الدير  ...يف �سطور
الدير هي قرية يف جزيرة املحرق مبملكة البحرين ،تقع على
ال�ساحل ال�شمايل جلزيرة املحرق �شمال مطار البحرين
الدويل وال�شمال الغربي لقرية �سماهيج � ،سميت بالدير
ن�سبة �إىل وجود دير للم�سيحيني قبل دخول �أهل البحرين يف
الإ�سالم ،وقد حتول مكان الدير �إىل م�سجد حمل ا�سم ))
م�سجد الراهب (( و يقٌع يف و�سط القرية على �أعلى تلة فيها و
ٌ�سمى الفريق الذي يقع فيه امل�سجد ) فريق الراهب) ،ارتبط
الديريون بالبحر حيث عملوا يف مهنة الغو�ص �إىل جانب �صيد
ال�سمك ،وقد كتب عن الدير احد الرحالة االجنليز عندما
زار البحرين عام 1905م قبل �سنة الطبعة بع�شرين عاما «
�إن �أهلها ي�شتغلون ب�صيد الل�ؤل�ؤ وان بها � 25سفينة ت�ستخدم
ل�صيد الل�ؤل�ؤ والأ�سماك كما كان بها  1700نخلة و  300منزل
مبنية من الطني و اجل�ص.
وكان يف الدير �أكرث من  15مزرعة الغالبية العظمى منها
تعر�ضت للإبادة والبقية �سوف تلقى نف�س امل�صري وكانت
تلك املزارع تروى من عيون عذبة �أ�شهرها عني ال�سادة ،عني
الن�سوان ،عني الدوالب ،عني �أم الكرا�سي ،عني ريه ،عني
الراهب ،عني احلمبوة �أوعني ال�شركة  :و�سميت بعني ال�شركة
لأن التي قامت بحفرها هي �شركة نفط البحرين وذلك بعد
�سنة الطبعة ،عني بن يو�سف ،عني تنه .يتواجد يف قرية الدير
عدة م�ساجد وهي  :جامع اخليف ،اجلامع الغربي،امل�سجد
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الو�سطي ،امل�سجد الغربي،م�سجد فاطمة الزهراء (ع) ،م�سجد
بردان ،م�سجد الرو�ضة  ،م�سجد بن مطر ( وهو م�سجد لأهل
ال�سنة ) ،م�سجد الراهب ،م�سجد املقربة ،اما امل�آمت فهي �ستة
للرجال وهي :م�أمت احلاج عبد الر�ضا  ،امل�أمت ال�شمايل  ،م�أمت
احلاج علي املطوع وم�أمت �سيد علي وي�سمى حاليا (م�أمت الإمام
املنتظر) وم�أمت احلاج را�شد وم�أمت الإمام الهادي (ع)،وم�أمت الإمام
علي (ع) وهو من �أكرب امل�آمت يف منطقة املحرق� ،إما امل�آمت الن�سائية
فهي ما يربو على �أربعة وع�شرون م�أمتا .و ُيذكر ب�أن قرية الدير من
�أكرب قرى البحرين كثافة من حيث عدد ال�سكان ،حيث ُيقدر
عدد �ساكنيها بحوايل �أكرث من � 19ألف ن�سمة و�أكرثهم �شباب
حيث يبلغ عددهم حوايل  5000ن�سمة ترتاوح �أعمارهم
ما بني � 35 - 16سنة ،و يعود ا�صل �سكان هذه القرية من
�سماهيج وهم �أول من �أ�سلموا بالبحرين وقد كربت هذه القرية
لت�صبح عدة �أحياء هي :الغرب ،ال�شرق،ال�شركة،الراهب،
ال�سيف،الدفنة،كربالء،حي الع�سكريني .ومن عجائب هذه
القرية وجود جزيرة تبعد قرابة ع�شرات الأمتار من �شمالها
وت�سمى بجزيرة (خ�صيفة)..كانت هذه اجلزيرة متنف�سا �إىل
�أهايل القريه وقامت احلكومة ب�إن�شاء ج�سر ميتد من الياب�سة �إىل
جزيرة خ�صيقة وقبل ذالك كان الأهايل يذهبون �إليها يف وقت
اجلزر عندما تنح�سر املياه متاما بني القرية وبني اجلزيرة ،وكانت
حمال لنذور الأهايل.

