
ترخيص هيئة تنظيم األعمال الخيرية من 2020/1039

1441هـتقرير مشاريع رمضان
2020مــ

بالخير 
اطمئن



ثمار عطاياكم نشرت الخير والسعادة والطمأنينة عبر العالم

يوسف بن أحمد الكواري
الرئيس التنفيذي - قطر الخيرية

ــق،  ــت بالتوفي ــد تكّلل ــن” ق ــر اطمئ ــة “بالخي ــأن حمل ــم ب ــرّنا أن نبلغك ــاء يس ــة والعط ــهر الرحم ــام ش ــي خت ف
ــر  ــال واألس ــوب األطف ــى قل ــرح عل ــت الف ــن، وأدخل ــت المحتاجي ــن وأطعم ــرت الصائمي ــاح، ففّط ــت بالنج وتّوج
ــة:  ــاريعها الرئيس ــال مش ــن خ ــات، م ــاء واألزم ــن الوب ــن م ــاة المتضرري ــف معان ــي تخفي ــهمت ف ــرة، وأس الفقي
إفطــار الصائــم الــذي اشــتمل علــى توزيــع الســال الغذائيــة وتقديــم الوجبــات الســاخنة، وكســوة العيــد وزكاة 
الفطــر، وإعانــة المتأثريــن مــن جائحــة كورونــا، فضــا عــن المشــاريع التنمويــة األخــرى، ومــا كان لذلــك أن 
يتحّقــق لــوال فضــل هللا ســبحانه وتعالــى أوال، ثــم تبرعاتكــم الســخيّة التــي جــادت بهــا نفوســكم الطيبــة فــي 

ــة الطيبــة  1.8 مليــون شــخص، الشــهر الفضيــل، ليصــل إجمالــي عــدد المســتفيدين مــن خيــر هــذه الحمل
في قطر وحول العالم.

لقــد عانــت البشــرية منــذ أشــهر مــن جائحــة كورونــا ـ ومــا تــزال ـ وعاشــت ظروفــا امتــزج فيهــا القلــق بالضيــق، 
وتأثــر أصحــاب الدخــل المحــدود فــي مصــادر رزقهــم، فأردنــا بدعــم أهــل البــذل والعطــاء أن يكــون شــهر الخيرات 
والرحمــات بلســما للنفــوس وراحــة للقلــوب، فأطلقنــا حملتنــا الرمضانيــة لعــام 1441هـــ “ بالخيــر اطمئــن”، 
لتســهم مشــاريعها التــي نّفــذت عبــر مكاتبنــا الميدانيــة وشــركائنا فــي 34 دولــة ، بمــا فيهــا مناطــق األزمــات 
فــي تخفيــف معانــاة الماييــن مــن ذوي الحاجــة وبــث روح الســكينة واألمــل فــي نفوســهم، ورســم االبتســامة 
علــى وجوههــم والســعادة فــي قلوبهــم ، كمــا كانــت فــي نفــس الوقــت مصــدر راحــة وطمأنينــة للمتبرعيــن 

الكــرام، و”ذلــك فضــل هللا يؤتيــه مــن يشــاء وهللا ذو الفضــل العظيــم”. 

نســأل هللا أن يتقبــل مــن المتبرعيــن صالــح أعمالهــم بقبــول حســن، وأن يصــرف عنهــم كل ســوء ومكــروه، 
ويجنبهــم مخاطــر األوبئــة واألمــراض، وأن يعيــد العيــد وكل المناســبات الســعيدة عليهــم 

وهم ينعمون بالصحة والعافية والسعادة والطمأنينة.

جزاكم هللا خيرا وكل عام وأنتم بخير.



