
تقرير تنفيذ إفطار الصائمين
على شروط الواقفين

للفترة 1/ 9 /1440هـ إلى الفترة 10 / 9 /1440ه
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منطلقات المشروع 

ر صائمًا كان له مثل أجره غير أنه ال ينقص من أجر الصائم شيء » . -   عن زيد بن خالد الجهني قال : قال صلى هللا عليه وسلم : » َمن فطَّ
      رواه الترمذي ) 807 ( وابن ماجه ) 1746 ( وصححه ابن حبان ) 8 / 216 ( واأللباني في » صحيح الجامع » ) 6415 ( .

-   تنفيذ شروط الواقفين في إفطار الصائمين.

بناء سمعة متميزة لدور الهيئة العامة لألوقاف في تنفيذ شرط الواقفين.

تحقيق األجر والثواب من خالل اإلطعام وإدخال السرور على الصائمين . 

سد حاجة ضيوف الرحمن وعابري السبيل بعد عناء السفر بوجبة اإلفطار ) بعض الرحالت تستغرق ٧ ساعات ماليزيا واندونيسيا نموذج (.

المطارات بوابة الحرمين والعناية بمثل هذه المواقع يعكس صورة حضارية عن بالد الحرمين .

إبراز الصورة الحضارية المشرقة لضيوف الرحمن القادمين للحج والعمرة .

التحالفات بين القطاعات الحكومية وتكاتف الجهود في هذه المبادرة الكريمة .
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بناء سمعة متميزة لدور الهيئة العامة لألوقاف في تنفيذ شرط الواقفين.

تحقيق األجر والثواب من خالل اإلطعام وإدخال السرور على الصائمين . 

سد حاجة ضيوف الرحمن وعابري السبيل بعد عناء السفر بوجبة اإلفطار ) بعض الرحالت تستغرق ٧ ساعات ماليزيا واندونيسيا نموذج (.

المطارات بوابة الحرمين والعناية بمثل هذه المواقع يعكس صورة حضارية عن بالد الحرمين .

إبراز الصورة الحضارية المشرقة لضيوف الرحمن القادمين للحج والعمرة .

التحالفات بين القطاعات الحكومية وتكاتف الجهود في هذه المبادرة الكريمة .

االثر العائد من المشروع
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بيانات عامة للمشروع

العددالبيان
ألف وجبة30عدد الوجبات

مطار الملك خالد / مطار الملك عبد العزيزمواقع اإلفطار

متطوع لكل مطار 20عدد المتطوعين

 ألف صائم وصائمه 30 عدد المستفيدين

أيام 10عدد أيام التفطير
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نطاق العمل

مطار الملك عبالعزيز )صالة الحجاج(مطار الملك خالد الدولي )  صالة 5  (
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جدول توضيحيي لعدد الوجبات الموزعة في مطاري جده والرياض
لشهر رمضان المبارك 1440 هـ

عدد الوجباتنطاق العمل

ملحوظات12345678910
مطار الملك خالد الدولي صالة 

)5(
100وجبة 500100010001000100010001100100010001000

للهيئة
مطار الملك عبدالعزيز )صالة 

الحجاج(
1000150015002000225022502250225022502250
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مدى رضى المستفيدين
نتيجة االستبيان  مدى رضى المستفيدين من مشروع افطار الصائمين لعام 1440 هـ	 

مالحظاتغير جيدمقبولجيدممتازبند التقييمم

%3%97تغليف الوجبة1

%3%18%79محتويات الوجبة2

%3%97طريقة التقديم3

%3%97حجم الوجبة4

%5%95مكان وزمان التوزيع5
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 دیج ریغ لوبقم دیج زاتمم

الرسم البياني لرضى المستفيدين 
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بنك الصور 
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