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1440هـتقرير مشاريع رمضان
2019مــ



لقد أثمرت تبرعاتكم ينابيع فرح تتهادى إلى العالم

يوسف بن أحمد الكواري
الرئيس التنفيذي - قطر الخيرية

سخاؤكم كان سبًبا في إسعاد الماليين، فهنيئا لكم هذا الفضل العظيم

دمتم أهاًل للخير وتقبل هللا ومنا ومنكم صالح األعمال

ــم بعطاياكــم  ــى ث ــر بفضــل هللا تعال ــة« بنجــاح كبي ــة »رمضــان أجمــل هدي ــة قطــر الخيري لقــد تكللــت حمل
ــة  ــال الغذائي ــم والس ــار الصائ ــا إفط ــية منه ــاريع رئيس ــت بمش ــي تكفل ــة الت ــم المخلص ــخية وتبرعاتك الس
وكســوة العيــد وحفــر اآلبــار واســتكمال المشــاريع التنمويــة المســتدامة ليعــم خيرهــا 3,4 مليــون فــرد حــول 

ــم. العال

ــد أن  ــي تؤك ــف والت ــا الحني ــامية لدينن ــالة الس ــن الرس ــر ع ــة” ليعب ــل هدي ــان أجم ــوان “رمض ــا عن ــد اخترن وق
الصدقــة هدايــا للمحتاجيــن حــول العالــم، حيــث ســعينا مــن خــال مكاتبنــا فــي 26 دولــة حــول العالــم إلــى 
إيصــال صدقاتكــم كهدايــا مغلفــة بالحــب وطيــب النفــس والســعة فــي أجمل صــورة للمســتحقين مــن إخواننا 
المحتاجيــن فــي كل مــكان. فقــد عمــل كل فــرٍد منــا إليصــال كل قطــرة ميــاه وحبــة دواء وســلة غذائيــة ورســم 

بســمة حيــة علــى وجــه يتيــم مــن خــال توفيــر كســوة تضمــن لــه عيًشــا كريًمــا.

لقد نقلنا للناس شعوركم الكريم لجبر خواطر قلوبهم.
كانــت حملــة متكاملــة العطــاء بــدًءا مــن العامليــن علــى إنجازهــا وتنظيــم مســتحقيها والعمــل الــدؤوب الــذي 
ال يــكل كــي تصــل العطايــا خــال الشــهر الفضيــل إلــى المحتاجيــن والمحروميــن، فقــد وصــل أثــر عملكــم 
إلــى 30 دولــة حــول العالــم واســتطعنا بفضــل جودكــم توفيــر إفطــار الصائــم إلــى 1,339,000 صائــم فــي أوروبــا 
ــل  ــى تموي ــة إل ــًرا، إضاف ــر 4,971 بئ ــم بحف لت ــا وتكفَّ ــة 6,688 يتيًم ــط. وكفال ــرق األوس ــا والش ــيا وإفريقي وآس

ــا. 7,989 مشــروًعا تنموًي



أثــــرك
في رمضان

إفطار صائم

 1,339,000

كفاالت

6,462

آبار المياه

مشاريع متنوعة

4,905

7,989
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تقرير مشروع موائد إفطار الصائم

والسالل الغذائية 
1440هـ
2019مــ

رمضان



موزعة على 3 قارات ) آسيا - إفريقيا - أوروبا (

26 دولة

أهداف المشروع :

ويهدف المشروع إلى التخفيف من األعباء المادية لألسر خالل شهر رمضان المبارك 
وبث روح األخوة والتكافل بين المسلمين ويمكن استعراض أهم هذه األهداف بالنظر 

للحاجات والمخرجات على النحو اآلتي:

- تنفيذ إفطارات جماعية خالل شهر رمضان الفضيل للفقراء والمحتاجين من 
المسلمين  بالمساجد الكبيرة والساحات.

- توفير سالل غذائية لفائدة األسر الفقيرة المكفولة وأسر األيتام والمعاقين لدى 
قطر الخيرية خالل أيام شهر رمضان المعظم إلعانتهم على الصيام.

- إحياء سنة عظيمة من سنن اإلسالم
- تعزيز قيم التكافل والتضامن والتراحم 

- تلبية رغبات المتبرعين الذين يبغون األجر والثواب بالمساهمة في إفطار الصائمين.

