بسم هللا الرحمن الرحيم
مشروع فضل الرداء
 مقدمة -:
الحمد هللا القائل في حكم تنزيله  ":الذين يؤمنون بالغيب و يقيمون الصالة و مما رزقناهم ينفقون "
"سورة البقرة االية. "3
قوله تعالى  (:و الذين تبوؤ الدار و اإليمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم و ال يجدون في صدورهم
حاجة مما أوتوا و يؤثرون على أنفسهم و لو كان بهم خصاصه و من يوق شح نفسه فاولئك هم المفلحون )
"سورة الحشر اآلية ."9
و الصالة و السالم على رسول هللا صلى هللا عليه و سلم القائل " ال يؤمن أحدكم حتى يحب ألخيه ما
يحب لنفسه "
" من سنه سنه حسنه فله اجرها و اجر من عمل بها إلى يوم القيامه "
" الدال على الخير كفاعله "
هذا المشروع أستند على القرار اإلداري و القاضي بتكوين لجنة برئاسة عميد معهد تنمية األسرة
والمجتمع مرفق صورة ).

 الهدف من المشروع -:
 .1توفير الكساء لمن ال كساء له و ذلك بجمعه من الذين فتح هللا عليهم فأغتنموه غبر وسائل شرعية
وفق التكافل و التراحم بين المسلمين .
 .2سد حاجة الفقراء و المساكين من الكساء بتوظيف الفائض مما ليس له حاجة إلى صاحب الحاجة .

 المستفيدون من المشروع -:
الفقراء  ،المساكين ،األيتام ،األرامل  ،أصحااب الحاجة  ،المشرديين  ،كبار السن في المالجئ  ،و دور
العجزة  ،فاقدي األسرة ،النازحين  ،الالجئين .

 آلية المشروع -:
تكوين ثالثة لجان منبثقة من اللجنة العليا مع اإلستعانة ما تراه اللجنة مناسبا ً :
 .1لجنة الجمع .
 .2لجنة الفرز و الترتيب .
 .3لجنة التوزيع .
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 الوسائل و المعينات -:
 .1عدد  05خزان لتوزيعها على دور المساجد الكبيرة و المواقع العامة حسب ما تحدده اللجنة العليا .
 .2توفير عربة مرتين في األسبوع للجمع و المتابعة الميدانية .
متابعة و تقييم المشروع كل ثالثة أشهر ،مرفق الميزانية.

 محصلة المشروع : .1خلق روح التكافل و التراحم بين المسلمين .
 .2أحياء شعائر و قيم الدين الحنيف .
 .3ضمان سالمة المجتمع و تكافؤه .

 /1المساجد الكبيرة فى األحياء
 /2الميادين العامة
 /3أماكن التسوق الكبيرة
 /4بعض األحياء
-

الجهات المشاركة فى تنفيذ المشروع :
 /1مؤسسة سند الخيرية
 /2منظمة نصر الوليد الطوعية
 /3أى جهات أخرى ترغب فى ذلك

التكلفة مربوطة بطلوع وهبوط سعر السوق المحلي اليوم
لذلك اقدمها لكم بسعر الجنيه اليوم وايضا بالدوالر حتي نضمن ثبات االسعار .

مـــواد :

 057جنيه سوداني مايعادل  07دوالر

المصنعية للقطعة :
الجملة :

 077جنيه مايعادل  02دوالر

 757جنيه مايعادل  277دوالر

][2

شكل الصندوق المقترح
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ميزانية التسيير ( شهريا ً) :
الرقم
1
2
3
4
0
6
7
8
9

التكلفة
التصنيف
255*7
اإلشراف و المتابعة و التقييم
155*0
التجميع و الفرز
155*0
التجهيز
155*15
التوزيع
----------الملصقات
_______________
الوقود
______________
القرطاسية
___________
السائق
____________
مصروفات أخرى
المجموع

الجملة  96ألف جنيه للعام ( سته و تسعون ألف جنيه )
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المبلغ بالجنيه
1455
055
055
1555
2555
1555
055
355
355
8555

