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مقدمة 

� �� ما يتعلق �مسكنه ومأواە  إن أو� ما �سد �ه الحاجة، وأول ما تدفع �ه الفاقة عن المحتاج والمسك��
� المنام والطعام. 

الذي �سكنه عن شدة الحر و�أس القر، و�حت��ه ��
وعل�ه فقد اقتضت متطل�ات الع� وسنة الزمان أال يتحقق مقصود المسكن إال بوجود أدوات ووسائل 
� الجدار والسقف عن سا�نه من غ�� ذلك. واستهداف هذا الغرض الصالح  تمكن من الع�ش ف�ه، وال �غ��
نامج جودة   لرؤ�ة الممل�ة 2030 ب��

�
�ة هو تحق�قا من األشخاص والجهات الداعمة والمؤسسات الخ��

الح�اة وهو من أبر ال�� وأحسن اإلحسان.
وع األثاث الذي �ستهدف األ� األشد حاجة  وعل�ه فقد أطلقت جمع�ة اإلس�ان األهل�ة �القص�م م��
القرى  ي��عها من  القص�م وما  � منطقة 

� والمر�� واألرامل والمطلقات واأليتام �� الفقراء والمسا��� من 
�ة والتنم�ة  � االجتما�� بوزارة الموارد ال��� ، �دعم من و�الة التمك�� ��

� والهجر، وذلك بتوف�� األثاث الم��
وع، فنال هذا العطاء  � تكفلت �دعم هذا الم�� االجتماع�ة، ما اعتادت من �ذل وما تعودت من فضل ح��

100 أ�ة تضم 477 فردا من الفقراء والمر�� واألرامل والمطلقات واأليتام.

من  �ه  يتعلق  وما  �ه،   � المنتفع�� و��ان  الدعم،  هذا  ون�ع  مقدار  عن  �فصح  ما  التق��ر  هذا  � ضمن 
و��

تفاص�ل. 
 �

الدن�ا �ال�ور والطمأن�نة، و��ته ��  �
ب�ته �� وع  الم�� المو� عز وجل أن �عمر لمن تكفل بهذا   � سائل��

. � رأت وال أذن سمعت، وال خطر ع� قلب ��� األخرة �ما ال ع��
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فكرة المشروع :
األرامل-   – األيتام  ة-  الفق�� (األ�  األهل�ة  اإلس�ان  �جمع�ة  احت�اجا  األشد  األ�  من  أ�ة   100 تزو�د 
�� ( غرف نوم – مطابخ - ثالجات- غساالت مال�س- مك�فات- 

� المطلقات) �احت�اجهم من األثاث الم��
.( أفران للط��

تفاصيل  المشروع :

عدد المستف�دين

�100 أ�ة 
تضم 477 فردا

م�ان التنف�ذ
  �ـ��ـدة- عـنـ�ـزة -الـرس -ال�دائع 

-الـنبهان�ة -االسـ�اح

فئة المستف�دين
األشد احت�اجا �الجمع�ة من فقراء 
ومر�� وأيتام وأرامل ومطلقات 

الذين تم �سكينهم.

وع وقت الم��
 

2020 /11 /1
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ما تم توزيعه

نقاط القوة في المشروع:
- توف�� األثاث مع ضمانات ط��لة. 

- نوع�ة األثاث المقدمة ذات جودة عال�ة.
� استهالك الطاقة ال�ه��ائ�ة.

-  توف�� أجهزة موفرة ��

200
 غرفة نوم

100
دوالب مطبخ

100
فرن غاز
5 عيون

500
مك�ف

18,000 وحدة 

200
�د وتجم�د   ثالجة ت��

12 قدم 

100
�  غسالة حوض��

 10 ك�لو 

100
ل�ة   � � الم��

طقم من األوا��
مكون من 54 قطعة 

100
جلسة ع���ة

500
�ــطـان�ة

500
ســـتائـــر رول

600
ســـجـــاد 

100
مك�سة كه��ائ�ة
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الهدف العام:
آمنة وم��حة لأل�  ب�ئة سكن�ة  توف��   �

�� المساهمة 
�� الالزم لهم.

� ة من خالل توف�� األثاث الم�� الفق��

مخرجات المشروع:

ل�ة وغرف نوم  � � منازل آمنه ومؤثثة �االحت�اجات األساس�ة من أجهزة م��
 �ع�شون ��

�
- 477 شخصا

ومطابخ.
- 100 أ�ة قد تحقق لديهم الراحة النفس�ة وأص�حت ح�اتهم أسهل وأ��� إنتاج�ة.



