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 بسم هللا الرحمان الرحيم

 2015 التقرير األدبي

                                                              

 

 

 

 

والدول وعامال من عوامل مؤسساته يعتبر مقاسا وتقويما لمستوى األمم واألفراد نجاح العمل الخيري و  نإ
.حيث يساعد على تقليص ا انه يعتبر صمام أمان المجتمعات.كموالفقراءالتوازن والتكامل بين األغنياء 

 . الجريمة ونزع مخالب الشر والشح والتحاسد من أفراد المجتمع وبالتالي تعود ثماره على الجميع

 

لسنة  لتقرير األدبي لجمعيتنامن عمل الجمعية، يسرنا أن نقدم لكم االرابعة السنة واآلن وبعد انقضاء 
السنة تزخر بالنشاطات واالنجازات. فقد تضاعف عدد هذه سن الجمعية، فإن . ورغم حداثة 2015

مجاالت منها  إلى أن نشاطات الجمعية شملت عدة اإلشارة. وتجدر و المنخرطين المشتركين والناشطين
أما على مستوى الهياكل  ... كما سيتم تفصيله الحقا. و الترفيهي الجتماعي والصحي والتربويجال الما

 أربعة أقسام هي :الداخلية فقد تشكلت 

 

 .قسم العمل االجتماعي 
 .القسم المالي 
  اإلعالمقسم 
  المشاريعقسم. 
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   األيتام:كف الة عائالت 
و  50متفاوتة تتراوح بين  بِمنٍَح شهرية بين جميع فروع الجمعية عائلة 50تكفل جمعية ينابيع الخير    

 :دينارا 300
 34تطاوين: 
  5جربة: 
 11الحامة: 

 .146و بذلك يكون العدد الجملي لألطفال المكفولين من األيتام و المحتاجين 

 حملة شتاء دافئ: 
بعد دافئ و لمساعدة العائالت المعوزة و المحتاجة لمقاومة برد فصل الشتاء الشديد،و ضمن حملة شتاء  

 تطاوينالخيروزعت جمعية ينابيع .القيام بالزيارات الميدانية و التثبت من الحاالت االجتماعية للعائالت،
غطاء  46وزيع و قد تمكنا من تالمالبس الشتوية لمستحقيها.و مجموعة من الحشايا و األغطية الصوفية 

عائلة من األرامل و المحتاجين باإلضافة إلى توزيع بعض المساعدات  23مقسمة على  حشية 27و 
 عائلة. 12الغذائية  لــ 

 .أيتام 10كما قامت جمعية ينابيع الخير فرع الحامة بتوزيع مالبس شتوية لفائدة  
باللطايفة لفائدة العائالت المحتاجة بمبلغ جملي باإلضافة إلى األغطية  الشتوية التي قدمها فرع الجمعية   

 د.248قيمته 

 زيارات ميدانية  : 
و ضمانا قام فريق العمل االجتماعي بجمعية ينابيع الخير بزيارات ميدانية للوقوف عن كثب على الحاالت 

مستحقيها من تبرعات إلى الصدقات و الهذه السنة و حرصا منا على أن تذهب  اإلعانات خالللحسن توزيع 
المواد الغذائية على بعض الحاالت المستعجلة التي تتطلب بعض االجتماعية ومعاينتها و تم توزيع  المحتاجين

 اآلني.التدخل العاجل و 

 : تغيير اسم الجمعية 
للجمعية من "جمعية ينابيع  األساسيقامت بتغيير اسم الجمعية و تنقيح القانون  أنهاتعلم جمعية ينابيع الخير 

و المحتاجين و ذوي االحتياجات  األيتام"جمعية ينابيع الخير لرعاية  إلىو المحتاجين" األيتامالخير لرعاية 
عائالت اليتامى و الفقراء و المحتاجين  إعانة إلىالجمعية من "تهدف الجمعية  أهداف إلى باإلضافةالخاصة" 

