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تمهيد: 
 

الحمد لله الذي جعل المؤمنين في توادهم وتراحمهم كالجسد الواحد الذي
إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى، والصالة

والسالم على قدوة المحسنين والساعين بالخير على األرامل والمساكين
وذوي اإلعاقة محمد بن عبدالله عليه أفضل الصالة وأتم التسليم. 

 
أما بعد .. 

 
فإيمانًا منها بأهمية تلُمس احتياجات ذوي العوز والمسكنة ال سيما في

شهر الخير والعطاء، شهر رمضان المبارك، فقد أخذت جمعية تيسير
لمساعدة ذوي اإلعاقة على الزواج على عاتقها وللعام الثاني تقديم

هديتها الرمضانية للمستفيدين بالتعاون مع أهل البر والخير واإلحسان. 
حيث وكما هي عادتهم في حب البذل في أوجه الخير مؤسسة الغويري

الخيرية بدعم الجمعية بعدد (150) سلة مواد غذائية، مشتمل على السالل
الغذائية الضرورية ال سيما في شهر رمضان المبارك، وفي هذا التقرير

نستعرض بإيجاز ما تم بهذا الشأن وما كان من توفيق فمن الله وحده وما
كان من خلل ونقص فمنا والشيطان ونسأل الله أن يوفقنا جميعًا لكل خير.



م الصنف الوحدة الكمية

1 كيس سكر 10 كيلو كيس 1

2 كيس أرز 5 كيلو كيس 1

3 شوفان هايل علبة 2

4 شاي الربيع/ 200 جرام علبة 1

5 شراب توت زجاجة 1

6 زيت زهراني زجاجة 1

7 حليب المراعي بودرة علبة 1

8 تمر كيس 3

9 حلى جلي علبه 2

10 صلصلة صغير علبه 10

11 مكرونة كيس 3

12 كريم كراميل علية 2

13 فول الوليد علبة 3

13 قشطة ريفوني علبة 3

Competition
25%

أوًال: اسم المبادرة: 
 

هدية تيسير الرمضانية (زاد تيسير) .
 

لقد حرصت الجمعية على أن يقدم الدعم الغذائي للمستفيدين في صورة هدية وليس
بمسمى سلة رمضانية مراعاًة للجوانب النفسية لديهم. 

 
ثانيًا: عدد السالل: 

 
لقد بلغ عدد الهدايا المقدمة من الداعم للجمعية (150) سلة، حيث اشتملت كل واحدة

على التالي: 





 
ثالثًا: تم تحديد الحاالت المرشحة للحصول على الدعم، وقد بلغ عدد األسر (39) أسرة،

 فيما بلغ عدد مجموع أفراد تلك األسر (198) فرد. 
 

رابعًا: تم تقسيم الحاالت وتصنيفها وفقًا لجغرافية المساكن في مدينة الرياض،
 كما هو مبين في الجدول التالي:



خامسًا: تم القيام بتصميم: 
 

1- نموذج العلم بالداعم يوضح أن تلك الهدايا مقدمة من مؤسسة الغويري الخيرية، 
كما هو مرفقًا بهذا التقرير.  

 
2- نموذج استالم هدايا رمضان.



سادسًا: التنسيق مع وحدة التطوع:
 

تم عمل فرص تطوعية لتوزيع السالل على المستفيدين وقد تم بشأن ذلك ما
يلي:

 
1-  االجتماع مع المتطوعين حيث تم توزيعهم وفقًا للتقسيم الجغرافي

للمستفيدين تبعًا ألحياء منطقة الرياض. 
2-  شرح آلية عمل المتطوع وكيفية التعامل مع المستفيدين. 

3-  إشعار المستفيدين بأن الدعم مقدم لهم من مؤسسة الغويري الخيرية.
4-  جعل المستفيد يوقع على نموذج استالم الهدية وكذلك التوقيع على نموذج

العلم بالداعم. 
5-  إعادة النماذج بعد توزيع االستكمال الالزم من قبل اإلدارة المختصة بالجمعية. 

6-  أخذ عينة عشوائية من المستفيدين والتواصل معهم للتأكد من تسلمهم
للدعم والتأكد من مستوى الخدمة المقدمة لهم. 

7-  بلغ عدد المتطوعين (17) متطوع، بساعات تطوعية بلغت (488 ساعة تطوعية).
 



 
سابعًا: التغطيات اإلعالمية: 

 
لقد حرصت الجمعية على إبراز المبادرة من خالل وسائل التواصل االجتماعي
والصحف االلكترونية مبرزًة مصدر دعم المبادرة، وفيما يلي نماذج من تلك

التغطيات اإلعالمية. 



ثامنًا: شكر وتقدير: 
 

بناًء على ما قامت به مؤسسة الغويري الخيرية وللعام الثاني على
التوالي من دعم لمبادرة هدية تيسير الرمضانية (زاد تيسير). 

فإن الجمعية ممثلًة في رئيس وأعضاء مجلس إدارتها وأعضاء الجمعية
العمومية، وكافة منسوبيها تتقدم بخالص الشكر وفائق التقدير وعظيم

االمتنان لمؤسسة الغوير الخيرية على دعمهم السخي. 
سائلين المولى عز وجل أن يجعل دعمهم ذلك في ميزان أعمالهم

ووالديهم وأن يكتب للجميع األجر والثواب، وأن يجعل أعمالنا خالصة
لوجهه الكريم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. 

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والصالة والسالم على خير خلقه
أجمعين محمد بن عبدالله وعلى آله وصحبه وسلم. 


