقدير.

نبذة عنا
مؤسسة بحرين ترست هي مؤسسة خيرية غير ربحية، تهدف إلحداث فرق في حياة الناس محلياً وإقليمياً.

تؤمن مؤسسة بحرين ترست بأن التعليم والتدريب والصحة هي خدمات بالغة األهمية لتمكين األفراد الذين

 يعيشون في ظروف صعبة وطويلة األمد. لذلك نسعى جاهدين لتطوير نماذج عملية وذكية تسهم

في جعل الخدمات التعليمية والصحية سهلة المنال لألشخاص المتواجدين في مخيمات الالجئين.

تأسست مؤسسة بحرين ترست في مملكة البحرين عام 2010 م وهي مسجلة لدى وزارة التنمية

  اإلجتماعية بمملكة البحرين.

أن يتمكن األشخاص الذين يعيشون في ظروف صعبة، من تغيير حياتهم نحو األفضل من خالل خدمات

 تعليمية وصحية.

التعليم

برامجنا

رؤيتنا

خلق حلول ذكية لتأمين حياة أفضل للفقراء، والضعفاء، والنازحين.

مهمتنا

من نحن

التطوعالتمكين االقتصاديالصحة
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أعضاء مجلس األمناء

فريق العمل في مؤسسة بحرين ترست

من اليمين: د. عاطف الشبراوي، د. فاتن المؤيد، لينا البلوشي (مدير تنفيذي)،

د. فاطمة البلوشي، الحارث العطاوي والشيخة لبنى آل خليفة.

لةلكمن اليمين: محمد ما      ، نور الصوفي، لينا البلوشي، آدم و ها     مبارك.

أهدافنا

 جعل مملكة البحرين منبر للعمل اإلنساني.

 إلهام أجيال بحرينية للحصول على حلول مستدامة لمشاكل الفقر و
 التنمية المستدامة.

دعم أصحاب األعمال المنزلية و أصحاب المشاريع الصغيرة في
 بيع وتسويق منتجاتهم. 

توفير التعليم للفئات المحرومة في المستشفيات ومخيمات الالجئين 
والمناطق النائية و غيرها.

 توفير مقومات الصحة مثل مياه صالحة للشرب في المناطق النائية و الملوثة.

تنظيم رحالت تطوعية لمشاريعنا حول العالم. 

مساعدة ودعم المؤسسات والجمعيات الخيرية في مشاريعهم المتنوعة 
التي تمكنهم من إحداث فرق في المجتمع المحلي و الدولي.
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2017 عام بدأ قطف الثمار 

إفتتاح أول مدرسة للمؤسسة في نجع جبران، أسوان، 
جمهورية مصر العربية.

تصميم نموذج أول جهاز �نتاج الماء في برنامج نبع الماء.

إفتتاح دكان الفريج لمنتجات الحرفيين البحرينيين 
و المشاركة في المعارض المحلية.

١
٢٣
٥٤

القيام بأول رحالت الخير التطوعية بمشاركة
 طلبة الجامعات.

(Charity Hub) البدأ في تسجيل منصة ا�عمال الخيرية
  كأول منصة للتمويل الجماعي للمشروعات الخيرية و

.(Crowd Funding) ا�جتماعية 

التعليم

إن من أهم إنجازاتنا لهذا العام هو إفتتاح مدرسة نجع جبران، أسوان، جمهورية مصر

العربية بتكلفة قدرها ١٣،٠٠٠ دينار بحريني. حيث تخدم هذه المدرسة أكثر من ٥٠ طفل

من مرحلة أول ابتدائي حتى سادس ابتدائي. وتم تنفيذ هذا المشروع بالتعاون مع

شركاؤنا مؤسسة مصر الخير وبدعم مالي من السيدة مريم الرفاعي من دولة الكويت.

إفتتاح مدرسة نجع جبران



١٠١١

لقد إستطاع الفريق الفني للمدارس المصغرة من إنجاز التالي:
MS Starter Tool kit  (١ 

٢) برنامج تدريب المعلمين

٣) إستراتيجية التعليم في المدارس المصغرة

٤) نموذج التعليم المبني على المشروعات

المدارس المُصغرة عبارة عن صف واحد متعدد المراحل يعتمد على التعلم الذاتي - يضم

أطفال بأعمار وبقدرات وخلفيات بيئية مختلفة حيث يكون الطالب هو محور التعلم، ويقوم

بتعليمهم مدرس 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 وتضم من ٢٠ إلى ٣٠ طالب

بالمدرسة الواحدة، بأعمار متباينة، ودرجات ومستويات تعليمية مختلفة. وتتيح هذه

البيئة للطالب التفاعل المباشر مع زمالء أكبر أو أصغر سناً، مما يساهم في صقل وتنمية

مهاراته االجتماعية، باإلضافة الى تعليمهم المهارات العملية لمساعدتهم مهنياً.