من �صندوق اىل جمعية ...م�سرية عطاء

مل ينقطع العمل اخلريي يف القرية ،جيل بعد جيل ،وملزيدا من التنظيم
تقدمت اللجنة االجتماعية بنادي الدير الثقايف الريا�ضي �إىل وزارة العمل
وال�شئون االجتماعية بطلب �إن�شاء �صندوق نادي الدير اخلريي ليمار�س
مهامه كم�ؤ�س�سة اجتماعية م�ستقلة داخل جمتمع القرية و يكون عامال
م�ساعدا على توفري حالة اال�ستقرار االجتماعي و االقت�صادي يف املجتمع
 ،ومت ت�أ�سي�س ال�صندوق بقرار من الوزارة رقم �ش و ن  1989 / 7 /م
ال�صادر بتاريخ  1989 / 1 / 28م .ومت �إ�شهار ال�صندوق ب�صورة م�ستقلة
حتت م�سمي �صندوق الدير اخلريي يف � 11أكتوبر 1993م مبوجب قرار من
وزارة العمل وال�شئون االجتماعية  ،وعلى �أثره مت �إعالن لت�شكيل اللجنة
الت�أ�سي�سية النتخاب جمل�س �أمناء تكون له ال�صالحية يف ت�سيري �أن�شطة
ال�صندوق والتي ترتكز ب�شكل رئي�سي يف م�ساعدة الأ�سر املحتاجة �ضمن
املجمعات ال�سكنية التي ت�شملها �أعمال ال�صندوق على م�ستوى القرية
ب�أكملها .

وبعد قرار من وزارة التنمية االجتماعية بتحويل ال�صناديق اخلريية �إىل
جمعيات مت حتويل �صندوق الدير خريي �إىل جمعية الدير اخلريية مب�ؤ�س�سني
جدد يف  26دي�سمرب 2010م �ضمن هيكل �إداري قائم على هيئة املكتب
والذي يتكون من رئي�س جمل�س الإدارة ،ونائب الرئي�س ،و�أمني ال�سر،
والأمني املايل ،و�أع�ضاء الإدارة  .ويبلغ عدد �أع�ضاء اجلمعية  240ع�ضوا من
الرجال والن�ساء وتتكفل اجلمعية ب�إعالة � 34أ�سرة من القرية مبعونات مالية
�شهرية ثابتة مبا جمموعه 1100دينار �شهريا وكما تقدم اجلمعية م�ساعدات
غذائية و متوينية لـ � 92أ�سرة بكلفة 1400دينار �شهريا وتتكفل اجلمعية
�أي�ضا بـ 65يتيما  .ومن �أهم اجنازاتها بناء م�سجد اخليف احلايل ورو�ضة
طريق اخلري و�إقامة  19حفال لتكرمي املتفوقني ومن �أهم التحديات اللتي
تواجهها اجلمعية يتمثل يف عدم وجود مقر ملك دائم للجمعية وهو طموحها
للم�ستقبل .

ر�ؤيتنا

ن�سعى نحو التميز والريادة يف العمل اخلريي ،وحتقيق التكافل االجتماعي بني �أفراد املجتمع
ر�سالتنا

جمعية الدير اخلريية تخت�ص بالعمل اخلريي و تعتربه رافدا �أ�سا�سيا من روافد تنمية الفرد واملجتمع  ،وت�سعى �إىل تلبية حاجاته الأ�سا�سية
العاجلة وامل�ستمرة  ،وذلك بتبني امل�شروعات التنموية  ،وم�شروعات الإغاثة والتكافل االجتماعي ،وم�شروعات الإعا�شة الدورية وامل�ستمرة �إىل
الفقراء واملحتاجني ،ورفع امل�ستوى الثقايف والتعليمي للأ�سرة من �أجل حتقيق التنمية امل�ستدامة للجميع بدعم من �أفراد وم�ؤ�س�سات املجتمع.
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�أهدافنا