الفئات المستهدفة :
• الفقراء وذوي الحاجة وأسرهم       • النازحون والالجئون 

الدول المستفيدة :
قامت قطر الخيرية بتنفيذ مشروع إفطار الصائم لموسم 1440 هـ

في 26 دولة حول العالم.

تقرير مشروع موائد إفطار الصائم والسالل الغذائية                                    رمضان 1440 هـ  ـ  2019 م
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مشروع إفطار الصائم والسالل الغذائية
معلومات وأرقام :

تفاصيل المشروع :

تقرير مشروع موائد إفطار الصائم والسالل الغذائية                                    رمضان 1440 هـ  ـ  2019 م

أوجه تنفيذ المشروع :
- تنفيذ إفطارا جماعيًا في الساحات والميادين والمساجد الكبيرة.

- توفير سالل غذائية لفائدة األيتام واألسر الفقيرة المكفولة لديها
- تنفيذ وجبات ساخنة توزع على المرضي في المستشفيات وغيرها.

إجمالي متوسط
عدد المستفيدين
خارج دولة قطر 

مستفيد

 1,339,000 
ريال قطري

التكلفة اإلجمالية
للمشروع

 20,388,500

مرفقات التقرير :

من قلب الحدث وّثقت عدسة الفرق الميدانية لقطر الخيرية عبر العالم مشروع 
إفطار الصائم وتوزيع السالل الغذائية بمراحله المختلفة ، ننقلها لكم عبر 

مجموعة اللقطات المعّبرة والمشاهد الناطقة والمؤثرة.

دأبت قطر الخيرية على تنفيذ هذا المشروع الموسمي التكافلي الهام، 
لة في تحقيق معاني التكافل والتراحم  بصورة سنوية نظرًا ألهميته المتمثِّ
بين المسلمين بصورة عملية، وإتاحة الفرصة للمقتدرين من أبناء األمة كي 

يشاركوا ذوي الحاجة، وتعمل قطر الخيرية من خالل مشاريع إفطار الصائم 
على توفير الخدمات والدعم واإلسناد من خالل مكاتبها عبر العالم وفرق 

عملها في الميدان ، لتصل مساعدات المتبرعين الكرام إلى أكثر الفئات 
احتياجا ، في وقتها المحدد، بجودة عالية، ومهنية متمّيزة. 



تركيا

تقرير مشروع موائد إفطار الصائم والسالل الغذائية                                    رمضان 1440 هـ  ـ  2019 م

التكلفة اإلجمالية :

عدد المستفيدين :

2,250,000 ر.ق

90,000 مستفيد



السودان التكلفة اإلجمالية :

عدد المستفيدين :

828,000 ر.ق

46,000 مستفيد

تقرير مشروع موائد إفطار الصائم والسالل الغذائية                                    رمضان 1440 هـ  ـ  2019 م



قرقيزيا التكلفة اإلجمالية :

عدد المستفيدين :

300,000 ر.ق

15,000 مستفيد

تقرير مشروع موائد إفطار الصائم والسالل الغذائية                                    رمضان 1440 هـ  ـ  2019 م



الصومال

تقرير مشروع موائد إفطار الصائم والسالل الغذائية                                    رمضان 1440 هـ  ـ  2019 م

التكلفة اإلجمالية :

عدد المستفيدين :

3,336,000 ر.ق

278,000 مستفيد



فلسطين

تقرير مشروع موائد إفطار الصائم والسالل الغذائية                                    رمضان 1440 هـ  ـ  2019 م

التكلفة اإلجمالية :

عدد المستفيدين :

1,100,000 ر.ق

غزة55,000 مستفيد



كينيا

تقرير مشروع موائد إفطار الصائم والسالل الغذائية                                    رمضان 1440 هـ  ـ  2019 م

التكلفة اإلجمالية :

عدد المستفيدين :

1,232,000 ر.ق

88,000 مستفيد



البوسنة

تقرير مشروع موائد إفطار الصائم والسالل الغذائية                                    رمضان 1440 هـ  ـ  2019 م

التكلفة اإلجمالية :

عدد المستفيدين :

