
                                   

 

 

 

 

 

 

 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته 

ى الِحكمة من تفضيل الصدقة في رمضان في أّنها من ُصور اإلحسان إلى الفقراء، وغيرهم من ذوي الحاجة، وإعانتهم 
ّ

تتجل

 لرّب العاملين في عطائه؛ إذ َصّح أّن هللا على اإلفطار والسُحور، كما أّن 
ٌ
ل والعطاء في رمضان فيه ُموافقة

ْ
يعتق  -تعالى -الَبذ

 من عباده في كّل ليلٍة من ليالي رمضان، قال النبّي 
ً
ْهِر رمضاَن ُينادي  -عليه الصالة والسالم- عددا

َ
ُل ليلٍة من ش : )إذا كاَن أوَّ

يلٍة( ُمناٍد يا باغَي الخيِر أقِبْل، ويا باغيَ 
َ
اِر، وذلَك كلُّ ل ِ ُعتقاُء مَن النَّ

َّ
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ْ
ْيِر، وكاَن أْجَوُد ما َيكوُن في َرَمَضاَن ِحيَن َيل

َ
اِس بالخ َم أْجَوَد النَّ

َّ
ى هللُا عليه وسل

َّ
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ى هللُا عليه وسل

َّ
َسِلَخ، َيْعِرُض عليه النبيُّ َصل
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ُم، كاَن أْجَوَد بالخ

َ
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بحسب معطيات األمم املتحدة فقد تفاقمت األزمة اإلنسانية في سوريا وتعقدت االحتياجات واسعة النطاق وحسب  و 

ماليين طفل سوري مهددين بالجوع وتتركز    6التقرير األخير الذي أصدرته منظمة أنقذوا الطفولة فإنه ما يزيد عن 

وقاطني املخيمات أربع ماليين وخمسمائة ألف شخص  املعاناة في الشمال السوري الذي يضم املهجرين والنازحين 

 باملئة منهم أطفال ونساء ثالث ماليين يحتاجون الى املساعدات اإلنسانية العاجلة    76يعيشون في شمال سوريا 

 

استنتجنا من  ومع اقتراب قدوم شهر الخير شهر رمضان املبارك وبعد تقييم االحتياج الذي اجراه فريقنا امليداني والذي 

ضرورية للعائالت املحتاجة في شمال سوريا نضع بين أيديكم حزمة املشاريع املزمع تنفيذها في  خالله أهم االحتياجات ال

 هذا الشهر الكريم والذي سيكون باب أمل للمحتاجين تطرق فيه أبوابهم بتبرعات أهل الخير والكرم والعطاء. 

 

 

 

 

 

 



                                   

 

 

 

 

 مشروع السالل الغذائية 

 

محتويات السلة  

 الرمضانية  الغذائية 

 كغ  25وزن السلة 

تكفي عائلة مكونة  

 من

 أشخاص   5 – 6 

 ملدة أسبوعين 

 اإلجمالي  القيمة الفردية  الوحدة الكمية املادة

 3.60 0.60 كغ 6 قصير  أرز 

 1.80 0.45 كغ 4 خشن  برغل

 1.65 0.55 كغ 3 أبيض  سكر

 6.40 1.60 ليتر  4 نباتي زيت أبيض 

 2.50 1.25 كغ 2 نباتية  سمنة

 0.65 0.65 كغ 1 حب  حمص

 1 1 كغ 1 فول حب 

 0.75 0.75 كغ 1 أحمر مجروش  عدس

 0.50 0.25 غ 400 2 سميد  معكرونة

 0.50 0.25 غ 400 2 شعيرية

 1.10 1.10 غ  800عبوة  1 دبس بندورة

 0.20 0.20 كغ 1 طعام  ملح 

 1.55 1.55 غ( 200عبوة ) 1 خشن سيالني شاي

 1 - - 1 أجور تعبئة ونقل وتغليف

 0.80 - - 1 طرد كرتون لتعبئة املواد 

 دوالر أمريكي  24 التكلفة اإلجمالية للسلة الواحدة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                   

 

 

 

 

 سالل السحور 

 

 محتويات 

 سلة السحور 

 الرمضانية

 اإلجمالي  القيمة الفردية  الوحدة الكمية املادة

 1.80 0.90 كغ 2 زيتون 

 1.10 0.55 غ 350علبة  2 جبنة دهن 

 0.95 0.95 غ 300علبة  1 دهن  شوكوال 

 0.75 0.75 غ 600علبة  1 مربى مشمش

 0.82 0.82 غ 400علبة  1 طحينية حالوة 

 1.35 1.35 مل  500عبوة  1 زيت زيتون 

 0.83 0.83 غ  500كيس  1 أحمر  زعتر

 0.60 - - 1 أجور تعبئة ونقل وتغليف

 0.55 - - 1 طرد كرتون لتعبئة املواد 

 دوالر أمريكي 8.75 التكلفة اإلجمالية للسلة الواحدة

 

 

 وجبات إفطار صائم

وفق إجراءات صحية مشددة تضمن وصول الطعام الى مستحقيه  الخيري ضمن املطبخ املتنوعة  يعمل املشروع على طبخ وجبات الطعام

وبالتنسيق مع الجهات الفاعلة يتم توزيع الوجبات املطبوخة عبر سيارات تحوي نظام تبريد خشية  وفق أفضل معايير السالمة الغذائية 

 فساد الطعام وحتى يكون على موائد الصائمين في وقتته املحدد.