الهدف العام " :تبني اخلدمات االجتماعية والأعمال اخلريية ،ودعم الأن�شطة الثقافية"
الأهداف اخلا�صة:

تقوم اجلمعية بالعمل وفقا ملا جاء يف املادة ( )8من النظام الأ�سا�سي .3
�إىل حتقيق الأهداف التالية:
.4
حتقيق الرفاه االجتماعي واالقت�صادي للأ�سرة.
رفع امل�ستوى الثقايف والتعليمي للأ�سرة.
.5
�سد االحتياجات احلياتية للأ�سرة الفقرية واملحتاجة.
�إف�شاء روح التكافل والتوا�صل بني �أفراد وم�ؤ�س�سات املجتمع.
.6
امل�شاركة وامل�ساهمة يف خمتلف �أعمال اخلري املباحة �شرعا.
.7

ت�سعى اجلمعية لتحقيق �أهدافها بالو�سائل التالية:

3تقدمي امل�ساعدات املالية والعينية للأ�سر املحتاجة.
4تبني م�شروعات ا�ستثمارية مباحة �شرعا ت�ساعد على حتقيق
�أهداف اجلمعية.
5تنظيم امل�ؤمترات والندوات واملنتديات وور�ش العمل ذات العالقة
بن�شاط اجلمعية.
�6إجراء الدرا�سات والبحوث امليدانية.
7خلق قاعدة معلومات عن جوانب العمل اخلريي وتبادل البيانات
مع امل�ؤ�س�سات الأهلية والر�سمية.

ت�ستهدف اجلمعية القيام بالأن�شطة التالية:

1 .1دعم امل�شروعات االقت�صادية واالجتماعية لتح�سني احلياة الأ�سرية -1 .اجتماعية
2 .2دعم امل�شروعات الثقافية والتعليمية لالرتقاء مب�ستوى الأ�سرة -4 .تعليمية

		
 -2ثقافية
 -5اقت�صادية

� -3إ�سالمية

قيمنا

ت�ؤمن جمعية الدير اخلريية بالقيم التي ت�شكل جممل ثقافتها و�أ�سلوب .5
.6
عملها ،وهي:
1 .1التعاون يف ميدان العمل اخلريي ،فاملرء قليل بنف�سه كثري ب�إخوانه.
.7
2 .2نفع النا�س ،فخري النا�س من نفع النا�س.
.8
3 .3التنا�صح بني العاملني ،فالدين الن�صيحة.
4 .4ال�شورى �ضمانة لتحمل امل�سئولية اجلماعية ،فما خاب من ا�ست�شار.
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5الإخال�ص يف العمل ،فالإخال�ص روح امل�س�ؤولية.
6الإبداع يف التعاطي مع �إجراءات حتقيق الأهداف ،فالإبداع �سر
التميز.
�7شرف العمل ،فاليد العليا خري من اليد ال�سفلى.
8الرقي بالإن�سان وحفظ كرامته ،والتي تعد عن�صرا هاما ال�ستمرار
حياة املجتمع.

اللجان العاملة باجلمعية

�أوال  :اللجنة االجتماعية:
و هي العمود الفقري لأن�شطة اجلمعية و يتجلى عمل اللجنة
االجتماعية يف الكثري من املهام التي ت�ؤديها ل�صالح �أهل القرية
و من �أبرزها:
1 .1درا�سة وبحث احلاالت االقت�صادية للأ�سر وفقا ال�ستمارة
بحث احلالة وح�صر الأ�سر املحتاجة وفتح امللفات اخلا�صة بها .
2 .2توزيع امل�ساعدات املالية بعد تخ�صي�صها ملحتاجيها على �شكل
دفعات دورية كل �شهرين.
3 .3كفالة الأيتام ،م�ساعدة املحتاجني للزواج او العالج يف
الداخل واخلارج ،درا�سة طلبات الرتميم والبناء،ا�ستالم
النذور و العقيقة و التربعات و توزيعها ،تزكية الر�سائل
املوجهة لأهل اخلري و العلماء و امل�ؤ�س�سات.
4 .4توزيع امل�ساعدات العينية واملو�سمية كاحلقائب املدر�سية و
القرطا�سية و املالب�س ال�شتوية بالإ�ضافة �إىل املواد الغذائية
و بالأخ�ص يف �شهر رم�ضان املبارك التي حت�صل عليها بعد
االجتهاد يف طلبها  ،و كل هذه امل�ساعدات ت�صرف مل�ستحقيها
ب�أمانة و مو�ضوعية بعد توثيقها يف امللفات اخلا�صة.
5 .5م�ساعدة املحتاجني للعالج يف اخلارج �سواء منهم مر�ضى
من داخل القرية �أو من خارجها و تتم بالدعم املبا�شر �أو غري
املبا�شر بالتعاون مع اجلمعيات و ال�صناديق اخلريية الأخرى ،
و ذلك بعد التحقق من التقارير الطبية املرفقة و الت�أكد من
اجلهة املر�سلة للطلب و االطمئنان �إىل �صدق م�ضمون تلك

