
 

 

 المحترمون                          IBDAعمال والمستثمرين عضاء جمعية تنمية األأاالخوة 

 ،،،، السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته 

نتقدم بجزيل الشكر والثناء والعرفان لجهودكم المبذولة  بدايةاعاله  الى الموضوع باإلشارة

 ا. عجز اللسان عن وصفهي تيال

ن نرفع لكم التقرير الخاص بالدعم المقدم من اعضاء الجمعية أ  االدارية   في الهيئة ويسرنا  

ساعات  في حدثالذي  زلزالال العمومية من رجال وسيدات االعمال واصدقائهم لمتضرري 

 والجرحى ف من الشهداء الضحيته اآلوراح   م06/02/2023 الفجر األولى من يوم االثنين الموافق:

 .نسأل هللا الرحمة للموتى والشفاء العاجل للمصابين والجرحى

تجسيد الهدف السادس من اهداف جمعيتنا وهو تعزيز المسئولية المجتمعية  منا ب   والتزاما  

األعضاء   وفعاليته   ومن ومؤسساتهم  لدى  وبركته  الجماعي  بالعمل  ايماننا  منطلق 

آثار  في  وخصوصا   من  واستغالال     التخفيف  والكوارث  لمساعدة  اعضاءنا    لتفاعلالنوائب 

اخواننا االتراك في العشر الواليات جنوب شرق تركيا واخواننا السوريين في منطقة الشمال  

اخواننا وأبناءنا من الجالية اليمنية من األسر والطالب القاطنين في    ننس  كما لم    السوري

 ...  تلك المناطق المتضررة

ال  للكارثة واستشعار لذا ومن  أن أن هذا واجب الوقت وأقل ما يمكن    ا  مناساعات االولي 

... قرر اخوانكم في الهيئة االدارية للجمعية   لزلزالا منوأهلنا المتضررين  أحبائناتجاه  نقدمه

   -باآلتي:  لكم  نلخصها    فعاليات ال نشطة و األ بعضتنفيذ 

والتواصلاإل-1 وتحفيزهم    تصال  اآلخرين  مع  والجماعي  مع  لالفردي    أسرهملتوجه 

فيوذويهم   في    حملة التبرع بالدم  للمشاركة  كال  التركي  االحمر  الهالل  مراكز  في 

 . منطقته

طريق    تنفيذ حملة ساعد  -2 ودفععن  االعمال  األعضاء    حث  وسيدات  رجال  من  وغيرهم 

الدعم والمساندة للجهات المعتبرة    والمساعدة وتقديموالمقتدرين على مد يد العون  

رسميا   المتضررة  إلغاثة  والمرخصة  المناطق  في  الزلزال  الكوارث    دارة إ)  منكوبي 

هيئة اإلغاثة اإلنسانية    – KIZILAY الهالل األحمر التركي  –  AFADدالتركية أفا والطوارئ  

IHH)  و قناعته  حسب  كال  مباشر  صور إبشكل  ارسال  ضرورة  على  والتأكيد  رادته 

األرقام أوال  بأول ... وكان اجمالي   الجمعية لتحديثالحواالت البنكية واإلشعارات إلى واتساب  

منذ   التحويل  وصل من سندات  ا بداية  الما  يوم    م  2023/ 02/ 17  : الموافق   لجمعة حتى مساء 

   -كالتالي:  

                      IBDA         ين عمال والمستثمرجمعية تنمية األ اتأنشطة وفعاليتقرير  الموضوع:

 سوريا - تركيا الزلزالمتضرري ومساندة لدعم 



 

األحمر التركي وهيئة اإلغاثة  فاد والهالل  األ من االخوة واالخوات لحساب  تحويالت مباشرة أ( 

واإلنسانية   ليرة    الفا  ستون  و  خمسةو  سبعمائةبمبلغ مليون  وتسعون  ومائتين وسبعة 

