
Munib & Angela Masri 
Foundation

تقرير اإلنجاز واألداء في مواجهة الوباء 
2020/5/30-3/1

ألجل الوطن والمواطن 



g



( المؤسس )
السيد منيب رشيد المصري

يشكل انتشار وباء كورونا تحديا خطيرا على مستوى العالم ، يتطلب تكثيف 

الجهود وتكاملها لتوفير مقومات الصمود والسيطرة على الوباء وتبعاته. 

إمكانياتها  المصري مسؤولياتها وفق  من هنا تحملت مؤسسة منيب وانجال 

توفير  في  المساهمة  وكذلك  الصحي  القطاع  دعم  في  للمساهمة  المتاحة 

المساعدات الغذائية والعالجية ألبناء شعبنا في فلسطين واألردن . 

مساهماتنا كانت وستبقى في إطار الواجب الوطني والديني الذي نعتز بتأديته  

وسنبقى مع أبناء شعبنا حتى تنتهي هذه الجائحة .
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القطاع  مع  جهودها  تكامل  على  المصري  وانجال  منيب  مؤسسة  حرصت 

المؤسسة  رؤية  كورونا ضمن  وباء  لمواجهة  المبذولة  الجهود  وكافة  الحكومي 

ألهمية توحيد الجهود لتجاوز هذه االزمة . 

األمن الغذائي والدوائي شكال الهاجس األكبر إلدارة المؤسسة لتنطلق بتصميم 

برامجها وتدخالتها في فلسطين واألردن متمنيمن السالمة والصحة لعموم شعبنا 

والبشرية . 
رئيس مجلس اإلدارة

السيدة دينا منيب المصري
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شكلت مؤسسة منيب وانجال المصري نموذجا متميزا للتالحم مع هموم 

الوطن والمواطن عبر تدخالتها في فلسطين واألردن وتلبيتها لالحتياجات 

الطارئية التي نتجت .

المسوؤلية  بتحمل  المؤسس  رؤية  ترجمت  المؤسسة على  كذلك حرصت 

 350000 المستفيدين  عدد  فتجاوز  واألردن  فلسطين  في  االهل  اتجاه 

االنفاق  حجم  وبلغ  الدولتين  بكال  الصحي  القطاع  ودعم   ، مواطن 

كثر من 15  االجمالي ما يقارب 2800000 دوالر أمريكي موزعة على أ

مشروعا .
المدير العام 

السيد طاهر أحمد الديسي
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شعب واحد ومصير واحد

األردن وفلسطين
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قائمة المشاريع 
برنامج دعم صندوق همة وطن في المملكة األردنية الهاشمية 

8 برنامج دعم صندوق وقفة عز ومشاريع أخرى في دولة فلسطين 

9 دعم وزارة الصحة الفلسطينية 

10 دعم برنامج مساندة العمال 

11 دعم صندوق ووقفية القدس 

12 دعم اللجنة األهلية في محافظة نابلس  

13 توفير السالل الغذائية لمعظم محافظات الوطن 

14 دعم األسر المتعففة في قطاع غزة 

15 دعم العائالت المتعففة في المخيمات الفلسطينية في لبنان 

16 دعم مستشفيات القدس

17 معرض الصور 
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1400000 دوالر لدعم جهود الحكومة  المؤسسة منحة بقيمة   قدمت 

األردنية لمكافحة الوباء في األردن . 

ووجه الدعم لصالح القطاع الصحي والعائالت المتضررة في المملكة . 

برنامج دعم صندوق همة وطن
في المملكة األردنية الهاشمية 

صغمئ المظتئ 

$1,400,000
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صغمئ المظح

$1,468,000

قدمت مؤسسة منيب وانجال المصري بقيمة 1000000 دوالر لصالح صندوق ووقفة 

بعض  ومن خالل  مباشر  بشكل  دوالر   468000 بقيمة  إضافية  مشاريع  ونفذت  عز 

منظمات المجتمع المدني وقد شمل البرنامج المشاريع التالية

برنامج دعم صندوق وقفة عز 
ومشاريع أخرى في دولة فلسطين 



صغمئ المظح

$540,000

التعامل  المنحة توفير أجهزة طيبة ومحاليل لرفع كفاءة وزارة الصحة في  شملت 

وعالج المصابين بفايروس ( كوفيد 19) ، حيث تم تنفيذ المشروع من خالل 

مؤسسة التعاون .

دعم وزارة الصحة الفلسطينية

وزارة الصحة الفلسطينية
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صغمئ المظتئ

$170,000

عز  وقفة  من خالل صندوق  العمال  مساندة  مشروع  بدعم  المؤسسة  ساهمت 

الذي خصص مبلغ 700 شيقل لصحالح العمال المستحقين . 

دعم برنامج مساندة العمال

سثد المسافغثغظ 

 833
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صغمئ المظتئ

$50,000

سثد المسافغثغظ 

1150
أجرة

قدمت مؤسسة منيب انجال المصري منحة لمساندة جهود صندوق ووقفية القدس 

في مكافحة الوباء وقد وجهت المنح لصالح مشروع الطرود الغذائية ومشروع سالل 

اإلفطار الرمضاني في محافظة القدس . 

دعم صندوق ووقفية القدس 

11



12

صغمئ المظتئ

$70,000

سثد المسافغثغظ 

1771
أجرة

قدمت مؤسسة منيب وانجال المصري منحة من خالل اللجنة األهلية لمحافظة نابلس 

للمساهمة في تجهزي مراكز الحجز والعالج في مدينة نابلس وكذلك توفير عدد من 

الطرود الغذائية .

دعم اللجنة األهلية في محافظة نابلس 
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وزعت مؤسسة منيب وانجال المصري ما يقارب 4700 طرد على عدد من المحافظات 

الشمالية  وهي ( نابلس ، جنين ، سلفيت ، طولكرم ، بيت لحم ، أريحا، طوباس ).

توفير السالل الغذائية لمعظم محافظات الوطن 

صغمئ المظتئ

$163,000

سثد المسافغثغظ 

4700
أجرة
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قدمت المؤسسة منحة من خالل مؤسسة التعاون لصالح دعم المزارعين في قطاع عزة 

من خالل شراء منتجاتهم وتوزيعها على العائالت ذات الدخل المحدود وبالتي تعظيم 

األثر من خالل تمكين المزارعين ودعم األسر . 

دعم األسر المتعففة في قطاع غزة 

صغمئ المظتئ

$120,000

سثد المسافغثغظ 

2760
أجرة
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ساهمت المؤسسة في دعم مشروع إعالة األسر في المخيمات الفلسطينية في لبنان 

خالل شهر رمضان المبارك والذي تنفذه مؤسسة التعاون . 

دعم العائالت المتعففة
في المخيمات الفلسطينية في لبنان

صغمئ المظتئ

$40,000

سثد المسافغثغظ 

1380
أجرة
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لدعم مستشفى  مالية  منحة  بتقديم  التعاون  المؤسسة ومن خالل مؤسسة  ساهمت 

المقاصد ومستشفى ماريوسف حيث تم توجيه المنحة لشراء المعدات والمحاليل 

التي ترفع من قدرات المستشفيات للتعامل مع مصابي الوباء .

دعم مستشفيات القدس

صغمئ المظتئ

$290,000
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معرض الصور 