بالخير 
اطمئن

رمضـان
2020 | 1441

أثرك في رمضان

إفطار الصائم

1,490,882
صائمًا

الكفاالت

11,437
مكفواًل

مشروعًا
4,468

مشاريع متنوعة

مشروعًا
4,158

اآلبار والمياه

مشاريع موسم رمضان



إحصائيـات وأرقـــــــــام

فعــالـيــــــة عيدنا واحد

4
أفراد من فريق 
اإلعالم الميداني

20
سيارة نقل

4
الجهات

المتعاونة

25
موظف للتنسيق

5
تغطيات إعالمية

100
ُشحنة

11
جالية

تم التعاون معها

40
عاماًل للدعم

50,000
طردًا غذائيًا

41
سفارة

ومراكز جاليات

50,000
مستفيدًا

60
ساعة عمل



تقرير مشروع إفطار الصائم
1441هـ
2020مــ

رمضان

ترخيص هيئة تنظيم األعمال الخيرية من 2020/1039



السنغال

تركيا

تونس

السودان

بنين

مالي

بوركينافاسو

34 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:

-توفير سالل غذائية و وجبات 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 وذوو الحاجة وأسرهم       • النازحون والالجئون 

الدول المستفيدة :
قامت قطر الخيرية بتنفيذ مشروع إفطار الصائم لموسم 1441 هـ

في 34 دولة حول العالم.

قطر

أندونيسيا 

ألبانيا

البوسنة

باكستان

بنغالدش

نيجيريا

سريالنكا

غانا

أثيوبيا

الهند

نيبال

فلسطينتشاد
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األردن

ساحل العاج

كوسوفا

لبنان

- ســوريــــــا

- الروهينجا

قرقيزيا

توجو

كينيا

الصومال

الفلبين

اليمن

جامبيا

 موزعة على 3 قاّرات ) آسيا - إفريقيا - أوروبا (



مشروع إفطار الصائم )السالل الغذائية والوجبات(
معلومات وأرقام :

تفاصيل المشروع :

أوجه تنفيذ المشروع :
- توفير سالل غذائية ووجبات لفائدة األيتام واألسر الفقيرة.

- توفير سالل غذائية للمتضررين في مناطق األزمات والمتضررين
من جائحة كورونا.

مستفيدًا

1,490,882
ريااًل قطريًا

التكلفة اإلجمالية
للمشروع

 46,176,578 

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. 
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إجمالي عدد السالل 
والوجبات التي تم توزيعها

464,824
سلة / وجبة

إجمالي متوسط عدد
المستفيدين داخل وخارج

قطـــر 



قطر
التكلفة اإلجمالية :

عدد المستفيدين :

16,525,482 ر.ق

414,713 مستفيدًا

عــــدد
السالل :

عــــدد
82,150الوجبات : 135,351
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قرغيزستان
التكلفة اإلجمالية :

عدد المستفيدين :

889,650  ر.ق

27,594 مستفيدًا

عــــدد
السالل :

عــــدد
14,344الوجبات : 2,650



تركيا
التكلفة اإلجمالية :

عدد المستفيدين :

1,081,836 ر.ق

37,701 مستفيدًا
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عــــدد
السالل :

عــــدد
35,762الوجبات : 388
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تونس
التكلفة اإلجمالية :

عدد المستفيدين :

780,624 ر.ق

33,719 مستفيدًا

عــــدد
السالل :

عــــدد
23,719الوجبات : 2,000
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السودان
التكلفة اإلجمالية :

عدد المستفيدين :

736,350 ر.ق

29,369 مستفيدًا

4,895 سلةعدد السالل الغذائية :
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الصومال
التكلفة اإلجمالية :

عدد المستفيدين :

2,866,500 ر.ق

68,591 مستفيدًا

11,432 سلةعدد السالل الغذائية :



غــزة

رام هللا

تقرير مشروع إفطار الصائم                                                                                                                                                                   رمضان 1441 هـ  ـ  2020 م

فلسطين
التكلفة اإلجمالية :

عدد المستفيدين :

2,868,850  ر.ق

98,684 مستفيدًا

16,447 سلةعدد السالل الغذائية :



كينيا
التكلفة اإلجمالية :

عدد المستفيدين :

837,000 ر.ق

22,303 مستفيدًا

3,717 سلةعدد السالل الغذائية :
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البوسنة
التكلفة اإلجمالية :

عدد المستفيدين :

 576,000  ر.ق

15,605 مستفيدًا

2,601 سلةعدد السالل الغذائية :
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مالي
التكلفة اإلجمالية :

عدد المستفيدين :

576,800 ر.ق

17,264 مستفيدًا

2,877 سلةعدد السالل الغذائية :
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الفلبين
التكلفة اإلجمالية :

عدد المستفيدين :