 . ليرة(   1.765.297)تركية 

مباشرةب(   لحساب    تحويالت  واالخوات  االخوة  الشمال  من  في  تعمل  تركية  جمعيات 

وستين ألفا ومائة وثالثة وسبعين   وتسعةمليون  لدعم المتضررين هناك بمبلغ    السوري 

 . ( ليرة  1.069.173) ليرة تركية 

  ستين سبعة ومائة ومن االخوة واالخوات ضمن حملة الجالية بمبلغ    تحويالت مباشرةج(  

 .ليرة(   167.000) ةليرة تركي ألف

 واربعمائة وسبعون ليرة تركية  ألفوثالثة ماليين مبلغ ليشكل ذلك اجمالي 

 . ليرة(   3.001.470)   

  1.000.000) مبلغ مليون ليرة تركية  للجمعية على اقرار تخصيص   اتفاق الهيئة اإلدارية -3  

   ) ألفا وخمسين  من حسابها يقدم جزء منه مبلغ  ليرة  ثالثمائة وثمانية وعشرين 

بناء على    لتدشين القافلة االولى بمستلزمات طبية عاجلةليرة (     328.050)ليرة تركية  

  ةالمطلوب  االحتياجاتلتغطية بعض    في الهيئة اإلدارية في الجالية اليمنيةطلب االخوة  

وإقبل  من   الهجرة  تنفيذإدارة  اإلشرافية    العاجلة    االستجابةقافلة    قرار  اللجنة  قبل  من 

لتكون ضمن شعار   حرص حملة اليمنين لمساندة متضرري الزلزال  للحملة  على    ا  وذلك  منا 

إظهار الجمعية واعضائها بشكل يليق بهم ويثبت ان تكتلهم وتحركهم الجماعي ضمن كيان  

 الجمعية يحقق نتائج افضل على الصعيد المجتمعي وخصوصا في الظروف االستثنائية. 

العقاريتين حيث    أورواسيا  ووذلك عن طريق التنسيق مع شركتي صك    :إيواءتنفيذ حملة -4

/ إسطنبول  كفي منطقة كتشوك تش  خمس فللقدمتا   فندقية  30وعدد  مجة  في   شقة 

او بالتكفل بتقديم مبلغ مائة الف  لمدة ثالثة اشهر    الستضافة متضرري الزلزالمدينة يالوفا  

 الستئجار مساكن لهم لنفس الفترة )ثالثة اشهر(.  ليرة(   100.000)ليرة تركية 

من   األخرىمع المكونات    في حملة اليمنيين في مساندة متضرري الزلزالالمشاركة الفاعلة -5

اليمنية   اليمنية ممثلة  المؤسسات والجمعيات واالتحادات  رعاية السفارة  تحت 

والجالية اليمنية مظلة كل اليمنيين في تركيا    بسعادة السفير محمد صالح طريق 

وارسال   الئق  بمظهر  االتراك  اخواننا  أمام  والظهور  المكونات  هذه  للعمل ضمن 

واضحة   تركيا  ابأن  رسائل  في  اليمنيين  بالوفاء    همونبادل ي خوانهم  الجميل  ويردون  الوفاء 

 . المحن والملمات وخصوصا  بالجميل وأننا معهم كالجسد الواحد 

 ،IBDAاعزاءنا اعضاء جمعية تنمية االعمال والمستثمرين        



 

فعالياتنا فيفوشارك  من ساهم  كل    نشكر جهود إنجاح  آثار  خفيف  الت  ي  الحدث    هذامن 

 .  األليم

واآلخرة  ويقيننا    إيماننا الدنيا  في  وتجارتكم  أعمالكم  سيبارك  بجمعيتكم  توبان هللا  كبرون 

 ... وتكبر بكم 

 وحفظ اليمن وتركيا وسائر بالد المسلمين.  مدمتم بخير حفظكم هللا ورعاك

 

 الهيئة االدارية لجمعية تنمية االعمال والمستثمرين 

 

 عنهم رئيس الجمعية 

 الفريس   د د. وحي 

 

 

 


