


تقرير

الربع الثاني السنوي

م2020لعام 

لجمعية البر الخيرية بالجعرانة 



بحمد هللا تابعت الجمعية خالل الفترة الزمنية 

م2020-6-30م والى 2020-4-1من 

تنفيذ مشاريع الربع الثالث من الخطة التشغيلية لهذا العام 

مشروع كفالة يتيمافطار صائم في المنازل

مشروع تفريج كربةمشروع لنكفيهم

مشروع سلة العطاء

سقيا الماءمشروع األوقافمشروع 

مقدمة

مشروع زكاة الفطر



مؤشر النجاحالمساعدة المقدمةالمستفيديناسم المشروع

حياء واالالمستفيدينلمشروع افطار صائم في المناز

المتضررة

وجبة ساخنة22538توزيع توزيع وجبات ساخنة

قطعة اثاث19جهاز و35تسليم أجهزة كهربائية واثاثاسر9مشروع لنكفيهم

حالة25تنفيذ مساعدات مالي وعينيمستفيد25مشروع تفريج كربة

يتيم لمدة ثالث اشهر45كفالة مساعدة ماليةيتيم45مشروع كفالة يتيم

كرتون ماء1749صرفسقيا ماءاالسر مشروع سقيا الماء

حياء واالالمستفيدينالمبادرات

المتضررة

أرز–دقيق -لحوم-غذائيةسالت-مالي 

تمور-

السالتنوع من 115,536صرف

كيس أرز2000توزيع الفطر على مستحقيهاتوزيع زكاةاهل الزكاةمشروع زكاة الفطر

الثاني خير مكةامتالك الوقف-الدعم العاممشروع األوقاف

لاير4,635,947التكلفــــــة االجماليــــــــــة لمصروفات الربع الثالث للمشاريع

,,التقرير الثاني
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مشروع افطار صائم في المنازل

من وجبة ساخنة على جميع مستفيدي الجمعية واألحياء المتضررة22538توزيع 

لاير146.497جائحة كورونا بمبلغ 
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مشروع افطار صائم في المنازل

من وجبة ساخنة على جميع مستفيدي الجمعية واألحياء المتضررة22538توزيع 

لاير146.497جائحة كورونا بمبلغ 



دينا سلة غذائية لجميع األسر المسجلة ل27442صرف 

لاير2000.000واألحياء المتضررة بمبلغ 

مشروع سلة العطاء



دينا سلة غذائية لجميع األسر المسجلة ل14182صرف 

واألحياء المتضررة من الجهات الداعمة

مشروع سلة العطاء



كيس أرز90صرف  أرز

كرتون لحم ودجاج مجمد400صرف لحوم

كرتون 3464صرف تمور

مشروع سلة العطاء



وجبة ساخنة بالمشاركة مع الجهات الداعمة67.258صرف 

مشروع سلة العطاء



ة كيس دقيق لجميع األسر المسجلة لدينا وسكان مركز الجعران2700صرف 

مشروع سلة العطاء



كيس أرز على اهل الزكاة في جعرانة 2000صرف 

واالحياء المتضررة

مشروع زكاة الفطر



مظلة واستمرارية لعطاء الجمعية خالل جائحة كورونا تم تنفيذ عدد من المبادرات التي كانت تحت

حملة مجتمع واعي وحملة براً بمكة

حة المتضرر من جائ(حوش بكر)والتي خدمت اهالي مركز جعرانة بجميع احياءها السكنية وسكان 

كورونا  ومنها

مبادرة نعود بحذرمبادرة غذائنا واحدمبادرة وطن آمن

مبادرة معي حتى تفرجمبادرة تفريج كربة

المبادرات



مكة تم بحمد هللا امتالك الوقف الثاني للجمعية وقف خير

لاير1800.000بمبلغ 

مشروع األوقاف



مشروع  سقيا الماء

كرتون من الماء لألسر 1749صرف 

المسجلة واألحياء المتضررة



لاير41050جهاز كهربائي واثاث بمبلغ 35صرف

لاير48350صرف مساعدة مالية وعينية بمبلغ 

مشروع لنكفيهم

مشروع تفريج كربة

لاير47750صرف مساعدة مالية لأليتام بمبلغ مشروع كفالة يتيم

لاير311300صرف مساعدة مالية لجميع المسجلين  بمبلغ المساعدات مالية



التطوع

نا التطوعي تم بحمد هللا خالل فترة جائحة كورونا تفعيل دور فريق

فرد من ابطال الميدان21المكون من 



التطوع

لتطوعي تم بحمد هللا خالل فترة جائحة كورونا تفعيل دور فريقنا ا

فرد من ابطال الميدان21المكون من 
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