عائالت اليتامى و الفقراء و  إعانة إلى"تهدف الجمعية  إلىبكل الوسائل الممكنة المادية منها و المعنوية" 
 .المحتاجين و ذوي االحتياجات الخاصة بكل الوسائل الممكنة المادية منها و المعنوية
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 :عيد االضحى 
الفرحة على  إلدخالهللا علينا باليمن و الخير و البركات و محاولة منا  أعادهالمبارك  األضحىبمناسبة عيد  

و بين مادية و عينية  أضحية 14و العائالت المحتاجة،قامت جمعية ينابيع الخير بتوزيع  األطفالقلوب بعض 
 من األضاحي بالتعاون مع الشبكة الجهوية للجمعيات بتطاوين. 2قد تم توزيع 

 لحم على عدة عائالت من األيتام و المحتاجين تبرع بهال ينابيع الخير فرع الحامة كمية من وزعت جمعيةكما  
 عائلة . 13و قد انتفع من هذا النشاط  فاعل خير

و المحتاجين بمناسبة  األيتامباإلضافة إلى جمعية ينابيع الخير فرع اللطائفة التي قامت بمساعدة عائالت من  
 د.650بقيمة   األضحىعيد 

 

 : قفة رمضان 
و ذوي االحتياجات لتوزيع المواد الغذائية على العائالت المعوزة حملة قفة رمضان  جمعيةنظمت ال 

مبادرة طيبة شارك فيها متطوعو الجمعية بكل حماس و تمكنوا من توزيع المساعدات  و كانت الخصوصيّة
وفق قائمات تم ضبطها مسبقا من خالل جملة الملفات التي تعدها الجمعية عن  هاتوزيع إذ تم لمستحقيها

عائلة بالتعاون مع  59قفة من طرف الجمعية.كما تمكنا من إعانة  115و قد تمكنا من توزيع .العائالت
عائلة ليصلف المبلغ الجملي  174من هذه القفة  استفادالشبكة الجهوية للجمعيات بتطاوين و بذلك فقد 

 د.3450لإلعانات بتطاوين 
سلة على مستحقيها.كما  60بتوزيع  رأفبيع الخير فرع الحامة بالتنسيق مع جمعية اكما  قامت جمعية ين 

 بمناسبة رمضان. 100.000عائالت بمنحة قدرها 4ساعدت 
د 35و  30قفة رمضان لفائدة المحتاجين قيمتها تتراوح بين  43كما تمكن فرع الجمعية بمنزل شاكر بتقديم   

 د.1370ليصل المبلغ الجملي ل
عائلة وذلك قبل حلول  31قفة على  31توزيع  عمل فرع اللطائفة لجمعية ينابيع الخير على ة و ككل سن 

عائلة أخرى  16قفة على  16وزعت الجمعية  ومع جمعية الرحمة الخيرية. بالتعاونشهر رمضان بيومين 
 د(.1300لم تقدر على مسايرة الغالء الفاحش لألسعار بمبلغ جملي قدره )

قفة . 324 إلىبمناسبة شهر رمضان الكريم  لإلعاناتليصل العدد الجملي   
 

 كالتالي:  قد أعدت حسب عدد أفراد العائلة بتطاوين قائمات العائالت لإلشارة فان             

 د50أفراد:قفة بقيمة  5أكثر من     //    د40أفراد: قفة بقيمة  4أقل من                          

 

 :الختان الجماعي 
حفل ختان جماعي لفائدة العائالت  بتطاوين األحمرالهالل  منظمة جمعية ينابيع الخير بالتعاون مع تنظم

طفال من األيتام والمحتاجين بتقديم كسوة الختان  26و قد قامت الجمعية بإعانة المعوزة بمقر المنظمة 
 بالتعاون مع الشبكة الجهوية للجمعيات بتطاوين.
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 : كسوة العيد  