 وقد تم اختيار الوجبات التالية وهي من األنواع التي  تتناسب مع رغبة املستفيدين وتحوي قيمة غذائية جيدة تناسب الصائمين. 

 

 

 

 

 

 <  1 محتويات وجبة طعام مطبوخة >

مطبوخ بشكل   وجبة أرز مندي مع الدجاج

 صحي مع البهارات والسمن والزيت

   $ 1.30 % نسبة اللحم من وزن األرز  20 غ 400

 مل 200 عبوة شراب 

 غ 75 تمر + فواكه 



                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 مشروع توزيع الخبز 

 تكلفة الربطة الواحدة 

 )متضمنة أجور النقل والتوزيع( 

 املادة

 أرغفة  8 غ 500ربطة خبز وزن 

 مبردة ومعبأة ضمن كيس نايلون مخصص  

0.30  $ 

 <  2 محتويات وجبة طعام مطبوخة >

مطبوخ بشكل   وجبة أرز بالبازالء مع اللحم

 صحي مع البهارات والسمن والزيت

   $ 1.30 % نسبة اللحم من وزن األرز  15 غ 400

 مل 200 عبوة لبن عيران 

 غ 75 فواكه تمر + 

 <  3 محتويات وجبة طعام مطبوخة >

مطبوخ بشكل صحي   وجبة فريكة مع اللحم

 مع البهارات والسمن والزيت

   $ 1.30 % نسبة اللحم من وزن الفريكة 15 غ 400

 مل 200 عبوة لبن عيران 

 غ 75 تمر + فواكه 

 <  4 محتويات وجبة طعام مطبوخة >

مطبوخ  مع اللحمباملرق وجبة فاصولياء 

 بشكل صحي مع البهارات والسمن والزيت 

   $ 1.30 % نسبة اللحم من وزن الفاصولياء 15 غ 300

 غ 300 وجبة أرز بالشعيرية 

 غ 30 تمر

 <  5 محتويات وجبة طعام مطبوخة >

مطبوخ   مع اللحمواملرق وجبة بازالء بالجزر  

 بشكل صحي مع البهارات والسمن والزيت 

   $ .301 % نسبة اللحم من وزن البازالء 15 غ 300

 غ 300 وجبة أرز بالشعيرية 

 غ 30 تمر



                                   

 

 

 

 

 مشروع توزيع املساعدات النقدية

 الواحدة  عائلةتكلفة ال

 )متضمنة أجور النقل والتوزيع(

ألسر األرامل واملرض ى وكبار السن ولألشخاص  

 
 
 ذوي اإلعاقة واألسر األكثر احتياجا

 

 البيان 

 الشهر الكريم إلعانة األسر على قضاء حوائجهم في 

 $ 50مبلغ بقيمة 

 

 غير مطبوخة إفطار صائم  مشروع توزيع وجبات

 

 مشروع توزيع مؤونة البطاطا  

 الواحدة  حصةتكلفة ال 

 )متضمنة أجور النقل والتوزيع( 

 املادة

   كغ   15حصة بطاطا بوزن 

4  $ 

 

 مشروع إفطار صائم لرواد املساجد في صالة املغرب 

 

 

 

 املسجد الواحد تكلفة 

 ( طيلة شهر مضان) 

 البيان 

    تمر + شراب + معروك

300  $ 

 

 

 

 الواحدة  حصةتكلفة ال 

 )متضمنة أجور النقل والتوزيع( 

   $ 3.5 كغ  3 خضراوات موسمية  

 كغ  1 رز   أو    برغل  

 كغ وسطي   2بوزن   1عدد  فروج نيء 



                                   

 

 

 

 

 

 

 لألطفال توزيع كسوة العيد 

 

 محتويات حقيبة

 األلبسة >> والدي << 

 اإلجمالي  القيمة الفردية  الوحدة الكمية البيان 

 3.75 3.75 قطعة  1 كنزة أو قميص 

 5.25 5.25 قطعة  1 طقم   بيجامة

 4.30 4.30 قطعة  1 بنطال جينز 

 5.25 5.25 قطعة  1 حذاء

 0.60 0.30 قطعة  2 جوارب 

 0.85 - - 1 نقل وتوزيعتعبئة و أجور 

 دوالر أمريكي  20 التكلفة اإلجمالية للحقيبة الواحدة 

 

 محتويات حقيبة

 األلبسة >> بناتي <<

 اإلجمالي  القيمة الفردية  الوحدة الكمية البيان 

 8.35 8.35 قطعة  1 فستان 

 5.25 5.25 قطعة  1 طقم    بيجامة

 5.25 5.25 قطعة  1 حذاء

 0.30 0.30 قطعة  1 جوارب 

 0.85 - - 1 أجور تعبئة ونقل وتغليف

 دوالر أمريكي  20 التكلفة اإلجمالية للحقيبة الواحدة 

 

 

 