الر�سائل الواردة بذا اخل�صو�ص.
6 .6كفالة املحتاجني .
7 .7درا�سة طلبات الرتميم و القيام بذلك ح�سب �إمكانية
ال�صندوق املالية و بناء و ترميم و �صيانة بيوت الأ�سر املحتاجة
.
8 .8التن�سيق مع م�ؤ�س�سة املرحوم احلاج ح�سن العايل ب�ش�أن
بناء بيوت املحتاجني و قد مت �إجناز الكثري من الطلبات و ال
زالت املتابعة جارية مع امل�ؤ�س�سة لتقدمي بقية الطلبات التي مت
ا�ستالمها و املثبته على قائمة االنتظار.
9 .9ا�ستالم النذور و العقيقة و التربعات و توزيعها .
� 1010إعداد و توزيع دفعات الأيتام.
1111ح�صر زكاة الفطرة وت�صنيفها وتوزيعها وتوزيع اخلم�س على
�أهله.
 1212التن�سيق وامل�شاركة مع باقي جلان اجلمعية يف اقامة م�شاريع
الزواج اجلماعي .
1313تزكية الر�سائل املوجهة لأهل اخلري و العلماء و امل�ؤ�س�سات يف
البالد و خارجها .
1414التن�سيق مع اللجنة الن�سائية يف تقدمي الربامج املتعلقة بالتنمية
و امل�ساعدات االجتماعية للأ�سر املتعففه والقيام بزيارات
ميدانيه لبيوت اال�سر املحتاجة لبحث حالتها .
1515التن�سيق التام مع وزارة التنمية االجتماعية ب�ش�أن مد
امل�ساعدات للأ�سر املحتاجة.
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م�صادرها املختلفة ( �أفراد و م�ؤ�س�سات ) و ر�صدها يف قائمة املوارد
ثانيا :اللجنة املالية و تنمية املوارد :
املالية يف �سجالت الإيرادات.
و متثل هذه اللجنة العمود الفقري لبناء اجلمعية املادي حيث تقوم
ب�إجراء و �ضبط جميع العمليات املحا�سبية و متابعة جميع مهام ال�صرف 2 .2فتح احل�سابات الالزمة يف البنوك ح�سب ما تقت�ضيه امل�صلحة.
و الإيداع واملراجعة والتدقيق للعمليات احل�سابية و �إثبات ذلك يف 3 .3الإ�شراف على م�صروفات اجلمعية و املتمثلة يف الدفعات الدورية
بالإ�ضافة �إىل امل�ساعدات الطارئة مل�ستحقيها.
ملفاتها اخلا�صة لتوثيق العمل الذي تقوم به  ،ومن �أبرز مهامها :
1 .1جمع ا�شرتاكات الأع�ضاء والتربعات و امل�ساهمات املالية من
.2
ثالثا :جلنة �ش�ؤون التعليم ودعم الطالب :
وهي التي تقوم بالإ�شراف على �أبنائنا الطلبة ومتابعتهم ،وتعمل جادة .3
يف �إيجاد احللول املنا�سبة للمتعرثين يف درا�ستهم وبخا�صة �أبناء الأ�سر
املحتاجة يف تكمله درا�ستهم اجلامعية بالتعاون مع امل�ؤ�س�سات اخلريية .4
كما �أن اللجنة تعمل على رفع م�ستوى التح�صيل الدرا�سي للطلبة
ورعاية الطلبة املتفوقني واملوهوبني وتنمية املهارات واخلربات احلياتية .5
و تقليل م�شاكل الطلبة املدر�سية ودعم الطلبة اجلامعيني مادياً ومعنويا .6
.7
وحت�صيليا ومن �أبرز مهامها :
�1 .1إقامة حفل تكرمي املتفوقني �سنويا.

