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عن النعمان بن بشير -رضي الله عنهما- قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
  مثــل المؤمنيــن فــي توادهــم وتراحمهــم وتعاطفهــم مثــل الجســد إذا اشــتكى منــه

             عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى .
                                                                 أخرجه البخاري ومسلم

      مع تداعيات إجراءات منع تفشي فيروس كـورونا  واإلجـراءات التي اتخذتها حكومـة
 خادم الحرمين الشريفين وولي عهده األمين حفظهم الله ،

وبتوجيهات  صاحب السمو الملكي األمير الدكتور/ فيصل بن مشعل بن سعود
بن عبدالعزيز         أمير منطقة القصيم - حفظه الله

 بمضاعفة جهود الجمعيات الخيرية في هذه الفترة
 وتوجيه وزارة الموارد البشرية والتنمية االجتماعية.

 قرر مجلس إدارة الجمعية حصر األسر المتضررة سواء كانت سعودية أو مقيمة
 وكذلك حصر العمال  المتضررين من اإلجراءات وتوزيع سالل غذائية عليهم

كما أقر إعفاء مستأجري عقارات الجمعية من إيجار ثالثة أشهر عن المحالت والورش.
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 في 1441/8/21هـ تم االنتهاء من توزيع السلة الرمضانية مكونة من 293 سلة
استفادة منها  جميع األسر المسجلة بالجمعية وعددها 239 اسرة .

  وكانت تحتوي على اآلتي:
   30 كجــم أرز ،10 كجــم ســكر ، 3 عبــوات زيــت، 3 علــب شــاي، 12 حبــة معجــون طماطــم،
تــوت، حبــات عصيــر  كرتــون شــوفان و 3   ، كرتــون مكرونــة   كيــس طحيــن 10 كجــم، 

 مسحوق تانج 2 كجم،
  كرتون تمر 8 كجم و2 كيس تمر ضميد 3 كجم، عبوتان صابون ومعقم لأليدي.

كما تم توزيع 20 كرتون دجاج على األسر األشد حاجة.

أوًال
توزيع السلة الرمضانية
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الخيريــة، العويضــة  مؤسســة  الســادة:  مــن  كامــل  بدعــم  الرمضانيــة  الســلة   وكانــت 
 وأوقــاف الشــيخ صالــح الراجحــي الخيريــة، ومســتودع الشــماس الخيــري ببريــدة وأوقــاف

الشيخ عبدالله الراجحي الخيرية ومؤسسة العثيم الخيرية والداعمين من األفراد.

الدكتورة
فوزية الجفالي

شركاء النجاح
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 بجهود رئيس مجلس اإلدارة
 تم جمع تبرعات لمواجهة جائحة كورونا بعد اجتماع لجنة األهالي بعضوية

 الدكتور/ علي بن محمد المزيد رئيس مجلس اإلدارة وبصفته أمين لجنة األهالي
 وبمشــاركة جمعيــة الدعــوة واإلرشــاد وتوعيــة الجاليــات بالمحافظــة حيــث كانــت البدايــة بعــد انتهــاء

الحملة شراء 300 كرتون دجاج تم توزيعها على األسر المسجلة واألسر المتضررة
وشراء 1030 سلة غذائية كمرحلة أولى.

 فــي 1441/8/30هـــ تــم االنتهــاء مــن توزيــع الســلة االســتثنائية األولــى مــن حملــة نهــر العطــاء علــى األســر
ــر المســجلين وعددهــا  620 ســلة اســتفاد ــا لغي ــة لجائحــة كورون ــن مــن اإلجــراءات االحترازي  والعمــال المتضرري

منها 37 أسرة سعودية ومقيمة  و577 عامًال بمحافظة الشماسية ومركز النبقية ومركز أم حزم.
  وكانــت تحتــوي علــى اآلتــي: 5 كجــم أرز ، 5 كجــم ســكر ، عبوتيــن زيــت ، علبتــان شــاي، 6 حبــات معجــون طماطــم،

كيس طحين ، 5 أكياس مكرونة ، 3 علب شوفان 3 علب فول، علبة ملح، علبتان تمر ،
 6 علب صابون ، علبة حليب ، و1كجم عدس.

