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  جائحة فايروس كورونا

COVID-19  المستجد   

 المجلس
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بسم اهلل الرحمن الرحيم
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الحرميــن  خــادم  بقيــادة  الســعودية  العربيــة  المملكــة  بــذلت 
الشــريفين وســمو ولــي عهــده األمينـ  حفظهمــا اللــهـ  جهــودا 
 ،COVID 19 كبيــرة فــي مواجهــة فيــروس كورونــا المســتجد
مع تقديم اإلنسان على أي اعتبار آخر، بــدأت مــع اتخــاذ الحكومــة 
قــرارات اســتباقية تضمنــت تدابيــر احترازيــة وإجــراءات وقائيــة 
صارمــة، حتمت على جميع القطاعات واألفراد تقديم جهودا ال 

مثيل لها لحماية المواطن والمقيم .

االجتماعية  للمسؤولية  الشرقية  المنطقة  مجلس  في  ونحن 
اجتهدنا في تسخير جميع االمكانيات لترجمة تطلعات القيادة 
والخاصة  الحكومية  الجهات  مع  بتكاملية  والعمل  الرشيدة 

والمجتمعية لمواجهة أزمة فايروس كورونا المستجد.
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 اعداد استبانة قياس 
مسؤولية الفرد
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المبادرات
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مركز العمليات والمبادرات
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 القيمة
 االقتصادية

 الُمبادرة | المشاركة | وصف العمل التطوعي الساعات التطوعية

28,800 192

 مناقشة أفكار داعمة للوطن والمجتمع وطرق
 نشر المشاريع الخاصة بالمجلس وغيرها خارج
 الوقت الرسمي للعمل لمدة ساعتين أسبوعيًا

خالل شهرين من منسوبي المجلس

3,450 23
 دعم ومساندة فرع وزارة الموارد البشرية

.والتنمية االجتماعية بالمنطقة الشرقية

2,850 19
 تقديم االستشارات لعدد من الجهات

الحكومية وغير الربحية بالمنطقة الشرقية

2,400 16

 إصدار ملف خاص بالطفل خالل فترة العزل
 المنزلي في العشر اآلواخر من رمضان ويشمل

العيد

1,200 8

 إطالق فكرة مدينة العيد لألطفال خالل عيد
 الفطر الُمبارك وإطالق مسابقة مصاحبة لها

بلغت جوائزها ثالثة آالف ريال

11,500 150

 توزيع زكاة الفطر على مستفيدي جمعية وهج
 النسائية بالجبيل الصناعية بعدد 172 أسرة وأكثر

من 17 طن من األرز

50,200 
ريال

408

ساعةتطوعية 
المجموع
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شهر رمضان المبارك

الفضيل الشهر  االجتماعية  المسؤولية  مجلس   استقبل 
ونائبه المنطقة  أمير  وسمو  الرشيدة  للقيادة   بمباركة 
 حفظهم اهلل وأبطال الصف االول في هذه االزمة منسوبي
العربية واالمتين  السعودي  والشعب  العام  واالمن   الصحة 

واإلسالمية

 ”حكايا رمضان“
أسبوعي برنامج  وهو  مباشر  ببث  تويتر  منصة  على  عرض   الذي 
مسؤولة حوارات  إلدارة  الشخصيات  من  مجموعة   استضاف 

.بروحانياٍت ونوٍر رمضانّي

كن بخير وأبقى آمًنا في البيت

 ”المسابقة الرمضانية“
  مسابقة أسبوعية عن أسماء اهلل الحسنى، وقد كانت جوائزها
الفائزين بأسماء  وذلك  الرمضانية  السالل  من   مجموعة 
أمير سمو  دشنها  التي  الشرقية  خير  حملة  لدعم   بالمسابقة، 

المنطقة الشرقية األمير سعود بن نايف حفظه اهلل
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عيد فطر سعيد
العيد سعادة فليسعد كٌل منا اآلخر

 ”معايدة رجال األمن“
مختلفة ألطياف  معايدة  يقدم  السنوية  كعادته   المجلس 
يتم أن  المجلس  اختار  الجائحة  هذه  ظروف  ومع   ولكن 
مع بالتعاون  األمن  ألبطال  العام  هذا  المعايدة   تقديم 
 عيادات برايت حيث قدمت هدايا وخصومات لهم وألسرهم

تقديرًا على جهودهم المبذولة

 ”فليسعد كٌل ِمنا اآلخر“
 تفاعل مستمر وألعاب شعبية حركية ومسابقات ورقية

ليتمكن الجمهور من تطبيقها في المنزل مع أفراد األسرة

 ومع أول يوم ومع صالة العيد التي غبنا عنها هذا العام طرح
أمير لسمو  بصورة  الماضي  الفطر  لعيد  صورة  أول   المجلس 
 المنطقة الشرقية ونائبه من صالة العيد وبهذة الصورة بدأت
المنطقة محافظات  مختلف  في  الماضي  العيد  صور   تهل 

الشرقية مع عبارات تبعث األمل والسعادة
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