إن تصميم الصف متعدد المراحل العمرية يساعد على خلق تفاعالت اجتماعية متنوعة تشبه

التفاعالت التي تواجه اإلنسان في الحياة سواء في محيط األُسرة أو أماكن العمل أو المجتمع. ولقد تم

تصميم المناهج بحيث تحقق األمن واالستقرار النفسي وتبني روح االنتماء للمدرسة القريبة من سكنه.

Micro Schools - المدارس المصغرة
التعليم في المدارس التقليدية التعليم في المدارس المصغرة

 إيجابيات المدارس المصغرة
قرب المسافات

بيئة محمية
تكلفة قليلة

تعليم مبني على 
المشروعات و التعليم الذاتي

سلبيات المدارس التقليدية
بعد المسافات

عدم وجود األمان  
تكلفة عالية

التعليم تقليدي

٢٠ - ٣٠ طالب
٤ مجموعات

جميع األعمار 
 والمراحل الدراسية

منصة تعليمية

طالب
 متمكن ومبدع

مواطن
 صالح ومنتج

نتاجات التعليم في المدارس المصغرة

فلسفة التعليم في المدرسة المصغرة
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فوائد تعود على الطالب:

 1) الطالب هو محور العملية التعليمية.

2) وجود بيئة صحية وإيجابية.

3) الحصول على الدعم والمساندة وفرص للقيادة.

4) التعليم لمجموعات صغيرة.

5) نمو تقدير الذات والثقة بالنفس.

فوائد تعود على المعلمين:

 1) بناء عالقة أقوى مع المعلم.

 2) تكوين نظرة أكثر إيجابية للطفل نحو المدرسة.

 3) اإلستقاللية واالعتماد على الذات في مرحلة التعلم.

٤) حصول الطفل على فرص تتحدى قدراته ويتعلم.

 ٥) توفر فرص لتنمية المهارات والمسؤولية اإلجتماعية.

 ٦) غرس المبادرة الذاتية في التعلم.

فوائد تعود على أولياء األمور:

 1) بناء عالقة أقوى مع الطالب وأولياء األمور .

 2) سهولة تحديد حاجات كل طفل على حدة.

 بسبب طول الوقت الذي يقضونه في الصف الدراسي.

 3) تسهيل مراقبة تطور قدرات التالميذ.

 4) البيئة أكثر تحفيزاً للتعلم اإلبداعي.

 عمل حقيقية مما يتطلب تنوع الخبرات المتاحة لهم.

5) يساهم بمرور التالميذ بخبرات.

مشروعاتنا التي بدأناها و القادمةإيجابيات المدرسة المصغرة (الصف الواحد متعدد األعمار)

٢) بناء مدرسة في منطقة كيرال في الهند 

  سنة ٢٠١٧ كانت سنة البدايات الجديدة. وقد بدأنا في

بناء مدرسة في قرية شندرور لأليتام، كيرال، الهند.

١) إنشاء مدرسة لألطفال المرضى في مستشفى

السلمانية الطبي في مملكة البحرين.

٤) بناء مدرسة في قرية الرحاب، أسوان،

 جمهورية مصر العربية

 بناء مدرسة مصغرة وتوصيل الكهرباء والمياه

النظيفة كأحد متطلبات الرئيسية للعيش. 

٣) بناء مدرسة في مالي

بدأنا في بناء مدرسة في مالي في (دوغي)

لتعليم أبناء القرية حيث يبلغ عددهم ٠٩ طالب.

ميزانية
 تشغيلية
لمدة عام

واحد
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قياس األثر في برنامجنا التعليمي

األطفال المستفيدين

األجهزة التقنية التي تم توزيعها 
على المدارس (تابلت -  كمبيوتر - 

 طابعة)

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

الكتب التي تم جمعها وتوزيعها
على الطلبة

 المدربين الذين تم تدريبهم على
 مفهوم  المدارس المصغرة

الشنط والقرطاسية والزي
المدرسي التي تم توزيعها

على الطلبة

الدول المستفيدة

٣٨٦
١٥٠
٥

٣٠
١٧
٦٠
٥

مصطفى، نجع جبران، أسوان، ٢٠١٧ م

أنا اسمي مصطفى، في

الصف الثالث وساكن في

 نجع جبران. في المدرسة،

 اتعلم عربي، دين، حساب،

وأنا نفسي أصير محامي

١٥
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الصحة

قدرت منظمة الصحة العالمية التابعة لألمم المتحدة ان 842،000 شخص يموتون سنوياً من أمراض لها

 صلة بالمياه الملوثة. 844 مليون شخص محرومون من مياه آمنة للشرب و مليارين شخص يشربون من

 مياه ملوثة بالنفايات. كما تشير بعض الدراسات والبحوث على الحاجة إلى تقنيات جديدة لتوفير مصادر

 مياه نظيفة مستدامة.