ا�ثر
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1

2

3

4

5

6 تم �سه�ل الح�اة 

اليوم�ة للمستف�دين 

وتوف�� ح�اة م��حة 

وآمنة لهم

تم توف�� ال�ث�� 

من الوقت والجهد الذي 

�ان مهدرا ع� 

المستف�دين

 تم تخف�ف األع�اء الماد�ة عن

األ� المحتاجة

تم إ�قاف ن��ف 

الخسائر الناتجة عن 

تلف األجهزة ال�ه��ائ�ة 

إحساس 

 � الفقراء والمسا���

�السعادة والعدل 

والت�افل واهتمام 

المجتمع بهم

 � تم درء المخاطر ال�ه��ائ�ة لألجهزة التالفة ال��

�انت تهدد سالمة المستف�دين

ما لمسناه من أثر
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صور المشروع



صور المشروع
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صور المشروع
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استبيان رضى المستفيدين:

قامت الجمعية بأرسال استبيان للمستفيدين لقياس مستوى رضاهم عن الخدمة. 
، وكانت النتائج كالتالي:

ً
وقد شارك فيه ٢٠٠ مستفيدا

ما مدى رضاك عن جودة األجهزة المقدمة لك ؟ما مدى رضاك عن الخدمة �ش�ل عام؟

ما مقدار سهولة التعامل مع األجهزة ؟هل غط�ت األجهزة احت�اجك ؟

ال�س�ةال�س�ة

ال�س�ةال�س�ة

�       متوسط        راض� إ� حد ما        راض� جدا�
غ�� را�� متوسط        راض� إ� حد ما        راض� جدا�

معقد       صعب        متوسط      سهل       سهل جدا�      �ش�ل ضعِ�ف    �ش�ل متوسط    �ش�ل ج�د     �ش�ل ممتاز
�
إطالقا



استبيان رضى المستفيدين:

� تقد�م األجهزة؟
� األجهزة القدمة؟ما رضاك عن الوقت المستغرق ��

تقي�مك الستهالك ال�ه��اء ��

� األجهزة المقدمة؟
هل واجهتك مشا�ل أو أعطل ��
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ال�س�ة

ال�س�ةال�س�ة

�      متوسط        راض� إ� حد ما        راض� جدا�
غ�� را��

 ما        عاد�ة
�
موفرة جدا� للطاقة      موفرة للطاقة نوعا

 ما
�
        مستهل�ة �ش�ل كب��      �ستهلك ال�ه��اء نوعا

ال            نعم 
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وقد سألنا: وفقا لتجربتك كيف يكننا تحسين هذه الخدمة؟
وكانت ا»جابات على النحو التالي:

ما �حتاج سؤال هللا �جزا�م خ�� ع� التعاون وال�عة الخدمة �انت جدا ممتازة 

� عن الخدمة 
كتب هللا اجر�م ج�عا را��

� هذا العطاء 
ال يوجد مالحظات سوا شكرا ل�ل من ساهم ��

شكرا ع� �عة الطلب 

�ل ا�� أقوله هللا �ف�ج ل�م 

الوالدة تد�� ل�م 



الخاتمة

� نرى السعادة ع� مح�ا الفقراء ما �ان للجمع�ة لتحقق هذا اإلنجاز لوال وقوف  � االمتنان ح�� ننظر �ع��
� لطالما �انت وال زالت الداعم األول  أهل الخ�� والفضل إ� جان�نا، ونخص �الذكر حكومتنا الرش�دة ال��
الفئات  وتنم�ة  � إلغاثة 

دعٍم س�� من  قدموە  ما  الجزاء ع�  ، جزاهم هللا خ��  �
و�غا��  �

إ�سا�� ل�ل عمل 
المحتاجة. 

ال���م، و�استمرارە لن �كون هذا اإلنجاز إال مقدمة إلنجازات أ���  � المحسن، عودتنا ع� عطاءك 
أ��

� تنم�ة اإل�سان والوطن ب�ذن هللا.
حقق ف�ه األثر الملموس ��

ُ
ن

�م الج��ل، فهذە ثمار عطائ�م،  �اؤنا األوف�اء، داعمينا ال�رماء، عودتمونا ع� عطائ�م المتدفق، وخ�� ��
دمتم ودام عطاؤ�م، وهللا �سأل القبول والتوفيق، جزا�م هللا جل جالله �ل خ�� عن إحسان�م،و هو القائل 

( َ� ُمْحِسِن��
�
َن ال �ٌب مِّ ��

َ
ِ ق

وقوله الحق (ِإنَّ َرْحَمَت ا��

 12 | ��
� وع األثاث الم�� تق��ر م��



9 2 0 0 1 8 8 4 8
INFO@NHQ.ORG.SA

WWW.NHQ.ORG.SA
NHQSAUDI

SA64 1000 0017 777778000207

SA5015000999191919110009

SA78 8000 0340 6080 1088 6660

للمساهمة

للمساهمة

للمساهمة


