
المنح

مساعدة الطالب العائدين 
إلى الكيان الصربي

مؤسس و واقف صندوق “بشانق”

أول رئيس لجمهورية بوسنه وهرسك المستقلة
علي عزت بيغوفيتش

المقتطف من الوقفية
�بالشهادة بأن الله واحد و بأن محمدا صلعم عبده ورسوله 

ومرشد الطريق المستقيم� وبيقين بأن خيرات الوقف ال 
تنقطع وال ينتهي أثره إلى يوم القيامة� أنا� علي عزت 

بيغوفيتش بن مصطفى أوقف جزء األموال التي أتصرف بها 
كوسيط ����

تم االحتفاظ بكامل الوقف وتم توسيعه أكثر من 100% 
يتم تنفيذ النشاطات املرسومة من الربح

رسالة الصندوق
المساعدة في التعليم والمعرفة والثقافة من خالل:
المنح للطالب الموهوبين في الثانويات والجامعات،

دعم العودة المستدامة للعائدين إلى الكيان الصربي عن طريق
المساعدة في التعليم والمعرفة والثقافة،

مساعدة مدرسة الغازي خسرو بك والمدرسة الثانوية البوشناقية األولى 
في سراييفو،

مساعدة وتأييد المشاريع في مجال التعليم والمعرفة والثقافة.

مشاريع أخرى
تنظيم الدورات التثقيفية لعدة أيام بغرض التعارف بين الطالب 

وتبادل األفكار والخبرات لللحاصلين على المنح من الصندوق،
المساعدة المالية وتأييد الحاصلين على المنح عند عرض بحوثهم 

في المحافل الدولية،
تنظيم المسابقات في األدب لطالب الثانويات والجامعات داخل 

بوسنه والمهجر،
 تنظيم زيارة أهم معالم التاريخية والثقافية في بوسنه وهرسك 

لعدد من الحاصلين على المنح الدراسية،

تنظيم الدورات التثقيفية لللحاصلين على المنح من الصندوق،
تشجيع وتأييد تالميذ المدارس االبتدائية وطالب الثانويات في 
المسابقات التي تقام في الكتاتيب في تعليم الدين اإلسالمي،

تشجيع وتأييد الذين يحاولون حفظ القرآن الكريم،
مواصلة التعاون مع الحاصلين على المنح الدراسية بعد تخرجهم،

إقامة التعاون مع المؤسسات الشبيهة ومؤسسات الوقف،
إقامة التعاون مع جمعيات البشانق في المهجر ... وما إلى ذلك.

BBI banka d.d. Sarajevo والنقود الموضوعة في مصرف
BOR banka d.d. Sarajevo الذي يأتي من واردات األسهم في مصرف

من الطالب الموهوبين في الثانويات والجامعات ومنهم:
1900تم إلى اآلن إعطاء المنح الدراسية ألكثر من         طالبا

تخرج 81 طالبا من الجامعة  بتقدير: 10،00
140 طالبا حصلوا على الشارة الذهبية أو اللوحة الذهبية

أو ميثاق رئيس الجامعة أو ميثاق عميد الكلية وما إلى ذلك،
132 خريج المدرسة الثانوية يحملون لقب طالب الجيل،

أكمل 15 طالبا حفظ القرآن الكريم بكامله،
تتراوح قيمة المنحة من 170 – 120 ماركا بوسنويا.

شملت مساعداتنا إلى اآلن 1850 تلميذ عائد إلى الكيان الصربي.

“الحكمة ضالة المؤمن أينما وجدها أخذها.”

“يمثل التعليم المفتاح الذهبي للحرية والنجاح.”

في العام الجامعي 2016/2017 م. يبلغ متوسط تقدير الطالب 9،41

علي عزت بيغوفيتش

والتبرعات

1422 22
162001

تزويد المدارس االبتدائية بالوسائل التعليمية والمعدات،
توفير الوسائل التعليمية والمعدات الحتياجات الطالب،

تنظيم الدراسة اإلضافية في اللغة البوسنوية واللغة االنجليزية
والرياضيات والفيزياء والمعلوماتية.  

18.04.2017.
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�بشانق� سراييفو

في رسالة العلم و الحث على الخير

وقف جديد
تبرع
كفالة

لنجعل مساهمتنا يف الصندوق صدقة جارية عن طريق

الهدف
البحث عن الواقفين الجدد والمتبرعين والكفيلين الذين يريدون عن طريق 
صندوق بشانق توفير المنحة الدراسية للطالب الموهوبين الذين ينحدرون 

من األسر الفقيرة.
االحتفاظ بالوقف النقدي كصدقة جارية.

المساعدة في التعليم من خالل زيادة عدد المنح الدراسية للطالب 
الموهوبين الذين يدرسون في المرحلة األولى في الجامعات والذين 

يواصلون دراسات الماجستير.
دعم العودة المستدامة للعائدين إلى الكيان الصربي عن طريق المساعدة 

في التعليم والمعرفة والثقافة.
تأييد مشاريع أخرى في مجال التعليم والمعرفة والثقافة.

كن أنت واقفا، متربعا، مساعدا لصندوق “بشانق”

ّأيد الشباب في وبوسنه وهرسك في التربية والتعليم

 اجعل أموالك الخاصة من الخير العام

اإلرشادات للدفع في اليوروهات:

اإلرشادات للدفع في الدوالرات األمريكية:

اإلرشادات للدفع في المارك البوسنوي:

دفع: االسم و اللقب أو الشخص المعنوي، العنوان
الهدف من الدفع: تأييد أهداف ونشاطات صندوق بوشناق، منحة دراسية 

للمتفوقين و الذين يبلغ تقديرهم  ... 10و ما إلى ذلك. 

صندوقصندوق
بشانقبشانق

الصندوق للنشاطات في مجاالت التعليم والمعرفة والثقافة 
ولألمن االقتصادي والمالي واالجتماعي للبشانق

ATTENTION: FOND BOŠNJACI SARAJEVO, DŽEMALA BIJEDIĆA 17/P, 
SARAJEVO, BOSNIA AND HERZEGOVINA

RECIPIENT'S ACCOUNT: BOSNA BANK INTERNATIONAL D.D. 
SARAJEVO, NUMBER: 1410010004331506

FOR THE BENEFIT OF: BOSNA BANK INTERNATIONAL DD SARAJEVO, 
TRG DJECE SARAJEVA B.B., SARAJEVO, BOSNIA AND HERZEGOVINA

SWIFT: BBIBBA22XXX
WITH: PRIVREDNA BANKA DD ZAGREB, CROATIA

SWIFT: PBZGHR2X
ACC NO.: 709200-978-000641

FINAL USER: FOND BOŠNJACI SARAJEVO,
    DŽEMALA BIJEDIĆA 17/P, SARAJEVO, BOSNIA AND HERZEGOVINA

    IBAN/ACC NO.: BA391413065310081343

FOR THE BENEFIT OF: BOSNA BANK INTERNATIONAL DD SARAJEVO, 
TRG DJECE SARAJEVA BB, SARAJEVO, BOSNIA AND HERZEGOVINA

SWIFT: BBIBBA22XXX
WITH: ABANKA VIPA DD LJUBLJANA, SLOVENIA

SWIFT: ABANSI2X
ACC NO.: SI56051001010020524

FINAL USER: FOND BOŠNJACI SARAJEVO,
DŽEMALA BIJEDIĆA 17/P, SARAJEVO, BOSNIA AND HERZEGOVINA

IBAN/ACC NO .: BA391413065310081343