و بالتعاون مع الشبكة الجهوية للجمعيات قامت جمعية ينابيع  األيتامالبسمة و الفرحة على وجوه  إلدخال
العائالت المعوزة بمبالغ مالية  إعانةكسوة عيد ضمن مشروع بسمة يتيم،كما تمكنت من  23الخير بتوزيع 

 .عائلة 15د لحوالي 150و  50بين 

 4د بمناسبة عيد الفطر لفائدة 500من توزيع مبلغ مالي قدره كما تمكنت جمعية ينابيع الخير فرع الحامة 
 د لكل عائلة.125عائالت من المحتاجين بقيمة 

 

 :زكاة الفطر 
بحملة تبرعات خاصة بزكاة الفطر على موقعها  ينابيع الخير تطاوين في نهاية شهر رمضان قامت جمعية

 د.1195العائالت المحتاجة و قد وصلت قيمتها الجملية ل اإللكتروني الخاص وتم تسليمها لفائدة

 

 :المساعدات الغذائية 
لفائدة في مواد غذائية   ةتمثلمساعدات بتقديم م و المحتاجين قامت جمعية ينابيع الخير لرعاية األيتام

 ت.عائال10العائالت محدودة الدخل من األيتام و المحتاجين و قد تم تقسيمها على 

 

  : مساعدات عينية 
 

من األرامل و  مجموعة من المساعدات العينية المتنوعة لفائدة العائالت المعوزة بتطاوينجمعية القدمت  
 د. 2462.790و قد بلغت قيمتها  المحتاجين

دعم عائلة أغلب أفرادها معاقين لترميم جزء من المنزل بمبلغ جملي قدره قام فرع الجمعية باللطايفة ب 
 د(.100)
إعانة عائلة محتاجة ،و د(200ميتيهما بمبلغ جملي قدره ) مساعدة عائلتين فقيرتين على تجهيز إلى باإلضافة  

 د(.65ببعض المالبس بمبلغ جملي قدره )
 د(.1040عائالت فقيرة على تزويج أوالدهم بمبلغ جملي قدره ) 5ساعد باإلضافة إلى انه  
تعويض عائلتين أصيب مشروعيهما )تربية األغنام، تربية الدجاج( بالتلف بسبب الحرائق من  كذلك تمكن 

 د(.2182وثالثة خسرت أثاث بيتها بنفس السبب بمبلغ جملي قدره )
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 الخبز(:  مشروع طابونة)انتاج  

لتوفير موارد رزق قارة للعائالت و حرصا منها على نشر ثقافة التوكل بدل  إستراتيجيتهاضمن 
العائالت المعوزة بتطاوين و قد كانت دموع  إلحدىالتواكل،قامت جمعية ينابيع الخير ببعث مشروع طابونة 

و مراقبة سير المشاريع المنفذة  شاء هللا متابعة  إنلصاحبة المشروع و ستتم  األولىالفرح ردة الفعل 
 .أعمالنالضمان نجاحها و استمراريتها راجين من هللا التوفيق في 

   تربية ماشية:مشروع 

مشرع  بإقامةعلى الكف على طلب يد العون قامت الجمعية  أرملةلنشر ثقافة التوكل بدل التواكل و لمساعدة 
يكفيها و ابنائها  أنيتكلل المشروع بالنجاح و  أنالمحتاجة، نرجو من هللا  األراملتربية ماشية لفائدة إحدى 

 .و حاجياتهم

 

 تجاري :  مشروع 

إنشاء ،قامت جمعية ينابيع الخير فرع منزل شاكر بمحاولة من الجمعية لرفع مستوى العيش لبعض العائالت 
 المواد المنزلية.مورد رزق لفائدة معوزة يتمثل في مشروع تجاري لبيع المالبس و 

 

 زيارات ميدانية  : 
و حرصا منا على حسن سير المشاريع الممولة من طرف الجمعية لفائدة العائالت المعوزة من األيتام و 

