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نبذة مختصرة عن المشروع
تق���دمي وجبة اإفطار �ضائم يومًيا للجاليات امل�ضلمة مع ا�ضت�ضافة جمموعة 

من غري امل�ضلمني على الإفطار ودعوتهم اإىل الإ�ضالم .

الخلفية والتبــــــرير  
حتقي���ق التكاف���ل الجتماع���ي ال���ذي اأمرن���ا ب���ه النبي �ضل���ى اهلل علي���ه و�ضلم 

املتمثلة يف تفطري ال�ضائمني من اجلاليات امل�ضلمة والغري م�ضلمة .

الفئة المستهدفة  
)1000( �ضخ�ص يومياً من اجلاليات امل�ضلمة وغري امل�ضلمة .

 الهدف العام  
الدعوة اإىل اهلل من خالل تفطري ال�ضائمني .





األهداف الفرعية 

العدد امل�ضتفيدونالأهداف
العدد الن�ضاطاتاليومي

الكلي

دعوة العمالة غري امل�ضلمة وتاأليف 
تعريف بالإ�ضالم  200غري امل�ضلمنيقلوبهم وتعريفهم بالإ�ضالم

6000توزيع هدايا

ن�ضر روح الألفة واملحبة والأخوة 
والجتماع بني اجلاليات امل�ضلمة

اجلاليات امل�ضلمة  
وحديثي الإ�ضالم

400
كلمات دعوية
توزيع هدايا

تفطري ال�ضائم
12000

تخفيف الأعباء املالية عن العمالة يف 
تفطريهم والعناية بهم

اجلاليات امل�ضلمة  
400وحديثي الإ�ضالم

كلمات دعوية
توزيع هدايا

تفطري ال�ضائم
12000





الشروط والمتطلبات لتنفيذ المشروع
-  موا�ضالت لنقل الدعاة .

-  وجبات اإفطارال�ضائمني .
-  هدايا وجوائز .

-  اأجهزة �ضوتيات متنقلة .
- خيمة كبرية مكيفة مبنافعها .

مدة المشروع 
�ضهر رم�ضان





الموازنة التفصيلية
 

كيفية �ضرف املوازنة املقرتحةاملوازنة املقرتحةالهدف الفرعي

ريالوجبة الإفطار  300000
عدد الوجبات ال�ضنف

يومًيا

اإجمايل الوجبات 
خالل �ضهر 

رم�ضان

�ضعر 
الوجبة

ال�ضعر 
الإجمايل

وجبة اإفطار �ضائم 
وجبةمتكاملة وجبة1000  ريال30000   10300000

ريالهدايا تاأمني هدايا جلميع احلا�ضرين طوال �ضهر رم�ضان30000 

ا�ضتئجار خيمة 
ريالمبنافعها ا�ضتئجار خيمة كبرية مكيفة ل�ضهر رم�ضان كاماًل30000 

ريالموا�ضالت تاأمني موا�ضالت لبع�ص عمال ال�ضركات الذين ل ميكنهم الو�ضول ملوقع الإفطار15000 

ريالمكافاآت الدعاة توفري 10 دعاة ملدة �ضهر كامل وتخ�ضي�ص مكافاأة )1000( ريال لكل داعية10000 

ريالمكافاآت املتعاونني توفري 20 متعاون )مكافاأة ال�ضخ�ص الواحد 500 ريال(10000 

ريالاملجموع األف  وت�ضعون  وخم�ضة  مئة  ثالث  ريال   395000





آلية متابعة المشروع لتحقيق أهدافه 
اآلية التقومياآلية املتابعةالهدفم

التوا�ضل والتن�ضيق مع مديري 1
ال�ضركات

التوا�ضل الهاتفي وعرب املخاطبات 
اأثناء �ضهر رم�ضانالورقية

جتهيز املكان املنا�ضب لإقامة 2
الإفطار

الوقوف واملتابعة حتى النتهاء من 
اأثناء �ضهر رم�ضانالإعداد

اأثناء �ضهر رم�ضانم�ضرف ق�ضم اجلالياتجتهيز الكلمات الدعوية3

اأثناء �ضهر رم�ضاناخلدمات امل�ضاندة�ضراء وتغليف الهدايا4














