
Bena Charity
For Human Development

امل�ساهم���ة يف تنمي���ة اأف���راد املجتم���ع والقيام 
بخدمتهم ورعايتهم

التميز يف جمال اخلدمات اخلريية والإن�سانية 
من خ���ال تاأهي���ل وتنمي���ة الإن�س���ان لي�سبح 

ع�سوًا اإيجابيًا م�ساركًا يف بناء جمتمعه

املوؤ�س�سة  	•
ال�سفافية  	•
احليادية 	•
الت�سبيك  	•

العدالة  	•
الإبداع  	•
التميز 	•

الفريق. بروح  العمل  	•

تعمي���ق القي���م الإ�سامي���ة والجتماعية بني   -
اأفراد املجتمع ون�سر ثقافة التعاون والرتابط 

الجتماعي
القيام بالرعاي���ة الجتماعية و ال�سحية ملن   -
ي�ستح���ق ذل���ك مب���ا يحق���ق روح التكافل بني 

اأفراد املجتمع قدر الإمكان.
القي���ام باخلدم���ات الجتماعي���ة والتنموي���ة والإن�ساني���ة بالتعاون مع   -

ال�سلطة املحلية واجلهات ذات العاقة بقدر ما تتيح لها امكانياتها.
دع���م الطاب والطالب���ات ماديا ومعنوي���ا مبا ميكنهم م���ن موا�سلة   -

درا�ستهم يف املراحل املختلفة يف حدود قدرتها.
-  تنمي���ة مه���ارات وقدرات املراأة مب���ا ميكنها من امل�سارك���ة يف احلياة 

العامة م�ساركة فاعلة.
القي���ام بال�ستثم���ار يف املجال القت�سادي الآمن مب���ا يحقق للجمعية   -

موارد ثابتة لتمويل اأن�سطتها.

التعليمي املجال  اأواًل:  	•
مركز التميز اجلامعي- طاب  -

مركز التميز اجلامعي- طالبات  -
م�سروع احللقات القراآنية  -
م�سروع كفالة طالب العلم  -
م�سروع املراكز ال�سيفية  -

م�سروع حمو الأمية   -

التنموي املجال   ثانيًا:  	•
م�ساريع التمكني   -

م�ساريع التاأهيل والتدريب  -

االإجتماعي املجال  ثالثًا:  	•
م�سروع كفالة الأيتام واملعاقني  -

م�سروع العون الغذائي  -
م�سروع احلقيبة املدر�سية  -

م�سروع اإفطار ال�سائم  -
م�سروع زكاة الفطر  -
م�سروع ك�سوة العيد  -

م�سروع اأ�ساحي العيد  -

ال�صحي املجال  رابعًا:  	•
م�ساعدات نقدية للمر�سى   -

تخفي�ض ر�سوم امل�ست�سفيات   -
متابعة م�ساعدات مر�سية   -

ال�سيدليات املدر�سية   -
توزيع هدية العيد للمر�سى  -

اخلدمي املجال  خام�صًا:  	•
م�سروع ال�سدود واخلزانات املائية    -

م�سروع متابعة بناء وترميم :  -
امل�ساجد   -

واملدرا�ض   -
وامل�ستو�سفات  -

الطارئة االإغاثة  �صاد�صًا:  	•Ha
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The Message
Contributing in the 

development of members of 
the community and doing their 
service and care.

The Vision
Excellence in the field of charitable and 

humanitarian services through the rehabilitation 
and development of the 
human to become a positive 
member participating in the 
construction of society

The Values
• institutional  
• Transparency 
• Neutrality 
• Networking 
• Justice 
• Creativity 
• Excellence 

The Association 
seeks to achieve the 
following objectives :
1 - deepening the Islamic and social values 

among the community and spreading the spirit of 
cooperation and social cohesion .

2 – Providing community with social and health 
care in order to achieve aspirit of solidarity among 
members of the community as much as possible.

 3 – Providing community with developmental 

and humanitarian services in cooperation with 
the local authority and the relevant authorities as 
far as their means allow them to.

  4 - supporting students financially, within the 
limits of its capacity, and morally so that they can 
continue their studies at different stages.

 5 - investing in the economic sphere in order to 
achieve safe, stable resource for the Association to 
fund its activities.

 6 - Developing the women›s  skills and 
capacities to enable 
them to participate 
actively in the public 
life.

Our Projects
•	 The	Educational	

Field	
Excellence Center  (men section) Excellence 

Center (women 
section )
Quranic Classes 
Subsidizing for  
students Summer 
Centers Illiteracy 
eradication 

•	 Development	
Filed	

Enabling projects 
Training and 
qualifying Projects 

•	 Social	Field	
Subsidizing 
orphans and 
handicapped  Food 

supplement project 
School Bag Project 
Ramadan Breakfast 
Project Zakat 
AlFitr Project Eid 
Clothing Project 
Eid sacrificial feast 
(Meat distribution )

•	 Health	Field	Cash assistance for patients 
Helping  patients  
to get reduced fees 
in hospitals follow-
up assistance 
for patients. 
School pharmacy 
Distribution of Eid 
gift for patients

•	 Service	Field 
Dams and water 
barrage  Following 
-up construction 
and renovation 
of mosques, 
dispensary and 
schools

•	 Urgent	relief	