266,400 ر.ق

10,000 مستفيد

1,667 سلةعدد السالل الغذائية :
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بوركينافاسو
التكلفة اإلجمالية :

عدد المستفيدين :

414,000  ر.ق

10,362 مستفيدًا

1,727 سلةعدد السالل الغذائية :
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باكستان
التكلفة اإلجمالية :

عدد المستفيدين :

1,047,600 ر.ق

 31,361 مستفيدًا

5,227 سلةعدد السالل الغذائية :
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بنين
التكلفة اإلجمالية :

عدد المستفيدين :

211,520  ر.ق

7,906 مستفيدًا

1,318 سلةعدد السالل الغذائية :
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إندونيسيا
التكلفة اإلجمالية :

عدد المستفيدين :

1,504,560 ر.ق

75,006 مستفيدًا

12,501 سلةعدد السالل الغذائية :
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غـــانـا
التكلفة اإلجمالية :

عدد المستفيدين :

835,800 ر.ق

25,022 مستفيدًا

4,170 سلةعدد السالل الغذائية :
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نيجيريا
التكلفة اإلجمالية :

عدد المستفيدين :

174,420  ر.ق

6,138 مستفيدًا

1,023 سلةعدد السالل الغذائية :
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سريالنكا
التكلفة اإلجمالية :

عدد المستفيدين :

63,800 ر.ق

318 سلةعدد السالل الغذائية :

1,906 مستفيدًا
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الهــند
التكلفة اإلجمالية :

عدد المستفيدين :

1,577,060 ر.ق

214,057 مستفيدًا

35,676 سلةعدد السالل الغذائية :
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السنغال
التكلفة اإلجمالية :

عدد المستفيدين :

770,800 ر.ق

23,100 مستفيد

3,850 سلةعدد السالل الغذائية :
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نيبال
التكلفة اإلجمالية :

عدد المستفيدين :

52,200 ر.ق

1,736 مستفيدًا

289 سلةعدد السالل الغذائية :
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ألبانيا
التكلفة اإلجمالية :

عدد المستفيدين :

527,096 ر.ق

15,784 مستفيدًا

2,631 سلةعدد السالل الغذائية :



تقرير مشروع إفطار الصائم                                                                                                                                                                   رمضان 1441 هـ  ـ  2020 م

سوريا

التكلفة اإلجمالية :

عدد المستفيدين :

4,519,520 ر.ق

112,988 مستفيدًا

22,598 سلةعدد السالل الغذائية :
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كوسوفا
التكلفة اإلجمالية :

عدد المستفيدين :

455,800 ر.ق

13,650 مستفيدًا

2,275 سلةعدد السالل الغذائية :
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أثيوبيا
التكلفة اإلجمالية :

عدد المستفيدين :

1,105,870 ر.ق

36,540 مستفيدًا

6,090 سلةعدد السالل الغذائية :
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لبنان
التكلفة اإلجمالية :

عدد المستفيدين :

253,000 ر.ق

6,325 مستفيدًا

1,265 سلةعدد السالل الغذائية :
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األردن
التكلفة اإلجمالية :

عدد المستفيدين :

150,450 ر.ق

5,294 مستفيدًا

882 سلةعدد السالل الغذائية :
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الجئو 
الروهينجا

التكلفة اإلجمالية :

عدد المستفيدين :

950,000 ر.ق

23,750 مستفيدًا

4,750 سلةعدد السالل الغذائية :
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اليمن
التكلفة اإلجمالية :

عدد المستفيدين :

745,030  ر.ق

19,827 مستفيدًا

3,304 سلةعدد السالل الغذائية :



تقرير مشروع إفطار الصائم                                                                                                                                                                   رمضان 1441 هـ  ـ  2020 م

ساحل العاج
التكلفة اإلجمالية :

عدد المستفيدين :

275,000 ر.ق

6,875 مستفيدًا

1,375 سلةعدد السالل الغذائية :
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بنغالديش
التكلفة اإلجمالية :

عدد المستفيدين :

1,813,160 ر.ق

59,615 مستفيدًا

9,936 سلةعدد السالل الغذائية :
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تشاد
التكلفة اإلجمالية :

عدد المستفيدين :

475,000  ر.ق

11,875 مستفيدًا

2,375 سلةعدد السالل الغذائية :
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