2تنظيم الدرو�س امل�ساندة للطلبة
�3إعداد مذكرات املراجعة والأقرا�ص املدجمة التعليمية للمراحل
التعليمية املختلفة
�4إقامة املحا�ضرات وور�ش العمل التدريبية لأبنائنا الطلبة مبا
يك�سبهم اخلربات احلياتية والعملية
5التوا�صل مع �إدارات املدار�س للحد من امل�شاكل الطالبية
6تقدمي الدعم املعنوي و امل�ساعدات املالية للطلبة املحتاجني
7التعاون مع امل�ؤ�س�سات الأخرى مبا يخدم م�صلحة الطالب معنويا
وماديا وحت�صيليا

�5 .5إعداد امل�سابقات الثقافية املختلفة و الإ�شراف على امل�سابقات
رابعا  :اللجنة الثقافية الإعالمية :
الفنية لإبراز املواهب الواعدة0
يكمن دورها يف ر�صد ن�شاط اجلمعية �إعالميا والقيام ب�أن�شطة ثقافية
�6 .6إقامة موا�سم ثقافية و ندوات عامة يف فرتات متالحقة و ذلك
لتوعية وتنمية �أفراد املجتمع ،ومن �أبرز �أن�شطتها :
لالت�صال اجلماهريي ب�أفراد املجتمع لإطالعهم و تعريفهم ب�أن�شطة
�1 .1إ�صدار بع�ض الن�شرات والدوريات وخا�صة ن�شرة اجلمعية الدورية
اجلمعية و �سري عمله بهدف توطيد العالقة و توثيقها بني م�ؤ�س�ستنا
امل�سماة (( طريق اخلري )) و الإعالنات املتعلقة بالعمل يف جلان
و املجتمع املحلي .
اجلمعية املختلفة .
2 .2تفعيل مواقع التوا�صل االجتماعي املختلفة مثل املوقع 7 .7توطيد العالقات بني اجلمعية وم�ؤ�س�سات املجتمع املدين وذلك
عرب القيام بزيارات متعددة جلهات ر�سمية و �أهلية خمتلفة بهدف
االلكرتوين للجمعية واالن�ستقرام والتويرت والفي�سبوك .
التعريف باجلمعية و �أن�شطتها املختلفة .
3 .3ن�شر �أخبار اجلمعية عرب ال�صحافة املحلية .
4 .4عمل مونتاج لفعاليات اجلمعية املختلفة.
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خام�سا  :جلنة امل�شاريع و ال�صيانة :
وهي جلنة تتكفل باقرتاح امل�شاريع و تقدميها ملجل�س الإدارة بعد �إجراء درا�سة جدوى ب�ش�أنها  ،و ذلك ملناق�شتها ب�صورة معمقة حتى يتم اعتمادها
 ،ومن �أبرز مهامها :
1 .1اقرتاح امل�شاريع اللتي توفر موارد مالية للجمعية .
2 .2متابعة �ش�ؤون مقر اجلمعية وامل�ساجد واملقربة ومواقف طريق اخلري .
.2
�ساد�سا :جلنة الدرا�سات والبحوث:
يكمن ن�شاطها يف ر�صد الظاهر وامل�شاكل التي يعاين منها املجتمع .3
وت�سليط ال�ضوء عليها من اجل �إيجاد احللول املنا�سبة للحد من .4
.5
تفاقمها .ومن �أبرز مهامها :
1 .1درا�سة امل�شكالت وامل�شاريع اخلا�صة باجلمعية.