465,000 ر.ق

15,500 مستفيد



مالي

تقرير مشروع موائد إفطار الصائم والسالل الغذائية                                    رمضان 1440 هـ  ـ  2019 م

التكلفة اإلجمالية :

عدد المستفيدين :

840,000 ر.ق

60,000 مستفيد



الفلبين

تقرير مشروع موائد إفطار الصائم والسالل الغذائية                                    رمضان 1440 هـ  ـ  2019 م

التكلفة اإلجمالية :

عدد المستفيدين :

225,000 ر.ق

7500 مستفيد



بوركينافاسو التكلفة اإلجمالية :

عدد المستفيدين :

480,000 ر.ق

30,000 مستفيد
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باكستان

تقرير مشروع موائد إفطار الصائم والسالل الغذائية                                    رمضان 1440 هـ  ـ  2019 م

التكلفة اإلجمالية :

عدد المستفيدين :

693,000 ر.ق

63,000 مستفيد



بنين

تقرير مشروع موائد إفطار الصائم والسالل الغذائية                                    رمضان 1440 هـ  ـ  2019 م

التكلفة اإلجمالية :

عدد المستفيدين :

495,000 ر.ق

15,000 مستفيد



أندونيسيا 

تقرير مشروع موائد إفطار الصائم والسالل الغذائية                                    رمضان 1440 هـ  ـ  2019 م

التكلفة اإلجمالية :

عدد المستفيدين :

1,200,000 ر.ق

120,000 مستفيد



غانــا

تقرير مشروع موائد إفطار الصائم والسالل الغذائية                                    رمضان 1440 هـ  ـ  2019 م

التكلفة اإلجمالية :

عدد المستفيدين :

559,000 ر.ق

43,000 مستفيد



نيجيريا
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التكلفة اإلجمالية :

عدد المستفيدين :

495,000 ر.ق

15,000 مستفيد



سريالنكا

تقرير مشروع موائد إفطار الصائم والسالل الغذائية                                    رمضان 1440 هـ  ـ  2019 م

التكلفة اإلجمالية :

عدد المستفيدين :

696,000 ر.ق

58,000 مستفيد



توجو التكلفة اإلجمالية :

عدد المستفيدين :

495,000 ر.ق

15,000 مستفيد
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الهنــد

تقرير مشروع موائد إفطار الصائم والسالل الغذائية                                    رمضان 1440 هـ  ـ  2019 متقرير مشروع موائد إفطار الصائم والسالل الغذائية                                    رمضان 1440 هـ  ـ  2019 م

التكلفة اإلجمالية :

عدد المستفيدين :

1,000,000 ر.ق

25,000 مستفيد



السنغال

تقرير مشروع موائد إفطار الصائم والسالل الغذائية                                    رمضان 1440 هـ  ـ  2019 م

التكلفة اإلجمالية :

عدد المستفيدين :

577,500 ر.ق

17,500 مستفيد



نيبال

تقرير مشروع موائد إفطار الصائم والسالل الغذائية                                    رمضان 1440 هـ  ـ  2019 متقرير مشروع موائد إفطار الصائم والسالل الغذائية                                    رمضان 1440 هـ  ـ  2019 م

التكلفة اإلجمالية :

عدد المستفيدين :

52,000 ر.ق

4,000 مستفيد



ألبانيا

تقرير مشروع موائد إفطار الصائم والسالل الغذائية                                    رمضان 1440 هـ  ـ  2019 م

التكلفة اإلجمالية :

عدد المستفيدين :

330,000 ر.ق

11,000 مستفيد



بنغالديش

تقرير مشروع موائد إفطار الصائم والسالل الغذائية                                    رمضان 1440 هـ  ـ  2019 م

التكلفة اإلجمالية :

عدد المستفيدين :

1,540,000 ر.ق

220,000 مستفيد



كوسوفا

تقرير مشروع موائد إفطار الصائم والسالل الغذائية                                    رمضان 1440 هـ  ـ  2019 م

التكلفة اإلجمالية :

عدد المستفيدين :

255,000 ر.ق

8,500 مستفيد



أثيوبيا

تقرير مشروع موائد إفطار الصائم والسالل الغذائية                                    رمضان 1440 هـ  ـ  2019 م

التكلفة اإلجمالية :

عدد المستفيدين :

660,000 ر.ق

20,000 مستفيد
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