
سحورهم
علينا 

مبادرة من



مبادرة سحورهم علينا هي إحدى مبادرات 
خيركم واصل والتي تم إطالقها من قبل 

مجلس شباب هيئة تنمية المجتمع في عام 
2017 تماشيًا مع عام الخير  حيث يتم توزيع 

وجبات السحور على فئة العمال بعد صالة 
التراويح طيلة الشهر الكريم وذلك بمشاركة 

ما يقارب 700 متطّوع من كافة الفئات 
واألعمار.

نبذة عن المبادرة

أهداف المبادرة
-  التوعية بأهمية وجبة السحور وذلك من خالل     

توزيعها على فئة العّمال.
-  التوعية بأهمية العمل التطوعي.

-  تشجيع المجتمع والمؤسسات على الخدمة/
المسؤولية المجتمعية.
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-  برياني / مندي
-  تمر

-  عصير /  لبن 
-   ماء

محتويات الوجبات 
الرئيسية

- فواكة 
- حلويات 

- جوز الهند 
- مثلجات 

- فشار
- مثلجات الزبادي 

- كرك

الوجبات الفرعية
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العدد المستهدف: 20 ألف وجبة في إمارتي 
أبوظبي ودبي أي 345 وجبة في اليوم.

العدد الفعلي: تم توزيع 36045 وجبة رئيسية 
باإلضافة إلى 17900 وجبة فرعية بمجموع 

53945 وجبة. 

العدد اإلجمالي 
للوجبات

-  إمارة دبي )موقعان(: القوز والمحيصنة
-  إمارة أبوظبي

مواقع التوزيع
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شركاء النجاح
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الرعاة الرئيسيون



الداعمون

فريق مشكاة

910

الرعاة المشاركون



دبي

 موقعان: القوز والمحيصنة
-  26045 وجبة رئيسية

-  17900 وجبة فرعية
-  692 متطوع

-  مشاركة 28 جهة من القطاع الحكومي والخاص

أبوظبي

موقع واحد
-  10000 وجبة رئيسية

-  20 متطوع
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مواقع التوزيع بالعدد
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التواصل االجتماعيالتغطيات الصحفية



-  قناة نور دبي -  قناة سما دبي  أخبار اإلمارات: -  قناة دبي 

 سعادة الدكتورة عائشة بن بشر

 الشيخة شمسة بنت حشر
 آل مكتوم

سعادة سعيد حاربالشيخ ماجد بن سعود المعال

 أبناء الشيخ سعيد بن مكتوماإلعالمية دياال علي
 آل مكتوم
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شخصيات في مبادرة التغطيات التلفزيونية
سحورهم علينا



حزمات الرعاة لعام 2018
الحزمة الذهبيةالحزمة البالتينية

توفير موقع للراعي طيلة شهر رمضان )30 يوم(	 

طباعة شعار الراعي على المتطلبات اللوجستية	 

تصريح إعالمي للراعي في التغطيات التلفزيونية 	 

والصحفية

إلقاء كلمة للراعي في المؤتمر الصحفي الخاص 	 

بالمبادرة

تكريم الراعي في الحفل الرسمي للمبادرة	 

تحقيق المشاركة والمسؤولية االجتماعية	 

منح عالمة دبي للوقف بالتعاون مع مركز محمد بن 	 

راشد العالمي الستشارات الوقف والهبة

توفير موقع للراعي لمدة 20 يوم	 

طباعة شعار الراعي على المتطلبات اللوجستية	 

تصريح إعالمي للراعي في التغطيات التلفزيونية 	 

والصحفية

إلقاء كلمة للراعي في المؤتمر الصحفي الخاص 	 

بالمبادرة

تكريم الراعي في الحفل الرسمي للمبادرة	 

تحقيق المشاركة والمسؤولية االجتماعية 	 
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الحزمة البرونزيةالحزمة الفضية
توفير موقع للراعي لمدة 10 أيام	 

طباعة شعار الراعي على المتطلبات اللوجستية	 

تصريح إعالمي للراعي في التغطيات التلفزيونية 	 

والصحفية

تكريم الراعي في الحفل الرسمي للمبادرة	 

تحقيق المشاركة والمسؤولية االجتماعية 	 

طباعة شعار الراعي على المتطلبات اللوجستية	 

تصريح إعالمي للراعي في التغطيات الصحفية	 
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Sponsorship Packages

• Provide a site\mosque for the sponsor for 10 days

• Print the sponsor’s logo on logistics requirements

• Media coverage for the sponsor in both TV and 

newspapers

• Rewarding the Sponsor at the official ceremony of 

the initiative

• Achieve participation and social responsibility

Silver Package
• Print the sponsor’s logo on logistics 

requirements

• Media coverage for the sponsor in the 

newspapers

Bronze Package
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Sponsorship Packages

• Provide a site\mosque for the sponsor for 20 

days

• Print the sponsor’s logo on logistics 

requirements

• Media coverage for the sponsor in both TV and 

newspapers

• Give a speech in the press conference of the 

initiative

• Rewarding the Sponsor at the official 

ceremony of the initiative

• Achieve participation and social responsibility

Gold Package
• Provide a site\mosque for the sponsor for 30 days (the 

whole month)

• Print the sponsor’s logo on logistics requirements

• Media coverage for the sponsor in both TV and 

newspapers

• Give a speech in the press conference of the initiative

• Rewarding the Sponsor at the official ceremony of the 

initiative

• Achieve participation and social responsibility

• Provide the sponsor “Dubai Endowment Label” by 

collaboration with Mohammed bin Rashid global center 

for endowment consultancy for supporting entities.

Platinum Package
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TV Coverage Figures who
 participated in the
initiative

H.E Dr. Aisha Bin Bishr Sheikh Majid AlMuallaH.E Saeed Hared

TV Host Diala Ali Shiekha Shamsa 
AlMaktoum

Children of Sheikh Saeed 
Bin Makoum AlMaktoum
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Social Media coveragePress coverage

13 14



Dubai:
-  2 Locations: AlQouz and AlMuhaisnah
-  26045 Main Meals
-  17900 Sub-Meals
-  692 Volunteers
-  28 Organizations from both Government 
and Private Sectors

Abu Dhabi:
-  1 Location
-  10000 Main Meals
-  20 Volunteers
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 Distribution Locations
with numbers



Supporters

MISHKAT GROUP

Participating Sponsors
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The main sponsors

Success Partners
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The Target: 20,000 meals in Abu Dhabi and 
Dubai.

The Actual: 36,045 main meals in addition 
to 17,900 sub-meals which equals 53,945 
meals.

Total number of meals

-  Dubai (2 Locations): AlQouz and   
    Muhaisnah
-  Abu Dhabi

Distribution Location
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–  Biryani\Mandi 
–  Dates 
–  Juice\Laban
– Water

Main Meals Content

–  Fruits 
– Sweets 
– Coconut 
– Icecream 
– Popcorn 
– Frozen Yogurt 
– Karak

Sub-Meals

3



Their Suhour is On Us is an initiative which comes 
under Your Giving Is Reachable Initiatives that was 
launched by CDA Youth Council aligning with the Year 
of Giving in 2017. It is the distribution of Suhour Meals 
to labors after Taraweeh Prayer during the Holy Month 
with the participation of approximately 700 volunteers.

 Brief about the
initiative

Initiative’s Objectives
-  Raise awareness about the importance of Suhour Meal by distributing it to labors.
-  Raise awareness about the importance of voluntary work.
-  Encourage the community and organizations towards social service\responsibility.
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Their Suhour 
 Is On Us

Initiative by