2توثيق الرتاث اخلا�ص بالقرية.
3درا�سة بع�ض الظواهر االجتماعية اخلا�صة بالقرية
4عمل بع�ض الإح�صائيات اخلا�صة بالقرية.
5تقييم الو�ضع احلايل للم�ؤ�س�سة وو�ضع التخطيط اال�سرتاتيجي
م�ستقبال.

�سابعا :جلنة الرو�ضة :
تخت�ص هذه اللجنة بالإ�شراف على �شئون الرو�ضة كاملة � ،سواء من الناحية املادية والفنية ومن �أبرز مهامها
1 .1توفري م�ستلزمات الرو�ضة من �أجهزة و�أدوات و�ألعاب وقرطا�سية وغريها .
2 .2اختيار املربيات امل�ؤهالت .
3 .3حتديد الكتب واملناهج والكتب املنا�سبة لكل امل�ستويات الدرا�سية .
لبيوت الأ�سر املحتاجة لبحث حالتها .
ثامنا :جلنة �ش�ؤون املر�أة :
تخت�ص هذه اللجنة بالإ�شراف على �شئون املر�أة يف القرية ومن �أبرز 2 .2التن�سيق مع اللجان الأخرى يف �إقامة الفعاليات اخلا�صة باجلانب
الن�سائي.
مهامها:
1 .1التن�سيق مع اللجنة االجتماعية يف تقدمي الربامج املتعلقة بالتنمية �3 .3إقامة الن�شاط ال�صيفي .
و امل�ساعدات االجتماعية للأ�سر املتعففه والقيام بزيارات ميدانيه
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�أهم اجنازات جمعية الدير اخلريية

1 .1م�شروع بناء جامع اخليف و هو مفخرة اجلميع  ،حيث مت اختيار
�إعادة �إن�شاء جامع اخليف كم�شروع تتعهد اجلمعية ب�إجنازه ممثال
يف جلنة امل�شاريع وال�صيانة و ذلك باالتفاق مع دائرة الأوقاف
اجلعفرية ممثال عن وزارة العدل .
2 .2التكفل بـ � 34أ�سرة ( 13000دينار �سنويا كمعونة مالية �شهرية)
3 .3تقدمي م�ساعدات غذائية متوينية لـ � 92أ�سرة تقدر ب 17000
دينار �سنويا.
 350004 .4دينار ت�صرف �سنويا كم�ساعدات مالية وغذائية وعينية.
5 .5كفالة  65يتيما
6 .6ي�صرف لعالج املر�ضى
 30007 .7دينار ت�صرف �سنويا للطلبة اجلامعيني
 80008 .8دينار ت�صرف �سنويا دعما للطلبة
9 .9م�شروع �إن�شاء رو�ضة طريق اخلري.
1010م�شروع املقربة  :تقوم اللجنة مب�صادقة من جمل�س الإدارة بحفر و
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جتهيز القبور الالزمة لدفن املوتى بعد ت�سوية �أر�ض املقربة و هناك
خطة متكاملة لعمل مظالت داخل املقربة.
1111م�شروع مواقف طريق اخلري .
1212حمالت التربع بالدم ( 9حمالت �سابقة)
1313م�شروع الزواج اجلماعي ( �إقامة  10حمالت للزواج اجلماعي)
كان �آخرها �إقامة ثالثة م�شاريع م�شرتكة للزواج اجلماعي بني
جمعيات الدير و�سماهيج وعراد واملحرق.
1414م�شروع ال�سفر للرحالت الدينية ( 20رحلة �سنويا).
1515م�شروع حفل تكرمي املتفوقني ( احلفل رقم  19عام 2012م)
1616الفوز مبنحة وزارة التنمية للعام الرابع على التوايل 2009
حتى2012م
�1717إقامة اخليمة العا�شورائية للعام الثالث على التوايل ومر�سم
ومعر�ض احل�سني ملهمي يف عامه الأول.
�1818إقامة برنامج الن�شاط ال�صيفي للعام التا�سع على التوايل
�1919إقامة برنامج ر�ضاهم اجلنة((الرب بالوالدين)) يف عامه الأول.