المحتاجين يقوم الفريق العامل بقسم المشاريع بزيارات ميدانية للمشاريع للتأكد من نجاحه و تحقيق األهداف 
 و أهمها التعويل على الذات لتحقيق االكتفاء الذاتي.  لهالرئيسية 

 

 اتف اقية شراكة بين جمعية ينابيع الخير و البرنامج االنمائي لالمم المتحدة: 

 تمكينالمتحدة ضمن مشروع  لألمم اإلنمائياتفاقية شراكة بين جمعية ينابيع الخير و البرنامج  إمضاءتم 
تحت عنوان المقاربة  الحوكمة المحليةفي إطار محور   المدني نة و تعزيز قدرات المجتمعالمواطلدعم 

التشاركية بين الجمعيات الممثلة لذوي االحتياجات الخصوصية و المجلس الجهوي بوالية تطاوين و الذي 
 تحسين العالقة بين الطرفين.   إلىيهدف 

 المنظمة التونسية للتنمية االجتماعية بتونس 
مشاريع متعددة  10دراسة لـ  تقديم لىعالتونسية للتنمية االجتماعية تم االتفاق بين الجمعية و المنظمة    
  والية تطاوين.  عائالت من 10لفائدة   جاالتمال
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 كراسي متحركة  : 
متحركة كراسي  7جمعية ينابيع الخير تقدمو التثبت من الحاالت االجتماعية، بعد القيام بالزيارات الميدانية 
 .مجموعة من المحتاجين المعاقينفائدة ل

 حالة صحية تستحق التدخل : 
و ذلك بمساعدة احد  عملية جراحية إجراءفي  استعجاليهقامت جمعية ينابيع الخير بمساعدة حالة صحية 

 .د 2250بقيمة  المتبرعين

 

 مساعدات طبية: 
على مستحقيها من المرضى المساعدات الطبية بتطاوين بتقديم مجموعة من ر قامت جمعية ينابيع الخي

هذه المساعدات متنوعة و . والذين سبق و قاموا بتقديم مطالبهم بسبب سوء الحالة االجتماعية  المحتاجين
 ،حاشية مائيةمشاي عادي 3مشاي رباعي، 3منها 

 المحتاجين حسب الطلب.ليتم توزيعها على مستحقيها من األيتام و من النظارات الطبية  اإطار 83كما تلقت 

 

 : التكف ل بمصاريف العالج 
  دينارا 3083حوالي  و قد بلغتلبعض العائالت المحتاجة كما قامت الجمعية بتغطية مصاريف العالج  

 بتطاوين.
دعم عائلة لها بنت رضيعة أصيبت عند الوالدة في العمود الفقري واحتاجت لشهور من التمسيد الطبيعي  

 د(.350جملي قدره )في مصحة خاصة بمبلغ 
دعم امرأة مريضة مرضا مزمنا في الغدد سبب لها اضطرابات صحية في الجهاز البولي بمبلغ جملي   

 د(.90قدره )
 د.500كما قدم فرع منزل شاكر إعانات في المجال الصحي بقيمة  
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   الجامعية:العودة 

تكون انطالقتهم جيدة،قامت جمعية  أنو لنساعدهم و لو بالقليل على بمناسبة السنة الدراسية الجديدة ،
 طالبا 26مادية لفائدة الطلبة الجامعيين و قد تمكنا بفضل هللا من مساعدة  إعاناتينابيع الخير بتوزيع 

 د.2400د ليبلغ المبلغ الجملي 200و  100بمبالغ مالية متراوجة بين 

 

   المدرسية:الحقيبة 
, قامت جمعية ينابيع الخير بتقديم 2016-2015السنة الدراسية الجديدة  بانطالقلما بدأته  استكماال
 محفظة مدرسية 24عائلة من األرامل و المحتاجين باإلضافة لتوزيع  55مادية ولو قليلة لفائدة  إعانات

تلميذا انتفعوا من جمعية ينابيع الخير فرع منزل شاكر و  27عائلة بفرع الجمعية بالحامة، 21بتطاوين ،
ع الجمعية بفر د للحقيبة الواحدة62عائلة معوزة بمعدل  11 وزعت على حقيبة مدرسية على 11

 باللطائفة.