نحن نؤمن بالتكنولوجيا الذكية لتوفير المياه التي يمكن أن تكون مستدامة وتنتقل مع الناس في

المناطق النائية والجافة. لذا نشجع طلبة الهندسة في الجامعات على صنع آالت حديثة، تعمل باستخدام

 الطاقة الشمسية و تستخرج المياه من الغالف الجوي. نطمح الى االنتقال من حفر اآلبار كأحد الحلول إلى

 استخدام هذه اآلالت. سنقدمها إلى القرى و المناطق المحتاجة، و هكذا نصنع فرقاً في حياة البشرية.

التعاون مع بوليتكنك البحرين

لقد استطاعت مؤسسة بحرين ترست أن تحقق أهدافها في إنتاج جهاز تقني لمشروع نبع الماء

 من خالل التعاون مع كلية الهندسة في بوليتكنك البحرين. وقد استطاع طلبة الهندسة طوال

 عام 2017 م من إنجاز البحث العلمي والبحث الميداني لتصميم أول نموذج والذي نأمل في إطالقه

 واإلعالن عنه في الربع األول من 2017 م .

Water Fountain - نبع الماء

Demonstration of the original prototype operation and designFirst Prototype, Bahrain Polytechnic, 2018

١٧
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قياس األثر في برنامجنا الصحي

 األسر المستفيدة من توزيع 
كسوة الشتاء

األسر المستفيدة من توزيع
إفطار رمضان

األسر المستفيدة من مد
أنابيب المياه

طلبة الجامعة: المساهمين
إليجاد حلول تقنية لتوفير
الكهرباء والمياه النظيفة

التعاون الدولي إليجاد حلول
ذكية لتوفير المياه

١٨٠

١٢٠

٣٠

٤

٢

التمكين اإلقتصادي

القوة اإلقتصادية لها دور كبير في معالجة الفقر وتطوير حياة الفقراء والمحتاجين، ومؤسسة

بحرين ترست تؤمن بضرورة دعم المؤسسات الصغيرة والمتناهية الصغر بتوفير السبل والوسائل المتاحة

 التي تجعل من هذه المؤسسات رابحة ومزدهرة. وأحد أهم هذه السبل هي التسويق و BTF تعمل

 جاهدة لتسويق منتجات بسيطة بطريقة فعالة، وقد بدأت بإنشاء أول حاضنة لرواد األعمال والمشروعات

 المنزلية، حيث توفر مكاناً لتسويق المنتجات وأيضاً التسويق من خالل الموقع اإللكتروني الخاص لنا.

تم البدء في مشروع دكان الفريج وتم إنشاء حساب خاص للمشروع عبر اإلنستغرام

 لعرض وترويج المنتجات. ويجري حالياً تصميم موقع الكتروني لبيع المنتجات. هذا باإلضافة

إلى المشاركة في المعارض وذلك لعرض منتجات أصحاب األعمال المشاركين ضمن دكان الفريج.

1) كرنفال جامعة العلوم التطبيقية
شاركت مؤسسة بحرين ترست (دكان الفريج) في مهرجان العيد الوطني - أرض الخلود - لجامعة

العلوم التطبيقية.

Dikkan Elfereej - دكان الفريج

مشاركاتنا في معارض لتسويق وترويج دكان الفريج 

١٩
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٢) معرض (The Nest) في العدلية
شاركت مؤسسة بحرين ترست في معرض ٣٣٨ بمناسبة العيد الوطني من ١٤ ديسمبر

 إلى ١٦ ديسمبر ٢٠١٧ م.

٣) معرض (The K Market) في مجمع العالي 
شاركت مؤسسة بحرين ترست في ”The K Market“ الذي أقيم في مجمع العالي من ٢١ ديسمبر 

 إلى ٢٣ ديسمبر ٢٠١٧م.

