
 

  

 

 

 

 

 المشروع االنجازات االنجاز مكان
 على موزعة

 المناطق قرى
 المساجد 50

 على موزعة
 الدولة مناطق

253 
 اآلبار

 السطحية

 1 باراكو
 اآلبار

 االرتوازية
 على موزعة
 الدولة مناطق

( 100) فوق
 سنويا وجبة ألف

 صائم إفطار

 على موزعة
 الدولة مناطق

( 100) فوق
 سنويا رأس

 األضاحي

 

 

 المشروع االنجازات االنجاز مكان
 على مفرقة
 الدولة مناطق

 دعاة كفالة داعيا  261

 على مفرقة
 الدولة مناطق

 أيتام كفالة يتيما  816

 على مفرقة
 الدولة مناطق

 محفظ  28
 كفالة

 محفظين

 أسرة  26 نيكي+  باراكو
 أسر كفالة

 الكفيفة
 معلمين كفالة معلمين  6 باراكو+  جوغو

 معاقين كفالة معاقين  28 باراكو

 العدد اإلجمالي 1165
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  بنين في يةـجمعال إنجازات

 م2017 إلى 2003 العام من

 مشاريع عامة

 االجتماعية والرعاية الكفاالت

 ـةـتـنـوعم مشاريعصور  



 

 

 

 

 عام" البشرية للتنمية البر جمعية" أسست 

 الشباب بعض له نادى عام مؤتمر في م2003

 مدينة في والمسلمين اإلسالمية بالشؤون المهتمين

: عيسى تورى دلعب/  الداعية رأسهم وعلى باراكو

  .المنطقة وأعيان دعاة بعض

 تحت الخارجية وزارة لدى سجلها تم ثم 

-PDBA/SG/SAG/2005/056) :رقم

DASCSR du 18 novembre 2005)   

 يوليو 1 بتاريخ الصادر الوطني القانون بموجب

 ذات الجمعيات تأسيس بشؤون الخاص م1901

 تشمل خيرية جمعية وهي. الدولة في العام النفع

  .مجاورة ودول بين جمهورية كافة خدماتها

 جلب – دعوية قيادات عليها والقائمون 

 أصيل خلق الملهوف وإغاثة للمسلمين الخير

 في متميزا اهتماما للجمعية أن كما. بأصالتهم

 المجاعة ومحاربة واألمية الجهل استئصال

 .يلةذوالر

 

 

 

 

 رائدة بنين، في البشرية للتنمية البر جمعية 

 والتربوية واإلنسانية االجتماعية األعمال في

 .والتنموية والدعوية

 

 تعمل بمهنية على بناء مؤسساتالعمل  

لى إ والتبعية الفكريةالسلبية وحرفية لنقل الشعب من 

 .واالعتزاز بالنفسااليجابية 

 

 

 

 .األضاحي لحوم توزيع مشروع ✓

 .الجماعي واإلفطار الغذائية السلة مشروع ✓

 .الفطر زكاة ✓

 .العيدين كسوة ✓

 الغذائية السلة ✓

 .والعمرة الحج ✓

 .لهم معونات وتقديم والمعتمرين الحجاج توعية ✓

 

 

 والمحتاجة، الفقيرة لألسر اإلنتاج وسائل تمليك ✓
 األعباء وتخفيف وتنميتها، مساعدتها بهدف
 .كاهلها عن المالية

 ونذر متنوعة وصدقات متنوعة تبرعات ✓
 .وعينية سريعة مساعداتو وكفارات

 

 وترميمها وتجهيزها ومرافقها مساجد بناء ✓
 .وعمرانها بنظافتها وعناية

 فصول وصيانة بناء: والثقافة والتربية التعليم ✓
 والقسم الكريم القرآن تحفيظ ومراكز ومدارس
 الجدد المهتدين أبناء إيواء ومراكز الداخلي

 .واللقطة والمشردين أليتاموا
 .وتجهيزها علمية مكتبات بناء ✓
 بناء إلى الجمعية وتسعى: واإلصحاح الصحة ✓

 الصحية والمراكز العيادات وصيانة
 المرضى ومعالجة والمساعدات والمستشفيات

 واألمن الصحية الوقاية توفير ألجل وغيرها؛
 .المستعصية األمراض على والقضاء الصحي

 مياه لتوفير والسطحية االرتوازية اآلبار حفر ✓
 .البنيني للمجتمع عذبة

 

 محاضرات دعوية فضيلة حمالت دعوية قوافل ✓
 .وثقافية علمية ومسابقات ودورت

 برامجو حائط جالتوم منشورات: اإلعالم ✓
 .وتلفيزيونيه إذاعية

 

 - معاقين – عفيفة أسر - أيتام) لفئات الكفاالت ✓
 (طالب - محفظين – معلمين دعاة

 مدرسي زيو دراسية منح: )طالبية رعاية ✓
 دروسو العلم طالب مكتبةو مدرسية حقيبةو

 وثقافية علمية مسابقاتو محاضراتو تقوية
 .(وثقافية ترفيهية رحالتو
 المساعدات في وتتمثل اإلغاثة حمالت ✓

 .الطبيعية الكوراث لضحايا اإلنسانية

 

 ارناــــشع

 ةـرؤيـــال

 الرسالة

 الجمعية بها تقوم التي األنشطة أهم

 يةـالتعريف بالجمع

 مشاريع موسمية

 مشاريع إنشائية

 مشاريع الدعوة واإلرشاد

 الرعاية االجتماعيةمشاريع 

اقتصاديةمشاريع   