عائلة فقيرة بطاقات اشتراك ثالثية بمبلغ  15نظرا ألهمية تأمين نقل التالميذ وزعت الجمعية على  و
 د(.315جملي قدره )

 

 
جملة من المقاييس أهمها : دخل العائلة وكلفة من خالل االعتماد على تحديد المنح تم  نأاإلشارة إلى  تجدر

منتفعين وبذلك يكون العدد الجملي للالتالميذ في كل عائلة.ضافة إلى عدد مستوى، باإلاألدوات المدرسية لكل 
  األيتام و المعوزين.عائلة من 128من جمعية ينابيع الخيربهذا البرنامج 

 

 :إعانات الفروع    
اسبة قدمت جمعية ينابيع الخير إعانات مادية لفروع الجمعية بكل من منزل شاكر، اللطائفة والحامة بمن 

 د.3500العودة المدرسية  بمبلغ جملي قدره 
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 مصيف المنستير: 

لفائدة األيتام باالشتراك مع فوج القصور للكشافة بتطاوين، قامت جمعية ينابيع الخير بتنظيم المخيم السنوي 
و قد تنوعت  يتيما 12لفائدة  2015أوت  26 إلى 16من أيام  10لمدة بمدينة المنستير و المحتاجين 

 و تمتع األطفال و انتفعوا باكتشاف  أماكن جديدة.  األنشطة

   مائدة افطار جماعي: 

بنزل دقيانوس الذي  لفائدة عائالت من األيتام و المحتاجين جمعية ينابيع الخير في اإلفطار الجماعي شاركت
و تحت إشراف الوكالة التركية للتعاون و  12/07/2015ليلة  بتطاوين نظمته الشبكة الجهوية للجمعيات

 .التنسيق

 :يوم تنشبطي 
من  األنشطةقدمته مجموعة ''ليلي شاو'' و قد تنوعت  األطفالقامت جمعية ينابيع الخير بيوم تنشيطي لفائدة 

تذكرة مجانية  20. كما منحت الجمعية فقرة المهرج إلى باإلضافة مسابقات،العاب سحرية و دمى عمالقة
 األيتام األطفالعائدات هذا اليوم الترفيهي لفائدة  و قد كانتالمسجلين بها. األيتاملحضور هذا النشاط لفائدة 

.و المحتاجين  

   2015  اوتمصيف: 
  األيتام األطفاللفائدة  شاركت جمعية ينابيع الخير بمصيف منظم بالتعاون مع االتحاد الجهوي للتضامن

 .أوت  13إلى  3أيام من  10بمدينة المنستير لمدة 

     :انشطة ترفيهية بفرع الحامة 

 أوت 04مهدية الذي امتد من شاركت جمعية ينابيع الخير مع فوج محمد الدغباجي بالحامة في مصيف ال 
 من األيتام. أطفال  7و قد انتفع من هذا المخيم   آوت 15 إلى

 طفل يتيم.  20رحلة لمدينة األلعاب بقابس لفائدة  2015نوفمبر  15كما نظمت الجمعية بتاريخ  

 
 

 

http://www.sourcesdubien.org/sourcesdubien@gmail.com
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.627888480646107.1073741930.188577701243856&type=3
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.627888480646107.1073741930.188577701243856&type=3
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.627888480646107.1073741930.188577701243856&type=3
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.627888480646107.1073741930.188577701243856&type=3
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.627888480646107.1073741930.188577701243856&type=3
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.627888480646107.1073741930.188577701243856&type=3


   لرعاية األيتام والمحتاجين الخيرينابيع  
 

 

 

 
 

 811 559 55 -353 853 75تونس -تطاوين   3200مارس   2نهج  54

www.sourcesdubien.org/sourcesdubien@gmail.com 

 

 

 

 دورة تكوينية :  

 إشرافقام الفريق العامل بجمعية ينابيع الخير بدورة تكوينية بمقر الجمعية حول التثقيف المالي تحت 
بتسليم شهادات في الغرض  اختتمت تخدم"تونس "ضمن برنامج  "Mercy Corps" المنظمة العالمية

 لجميع المتكونين .

