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 مشروع افطار صائم                                                                              

 في سوريا                                                                   

 بعد يوم منذ ما يزيد على أربع سنوات وهي سنوات ثورته على نظام 
ً
ال تزال املعاناة التي يعيشها أهلنا في سورية تزداد يوما

 الظلم والطغيان ..

ُر أنفَسنا وإخوتنا بضرورة الوقوف بجانب  ِّ
ّ
ك
َ
ذ
ُ
وإننا إذ نبارك ألّمتنا اإلسالمية بحلول شهر رمضان املبارك لهذا العام فإننا ن

  ستضعفنن م  أهلنا وإعانهمم على أدا  ااعاهمم في هذا الشهر  شهر اخين  واإلسسان والتعاون امل

هم  وللمساهمة في إدخال السرور  ِّ
ّ
 م  الدعم املادي لتخفيف آالمهم ومشاق

ً
 وبعضا

ً
 تتضم  إاعاما

ً
ولذلك جهزنا مشاريعا

 سالوة الطفولة بسبب ما سل بمم . إلى قلوب أافالنا الذي  لم يروا إال الضيق والفزع   ولم يذوقوا

 وها نح  نقدمها لكم لرغبتنا بمشاركتكم الطيبة بمذه اخحملة املباركة

 

 املنااق املسهمدفة:

 ريف سمص الشمالي 

 حي الوعر مدينة سمص

 مخيمات عرسال

 ريف سمص اخجنوبي الشرقي

 الغواة الشرقية 

 ببيال( –بيت سحم  –اسيا  دمشق اخجنوبية )يلدا 

 

 

 الهدف :

 في املنااق املذكورة سابقا عائلة 10000الى تغطية نسعى 

 

 القيمة االجمالية 

 دوالر امريكي 400000خحملة افطار الصائم 
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 فيما يلي مكونات السلة الرمضانية والوجبة الرمضانية املطبوخة

 

 
 املواد املكونة للسلة

 
   املجموع $السعر/ كغ/الوزن املادة  

   3 0.5 6 سكر 1

   6 1 6 رز  2

 دوالر 3.75 0.75 5 برغل 3

 دوالر 1 0.5 2 عدس 4

 دوالر 5 5 1 شاي 5

 دوالر 7.5 1.5 5 زيت قلي 6

 دوالر 3 1 3 سمنة 7

 دوالر 3.75 0.75 5 جبنة 8

 دوالر 2.5 2.5 1 حالوة 9

 دوالر 1.25 1.25 1 زعتر 10

 دوالر 0.5 0.5 1 شعيرية 11

 دوالر 0.75 0.75 1 معكرونة 12

13 
زيت 

 زيتون 
 دوالر 2 2 1

 

 دوالر امريكي 40القيمة االجمالية للسلة الرمضانية 

 

 :الوجبة املطبوخةمكونات 

 املبلغ باللن ة السورية الكمية اسم املادة

 267 شيص واسد وجبة رز مع دجاج

 17 نصف ليت  كيس سوس

 14 نصف ليت  كيس جالب

 30 خبزة رمضان رمضان خبز

 30 غرام 200 مخلل

مريكيأدوالر 2.5يقارب  ما      لن ة سورية 358           : القيمة االجمالية  

 اعداد الدراسات واملشاريعقسم 


