
تقرير مختصر بأبرز المبادرات والمشاركات المقدمة لمستفيدي الجمعية وجيران 
مكة منذ انطالق الحمالت اإلغاثية وغيرها للحد من انتشار فايروس كورونا على 

مستوى مكة  

قدمنا 
في

جمعية البر الخيرية 
بوادي بني عمير وضواحيها بمكة المكرمة

مسجلة برقم 480



بالد احلرمني اململكة العربية السعودية وبقيادة خادم احلرمني وولي عهده حفظهما اهلل توالت 
فيه��ا مظاه��ر العناي��ة واحلس��ن لق��در واملواطن واملقي��م واحلرص على حفظ الوطن ومكتس��باته . وبالد 
احلرم��ني عل��ى م��دار الوقائ��ع واألح��داث ال��ي م��رت عليه��ا فإن جه��ود ومواق��ف الدولة ممثل��ة يف قيادتها 
ومجي��ع قطاعاته��ا تتجس��د يف معن��ى واح��د وه��و حف��ظ الوط��ن واس��تقرار املواط��ن ، وميثل القط��اع الغري 
رحبي القطاع الثالث من قطاع ومثلث التنمية والشريك املهم لتحقيق األمان للفئات الي تقطن على 

خ��ط الفقر والعوز .

 وانطالق��ًا م��ن ال��دور اجملتمع��ي واإلنس��اني تش��ارك مجعي��ة صنائ��ع مبك��ة املكرم��ة أخواته��ا 
اجلمعيات واملؤسس��ات اخلريية واللجان واألوقاف كل منظمة على مس��توى نطاقها اجلغرايف خاصة 
وعلى مستوى مكة املكرمة عامة بعدة مبادرات ومشاركات ومحالت وذلك للحد من انتشار فايروس 
كورون��ا  COVID 19،، ، ودف��ع اجلائح��ة بالوس��ائل الصحي��ة والش��رعية والتوعوي��ة الس��تتباب األم��ن 

واالس��تقرار .
سائلني اهلل أن يعم البالد بالسالمة العامة والعافية ونزول االستقرار و زوال البالء .
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حرصت الجمعية على تنوع المبادرات والمشاركات وهي على النحو التالي :

المبادرات الصحية والوقائيةالمبادرات اإلعالمية والتوعوية

المبادرات الغذائية واإلطعامالمبادرات المالية والمساعدات

سقيا األسر06الشراكة المجتمعية



مبادرة 
ستعود مكة كما كانت

الفكرة:
اع��داد حمت��وى مرئ��ي حياك��ي مكان��ة احل��رم املك��ي الش��ريف 
يف قلوب الناس ومالمس��ة املش��اعر برس��ائل اجيابية بأن مجال 
الكعب��ة املش��رفة س��يعود لتلت��ف حول��ه مج��وع الطائف��ني والزوار 

والرك��ع الس��جود وستتالش��ى س��حابة الب��الء .

للمشاهدة 

مبادرة 
كلنا مسؤول

الفكرة:
اع��داد حمت��وى ث��ري موج��ز ع��ن فاي��روس كورون��ا وأه��م 

الط��رق الصحي��ة للح��د م��ن انتش��اره .

للمشاهدة  المبادرات 
اإلعالمية 

والتوعوية

مبادرة 
يستاهلون أكثر

الفكرة:
عم��ل راب��ط ميك��ن م��ن خالل��ه تقدي��م بطاق��ة إه��داء ألبط��ال 
وجن��ود الصح��ة للجنس��ني وذل��ك باس��تصدار بطاق��ة إه��داء 
خاص��ة عب��ارة ع��ن ش��كر واح��رام لك حري��ة اختيار اس��م املهدي 

وامله��دى ل��ه .

للمشاهدة 

https://youtu.be/q16-S6h8yv8
https://sanayie.org/pages/33
https://sanayie.org/reports/9


المبادرات 
الصحية 
والوقائية

مبادرة 
تصلك لبيتك

الفكرة:
تأم��ني أه��م األدوات الصحي��ة واملنظف��ات ملس��تفيدي اجلمعي��ة ت��وزع عليه��م يف 

بيوتهم .

للمشاهدة 

http://www.watannews-sa.com/44078/


المبادرات 
المالية 

والمساعدات

مبادرة 
تفريج كربة

الفكرة:
تقدي��م مس��اعدات مالي��ة ل��كل األس��ر املس��تفيدة م��ن اجلمعي��ة لتك��ون مبثاب��ة تفري��ج 
الك��رب جلمي��ع األس��ر م��ع األوض��اع الراهن��ة وتك��ون املرحل��ة األوىل بقيم��ة  200.000 ري��ال 

)مئت��ا أل��ف ريال( .

للمشاهدة 

https://www.arkan-news.com/?p=183776


المبادرات 
الغذائية 
واإلطعام

مبادرة 
إطعام و وقاية

الفكرة:
تقدي��م س��الت غذائي��ة جلمي��ع األس��ر املس��تفيدة م��ن اجلمعي��ة وبقي��ة األس��ر الواقع��ة 
يف نط��اق اجلمعي��ة اجلغ��رايف ويت��م توزي��ع 400 س��لة غذائي��ة كمرحل��ة أولي��ة ، وتوزي��ع 

وجب��ات عل��ى املقيم��ني والعمال��ة .

للمشاهدة للمشاهدة

https://twitter.com/sanae_makkah/status/1248582359101976599?
http://www.mnbr.news/192216.html
http://www.mnbr.news/192216.html


الشراكة 
المجتمعية

مبادرة 
نحن معكم

الفكرة:
انطالقًا من املبادرة الي أطلقتها مركز التنمية اإلجتماعية مبكة واملنبثقة من اإلتفاقية 
مع الشؤون الصحية مبكة والي تهدف إىل دعم القطاع الصحي من مستشفيات ومراكز 
صحي��ة بأجه��زة ومعقم��ات وأدوات صحي��ة ج��اءت فكرة املش��اركة مع اجلمعيات املس��اهمة 

واملشركة يف املبادرة ساهمت اجلمعية مببلغ 20.000 ريال )عشرون ألف ريال( .

للمشاهدة

https://twitter.com/ekram_makkah/status/1246517734705332225?s=20


سقيا 
األسر

مبادرة 
سقيا األسر

الفكرة:
تأمني ماء للش��رب واالس��تعمال ألكثر األس��ر ِعوزا وفاقة وذلك بتأمني 2 رد ماء لكل أس��رة 
مبعدل 8000 لر ) 8 طن ( لتكون إمجالي الردود ش��هريا أكثر من ١00 رد حبمولة 400.000 ألف 

لر أي 400 طن ماء حتلية بتكلفة شهرية تزيد عن 4000 ريال .



جمعية البر الخيرية بوادي بني عمير وضواحيها

https://twitter.com/sanae_makkah?lang=ar
https://www.youtube.com/channel/UCmZpJ1SwW3yt_F-iDaxi2AQ
https://www.instagram.com/Sanae_Makkah/
https://www.instagram.com/Sanae_Makkah/
https://www.facebook.com/%D8%AC%D9%85%D8%B9%D9%8A%D8%A9-%D8%B5%D9%86%D8%A7%D8%A6%D8%B9-1021594988033212/