 : المشاركة في الدورة التكوينية 

 
جمعية ينابيع الخير في الدورة التكوينية الخاصة بإعداد و صياغة المشاريع الجمعياتية بمركز "إفادة  تشارك

 .نسللجمعيات" تو
 

 : االجتماع السنوي العام 
ينابيع الخير بفرنسا اجتماعها السنوي العام لتقديم التقرير األدبي والمالي. وقد تم تكريم بعض عقدت جمعية 

األعضاء. والمصادقة على مشروعين جديدين لفائدة األيتام والمحتاجين. وقد سجلنا خالل االجتماع انضمام 

 .أعضاء جدد للجمعية
 

   برنامج دعم المجتمع المدني:  

كان  "PASC "في إطار برنامج تنمية قدرات المجتمع المدني الذي ينفذه برنامج دعم المجتمع المدني
لجمعية ينابيع الخير مشاركة في ورشتي تكوين ، األولى تحت عنوان "المبادئ الرئيسية التي تحكم التجارة 

  الدولية" و الثانية بعنوان "اليات مكافحة الفساد".
  

 :البرنامج االنمائي لالمم المتحدة 
ضمن مشروع تمكين لدعم المواطنة و تعزيز قدرات المجتمع المدني،نظم البرنامج االنمائي لالمم  

ديسمبر حضرها اثنين من الجمعية بعد االمضاء على  13الى  10المتحدة مجموعة دورات تكوينية من 
شراكة بين جمعية ينابيع الخير و البرنامج االنمائي و المؤطرة تحت الحوكمة المحلية.تتمحور الدورة اتفاقية 

حول الية تيسير الحوار و حل النزاع،اما الدورة الثانية قفد اهتمت باليات التواصل.و قد  التكوينية االولى
يات و قواعد العمل الجمعياتي و اختتمت حلقة الدورات بورشة جمعت رؤساء الجمعيات الشريكة حول اخالق

 .تهدف الى انشاء تنسيقية بين الجمعيات الشريكة
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 اإلداريحضر فريق من جمعية ينابيع الخير فعاليات الدورة التكوينية الخاصة بالتسيير المالي و  
للمشاريع و قد اختتمت بتوقيع اتفاقية شراكة جديدة مع برنامج األمم المتحدة اإلنمائي في إطار مشروع" 

 تمكين" الخاص بواليتي مدنين و تطاوين

 

 النمساوية العالمية بتونس:  "هلفزورك"  منظمة 
النمساوية منظمة من طرف المنظمة  عالميةباإلبدورة تكوينية خاصة عية ينابيع الخير مت جشارك 

 24 إلى 14من هذه الدورة على مدى عشرة أيام  تواصلت.العالمية ضمن برنامج مهارات النجاح
على شهادة في مهارات تقنية المعلومات  االختباراتالناجحين فيها في  بإحراز ستختمو  2015ديسمبر

 ."Cambridge "معتمدة من جامعة

النمساوية "هلفزورك "منظمة كما شارك عضو بجمعية ينابيع الخير بدورة تدريبية منظمة من طرف  
بمقر  2015ديسمبر  30و  29لك يومي ذالعالمية تحت عنوان : متابعة و تقييم المشاريع الجمعياتية، و 

 تطاوين.بمشروع مهارات للنجاح 

 

 ق        ه ولي التوفي    و الل
                             2015ديسمبر   31
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