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تمهيد :

الحمد لله رب العالمين والصالة والسالم على
أشرف األنبياء والمرسلين محمد بن عبدالله وعلى
آله وصحبه وسلم ،الداعي إلى الخير القائل :ثالثة
حق على الله عونهم وذكر منهم الناكح الذي يريد
العفاف (أخرجه الترمذي).

أما بعد :

فإن خير بناء بناء الحياة الزوجية القائمة على أساس قويم يحفظ
استمراريته ونجاحه ،وإذا كان المقبلون على الزواج من األصحاء
يعانون الكثير في سبيل إكمال نصف دينهم فكيف بذوي
اإلعاقة؟!
عليه فقد صممت جمعية تيسير لمساعدة ذوي اإلعاقة على
الزواج مشروع عانية الذي يهدف إلى دعم الشباب المقبلين على
الزواج ماليًا إلعانتهم على إكمال نصف دينهم مما يستوجب ذلك
توفر الدعم المادي كي ينفذ هذا المشروع ويتحقق الهدف.
وقد استهدفت الجمعية هذا العام 2021م دعم ( 50عريس)
بمبلغ ( 500.000ريال) (خمسمائة ألف ريال) بواقع ( 10.000ريال)
(عشرة آالف ريال) لكل شاب ممن تنطبق عليهم شروط وضوابط
الجمعية.
وبفضل من الله وتوفيقه قيض الله لهذا المشروع الخيري
أوقاف عبدالله بن تركي الضحيان لدعم هذا المشروع ،حيث تم
تقديم الدعم على مرحلتين :
المرحلة األولى :دعم المشروع بمبلغ ( 450.000ريال) (أربعمائة
وخمسون ألف ريال) ،وذلك لدعم ( 45مستفيد).
المرحلة الثانية :مبلغ ( 50.000ريال) (خمسون ألف ريال) بعد
تزويد األوقاف بالتقرير الالزم المتعلق بالمرحلة األولى.

إجراءات تنفيذ المشروع
أوًال  :مخاطبة الجهة الداعمة:
بناًء على حاجة المشروع فقد قامت الجمعية بمخاطبة أوقاف عبدالله بن تركي
الضحيان لطلب الدعم للمشروع المرفق تفاصيله بطي الخطاب.
ثانيًا  :بعد موافقة األوقاف على دعم المشروع تم تزويد األوقاف بقائمة
المستفيدين من المشروع الذين تنطبق عليهم كًال من شروط وضوابط الجمعية
وكذلك شروط وضوابط أوقاف عبدالله بن تركي الضحيان الجهة الداعمة.
ثالثًا  :تم إيداع مبلغ ( 450.000ريال) (أربعمائة وخمسون ألف ريال) المرحلة األولى
من الدعم في حساب الجمعية من قبل األوقاف.
رابعًا  :قامت الجمعية بتحرير الشيكات للمستفيدين بمبلغ ( 10.000ريال) (عشرة
آالف ريال) لكل مستفيد وعددهم ( 45مستفيد) من خالل الدعم المقدم من
أوقاف عبدالله بن تركي الضحيان ،كما حررت ( )5شيكات بقيمة ( 50.000ريال)
(خمسون ألف ريال) ليصبح عدد المستفيدين ( )50مستفيد.
خامسًا  :قامت الجمعية بتوزيع الشيكات على المستفيدين في حفل الزواج
الجماعي الخيري لذوي اإلعاقة الذي أقيم مساء األحد  2202/11/28م بالقاعة
الكبرى (بفندق مداريم كراون) برعاية كريمة من صاحب السمو الملكي األمير/
محمد بن عبد الرحمن بن عبد العزيز (أمير منطقة الرياض بالنيابة).
سادسًا  :قامت الجمعية بتكريم أوقاف عبدالله بن تركي الضحيان من خالل:
 .1وضع شعار األوقاف في مطبوعات وشاشات العرض أثناء الحفل.
 .2تقديم درع تسلمه األستاذ /عصام الشعالن (سلمه الله).

سابعًا  :تم تزويد األوقاف بقائمة المستفيدين المشتملة على كافة البيانات
الالزمة للتثبت والتحقق من صرف الدعم فيما خصص من أجله ،باإلضافة إلى
صور من أصول الشيكات الموقعة من قبل المستفيدين باستالمهم ألصل
الشيك.
ثامنًا  :تتقدم جمعيتكم جمعية تيسير لمساعدة ذوي اإلعاقة على الزواج بخالص
الشكر وفائق التقدير وعظيم اإلمتنان لكم على دعمكم السخي.

سائلين المولى عز وجل أن يجعل عطائكم ذلك في
موازين أعمالكم.
وما كان ذلك ليتحقق لوال توفيق الله عز وجل أوًال ثم
بمحبتكم لفعل الخير ودعمكم له وبما نسعى إليه في
الجمعية من تذليل لمعوقات الزواج أمام الراغبين فيه.
وما كان من توفيق فمن الله وحده
وما كان من قصور فمنا والشيطان.
والله الموفق والميسر والمعين،،،
وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
جمعية تيسير