لمواجهة اإلجراءات االحترازية لجائحة فيروس كورونا:
 حملة جمع تبرعات األهالي

ثانيًا

توزيع سلة غذائية استثنائية للمتضررين من اإلجراءات االحترازية لجائحة كورونا (حملة نهر العطاء ):
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شركاء النجاح

وكان كامل الدعم من حملة تبرعات لجنة األهالي بالشماسية.

 المحسنين من
 أهالي المحافظة
 والمراكز التابعة

لجنة األهالي
بمحافظة
الشماسية
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 فــي 1441/9/15هـــ تــم االنتهــاء مــن توزيــع ســلة نهــر العطــاء الثانيــة مكونــة مــن
 293 ســلة اســتفاد منهــا 239 أســرة مــن األســر المســجلة بالجمعيــة وكانــت تحتــوي

 على اآلتي:
معجــون حبــات   6 شــاي،  علبتــان   ، زيــت  عبوتــان   ، كجــم ســكر   10  ، أرز  كجــم   10 
 طماطــم، كيــس طحيــن ، 5 أكيــاس مكرونــة ، 3 علــب شــوفان ، 3 علــب تونــة ، علبــة

ملح ، و علبة حليب.

توزيع سلة نهر العطاء الثانية
لألسر المسجلة لمواجهة جائحة كورونا:

ثالثًا
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وكانت بدعم من حملة نهر العطاء ببريدة

شركاء النجاح

مركز التنمية االجتماعية ببريدة
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في 1441/10/23هـ تم االنتهاء من توزيع سلة نهر العطاء الثالثة مكونة من 300 سلة استفاد منها
 239 أسرة من األسر المسجلة بالجمعية و6 أسر من المتضررين من الجائحة  وكانت تحتوي على اآلتي:

 5 كجــم أرز ، 5 كجــم ســكر ، عبوتــان زيــت ،علبتــان شــاي، 8 حبــات معجــون طماطــم،  كيــس طحيــن ، 5 أكيــاس
مكرونة ، 3 علب شوفان ، 3 علب فول، علبة ملح ، علبتان  تمر ، 6 علب صابون ، علبة حليب ، و1كجم عدس.

توزيع سلة نهر العطاء الثالثة
لألسر المسجلة لمواجهة جائحة كورونا:

رابعًا
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ــق الريــاض ــات اإلفطــار علــى المســافرين علــى طري ــع وجب ــك بتوزي ــة إفطــارك فــي مكان ــل حمل ــم تفعي  ت
 القصيــم الســريع بمركــز  أمــن الطــرق  بــأم ســدرة يوميــًا وقــد بلــغ إجمالــي مــا تــم توزيعــه مــن وجبــات خــالل

شهر رمضان 1441هـ 5300 وجبة.

إفطار الصائمين
خامسًا

حملة « إفطارك في مكانك » لتعزيز تنفيذ
مشاريع إفطار صائم بالتوافق مع التعليمات

الصحية للوقاية من فريوس كورونا
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شركاء النجاح

المتطوعون

في تسهيل عملية توزيع وجبات اإلفطار

إمارة منطقة القصيم
محافظة الشماسية

صالح بن سليمان عثمان البليهي
سلمان بن محمد مبارك السنيدي
 محمد بن عبدالعزيز محمد الالحم

فيصل بن خالد عبداهللا الرميح
 عبداهللا بن سليمان عثمان البليهي

سليمان بن علي عبدالرحمن السهلي
عبدالرحمن بن علي عبدالرحمن السهلي

عبدالكريم بن عبداهللا عبدالكريم البليهي

 فهد بن خالد عبداهللا الرميح
منسوبي الجمعية

مركز أمن الطرق بأم سدرةشرطة محافظة الشماسية
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اإلدارة التنفيذية
إعداد

كلمة شكر
    تشــكر إدارة الجمعيــة كل مــن ســاهم بمالــه وجهــده ووقتــه ومشــورته ، وترجــو مــن
 العزيــز الحكيــم أن يخلــف عليهــم بالقبــول والبركــة فــي المــال والولــد ، وأن يغفــر لهــم
خــادم قيــادة  ظــل  فــي  والرخــاء  األمــن  نعمــة  بالدنــا  علــى  يديــم  وأن   ولوالديهــم 
 الحرمين الشــريفين الملك ســلمان بن عبد العزيز وولي عهده األمين صاحب الســمو

 الملكي األمير محمد بن سلمان - حفظهم الله.