٢١
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قياس األثر لدكان الفريج

أصحاب المشروعات المنزلية
المسجلة في دكان الفريج

المعارض 

المنتجات المعروضة للبيع

المبيعات

٧

٣

٣٣

٥٠٠+
دينار بحريني

التطوع

منصة األعمال الخيرية هي منصة لمشاركة أفكار األعمال الخيرية والعمل على تطبيقها على أرض الواقع

 وتعمل على مساعدة القطاعات الخيرية في المجتمع للحصول على التمويل الذي يمكنهم من تغيير العالم

 لألفضل وجعل المنظمات الغير ربحية فعالة بشكل كبير. وهي بذلك تعتبر أول منصة للتمويل الجماعي للعمل

 الخيري (Crowd Funding) في الشرق األوسط. كما تعمل منصة األعمال الخيرية على ربط القطاعات الخيرية

 بالمصادر التي تمكنهم من التعلم والتطور، أمال في ان يساهم ذلك في حل العديد من المشاكل االجتماعية.

تركز (Charity Hub) على تبادل األفكار من خالل السماح لألفراد بأن يكونوا جزء من مجتمع المنظمات

الخيرية التي تعمل على تثقيف األطفال وإطعام الجياع والحفاظ على البيئة، إضافة إلى بناء المنازل وتدريب

المرأة والرجل على حد سواء على مهارات العمل، وما سوى ذلك مما يشمل جميع آفاق عمل الخير.

 Charity Hub - منصة األعمال الخيرية

٢٣
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رحالت الخير هي احدى المشاريع التطوعية المميزة لدى مؤسسة بحرين ترست. نؤمن ان

 العمل التطوعي في خارج البحرين فرصة لتنمية الذات. حيث يخرج المتطوع من دائرة الراحة

 ويقوم بالتركيز على مساعدة اآلخرين في عدة مجاالت مثل البناء والتعليم وتبادل الخبرات. 

تم تدشين أول رحلة في 2017 م في أسوان، مصر حيث افتتحت مؤسسة بحرين ترست مع شركائها

مصر الخير مدرسة بنجع جبران للتعليم المجتمعي في أسوان، مصر. و كما ساهمت مؤسسة

بحرين ترست في الحملة التي أقامتها مؤسسة مصر الخير في توزيع كسوة الشتاء التي تتكون

من لحاف وبطانيات لألسر المحتاجة في أسوان و األقصر، وتوزيع شنط مدرسية وقرطاسية

 للطالب من مؤسسة بحرين ترست. جميع هذه االنشطة تساعد في تنمية الذات و الشخصية.

Good Will Trips - قياس األثر في رحالت الخيررحالت الخير

المتطوعين

 الدول المشاركة

الجامعات المتعاونة : بوليتكنك 
البحرين، جامعة اسوان - مصر

القرى التي تم زيارتها

الشنط والقرطاسية والزي
المدرسي التي تم توزيعها

على الطلبة

الزي المدرسي الذي تم
توزيعه للطالب

عدد ساعات العمل التطوعي
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مؤسسة بحرين ترست في اإلعالم

Gulf Daily News 
(البحرين - ديسمبر ٢٠١٧)

جريدة األهرام المسائي 
 (مصر - نوفمبر ٢٠١٧) 
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اإلعالم اإلجتماعي لمؤسسة بحرين ترست 

تويتراالنستغرام

اليوتيوبفيسبوك

المسابقة اإلعالمية (للعيد الوطني)

قيمة الجائزة

دينار ١٠٠
بحريني

 أطلقت مؤسسة بحرين ترست أول مسابقة لها في سنة 2017 م وهي مسابقة

التصوير الفوتوغرافي بمسمى ”التعايش البحريني“ بمناسبة العيد الوطني المجيد.

تهدف المسابقة على تشجيع المواطن البحريني أو المقيم في البحرين على التعبير عن تعايش الجميع

 في مملكة البحرين. ويتم ذلك عن طريق تصوير المكان الذي يعيش

فيه، أو لتصوير الناس الذين حوله في الفرجان/القرى/المدن، أو صورة تعبر عن حياته اليومية 

والتي تعكس التعايش والمحبة في البحرين.

عدد الاليك للفائز

١٣٨٥،

عدد المشاركين
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شركاؤنا

بوليتكنك البحرين

مؤسسة مصر الخير

األمانة المثالية الخيرية، شندرود رابطة التضامن العربي اإلفريقي

مستشفى السلمانية الطبي

جامعة العلوم التطبيقية

الداعمين للمؤسسة

بيت التمويل الكويتيمدرسة بيان البحرين

لجنة األعمال الخيرية مبرة الكوهجي الخيرية

٣١

 تبرعات من أهل الخير من مملكة
البحرين و دول مجلس التعاون

One GCCMaroon Frog
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