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فكرة المشروع
مشروع يعنى بدعم اإليجار السكني لألسر المستحقة للزكاة ومن كان وضعه الحالي
ال يستطيع دفع تكلفة اإليجار لمنزله من األرامـل  والمطلقـات وااليتـام وذوي اإلعاقــة

:

عدد المستفيدين وقت المشروع
أسرة 27 

األرامل - المطلقات - األيتام 
الفقراء - ذوي اإلعاقة

فئة المستفيدين
 بريـــدة - عنيـــــــزة – النبهانيـــة
عيون الجواء - الرس - البكيرية

مكان التنفيذ

8,000
مبلغ الدعم لكل أسرة ميزانية المشروع

216000

192021
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الهدف العام للمشروع
توفير السكن المالئم لألسر األشد حاجة من األرامل والمطلقات
واأليتام والفقراء وذوي اإلعاقة عن طريق سداد إيجار مسكنهم

:

:مخرجات المشروع

تحســن مستــوى المعيشــة
لألســر المحتاجــة

االستقرار النفسي واالجتماعي
لألسر المحتاجـة

تحســن الوضــع االقتصــادي
لألسرة المحتاجـة



تم اعفاف االسر من السؤال او االقتراض

تـم تخفيـف األعبـاء المادية عن األسر
المحتاجـــــــة

إحساس المستفيدين بالسعــادة والعدل
والتكــــافل واهتمــــام المجتمع بهم

 تمـت مساعـدة االسر على تحقيـق
االستقرار األســـري

تمـت مساعـدة اســر كانت مهددة بالخروج
من مسكنها لتراكم رسوم االيجار

ما لمسناه
 من أثر
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:صور للمشروع



قامت الجمعية بأرسال استبيان للمستفيدين لقياس مستوى
رضاهم عن الخدمة وقد شارك فيه 24 مستفيدًا، وكانت النتائج كالتالي

ما مدى رضاك عن الخدمة المقدمة لك بشكل عام؟

 راضٍ جـــداراضٍ الى حد مامتوسط



قامت الجمعية بأرسال استبيان للمستفيدين لقياس مستوى
رضاهم عن الخدمة وقد شارك فيه 24 مستفيدًا، وكانت النتائج كالتالي
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 بشكل ضعيفإطــــالقــــــــــــــا

بشكل ممتـــازبشكل متوسط

هـــــل ساهمــــت الخدمـــة في
رفــع نسبـة استقــرار االســــرة؟

: استبيان رضى المستفيدين

 راضٍ جـــداراضٍ الى حد مامتوسط
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بشكل ممتـــازبشكل متوسط

هل ساهمت الخدمة في تحسن
الوضـــــع االقتصـــادي لألســـــرة؟

هـــــــــــل غطــــــــــى الدعــــــــم
أعلــــــــــــــــــــى احتياجاتــــــــك؟

ما مدى رضـــــاك عـــن الوقـــــت
المستغرق في تقديم الدعــم؟



وقد سألنا : وفقا لتجربتك كيف يكننا
تحسين هذه الخدمة ؟

:وكانت اإلجابات على النحو التالي

الخدمة كانت
 جدا ممتازة

ال يوجد مالحظات سوى شكرا لكل من
ساهم في هذا العطاء

وش أكثر من انكم كنتم سبب في عدم
طردنا من البيت ؟

الوالدة تدعي لكم

  كتب اهللا اجركم جميعا راضي عن الخدمة
كل اللي أقوله اهللا

يفرج لكم



خاتمة
ننظر بعين االمتنان حين نرى السعادة على محيا الفقراء ما كان للجمعية لتحقق هذا اإلنجاز لوال وقوف 
أهل الخير والفضل إلى جانبنا، ونخص بالذكر أوقاف الضحيان جزاهم اهللا خير الجزاء على ما قدموه من 

دعمٍ سخي إلغاثة وتنمية الفئات المحتاجة. 

أكبر  إلنجازات  مقدمة  إال  اإلنجاز  هذا  يكون  لن  وباستمراره  الكريم،  عطاءك  على  عودتنا   ، المحسن  أخي 
نُحقق فيه األثر الملموس في تنمية اإلنسان والوطن بإذن اهللا. 

ثمار  فهذه  الجزيل،  وخيركم  المتدفق،  عطائكم  على  عودتمونا  الكرماء،  داعمينا  األوفياء،  ثمار شركاؤنا  فهذه  الجزيل،  وخيركم  المتدفق،  عطائكم  على  عودتمونا  الكرماء،  داعمينا  األوفياء،  شركاؤنا 
عن  خير  كل  جالله  جل  اهللا  جزاكم  والتوفيق،  القبول  نسأل  واهللا  عطاؤكم،  ودام  دمتم  عطائكم، 

 ( ينَ نِ سِ حْ نَ الْمُ يبٌ مِّ رِ هِ قَ تَ اللّ مَ إحسانكم، وهو القائل وقوله الحق (إِنَّ رَحْ
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