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ــكات  ــب التبري ــي وأطي ــمى التهان ــم بأس ــّدم إليك ــة أن أتق ــر الخيري ــم قط ــي باس ــب ل ــة يطي بداي
بمناســبة عيــد األضحــى المبــارك داعيــا المولــى أن يعيــده عليكــم وعلــى أمتنــا بالخيــر والصحــة 

ــح األعمــال بقبــول حســن.  ــا ومنكــم صال والعافيــة، والســعادة والطمأنينــة، وأن يتقبــل منّ
وأود أن أغتنــم هــذه الفرصــة ألتوجــه إليكــم بموفــور الشــكر واالمتنــان علــى تبرعاتكــم الســخية 
لحملــة االضاحــي للعــام الحالــي 1441 هـــ / 2020م: “ بالخيــر اطمئــن” التــي اســتطاعت أن 
تغمــر قلــوب الفئــات المحتاجــة فــي 32 دولــة عبــر العالــم بالفرحــة والســرور، وتوّســع عليهــم وعلى 

أســرهم فــي هــذه المناســبة الســعيدة. 
ــم  ــذا الموس ــة ه ــأن حمل ــركم ب ــا أود أن أبش ــخي ثاني ــم الس ــل دعمك ــم بفض ــل هللا أوال ث وبفض
تكللــت بالتوفيــق وتّوجــت بالنجــاح، وعــّم خيرهــا  1,713,599 شــخصًا داخــل قطــر وخارجهــا، 
مــن خــال توزيــع لحــوم 50,847 أضحيــة، وهــو ما أســهم فــي إطعــام المحتاجيــن وتخفيــف معاناة 
المتضرريــن، خصوصــا فــي مناطــق األزمــات والمتأثريــن مــن جائحــة كورونــا، وقــّدم نموذجــا رائعــا 

وصــورة مشــرِّفة ألســمى معانــي التراحــم والتكافــل. 
نســأل هللا أن يعظــم لكــم األجــر، ويبــارك لكــم فــي الــرزق، وأن تكــون أضحياتكــم التــي جــادت 
بهــا نفوســكم بلســما لقلــوب ذوي الحاجــة وفرحــة ألطفالهــم، ومصــدر راحــة وطمأنينــة لكــم، 

ودفعــا لــكل ســوء ومكــروه عنكــم. 

طبتم وطابت جهودكم الخيرة ..وكل عام وأنتم بخير.  

تهنئة وشكر 

يوسف بن أحمد الكواري
الرئيس التنفيذي - قطر الخيرية
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أهداف المشروع :
• إحياء سنة عظيمة من سنن اإلسالم.

• تعزيز قيم التكافل والتضامن والتراحم بين أبناء األمة.  

• إدخال البهجة والسرور على أطفال األسر الفقيرة وإسعاد قلوب

ذوي الحاجة عبر العالم . 

• دعم باب من أبواب الخير والمتمثل بإطعام الطعام والتوسعة

على األسر المتعففة واألشخاص الذين يعيشون ظروفًا صعبة

كالنازحين والالجئين خصوصًا في األعياد.

 الفئات المستهدفة :
• مكفولو قطر الخيرية من األيتام واألسر الفقيرة والمرضى

وذوي اإلحتياجات الخاصة وطالب العلم. 

• الفقراء وذوو الحاجة وأسرهم.

• النازحون والالجئون. 

• المتضررون من جائحة كورونا.

الدول المستفيدة :
قامت قطر الخيرية بتنفيذ مشروع األضاحي لموسم 1441 هـ.

32 دولة | موزعة على 3 قاّرات ) آسيا - إفريقيا - أوروبا (

اليمن ساحل العاجقطر 

غانا

فلسطين

قرغيزيا ألبانيا

كوسوفا البوسنة 

كينيا الجبل األسود 

لبنان السنغال 

مالي السودان

الصومال

الفلبين

نيبال 

الهند
نيجريا

إثيوبيا 

األردن  

إندونيسيا

باكستان 

بنغالديش 

بنين 

بوركينافاسو 

تشاد

توغو

تونس
جامبيا 

تركيا
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أهمية المشروع :
دأبــت قطــر الخيريــة علــى تنفيــذ هــذا المشــروع الموســمي التكافلــي الهــام، بصــورة 

بيــن  والتراحــم  التكافــل  معانــي  تحقيــق  فــي  لــة  المتمثِّ ألهميتــه  نظــرًا  ســنوية 

المســلمين بصــورة عمليــة، وإتاحــة الفرصــة للمقتدريــن مــن أبنــاء األمــة كــي يشــاركوا 

ذوي الحاجــة والمحروميــن فرحــة عيــد األضحــى المبــارك، والتوســعة عليهــم مــن خــالل 

ســّنة األضاحــي.

وتعمــل قطــر الخيريــة مــن خــالل حملــة األضاحــي علــى توفيــر الخدمــات والدعــم 

لتصــل  الميــدان،  فــي  عملهــا  وفــرق  العالــم  عبــر  مكاتبهــا  خــالل  مــن  واإلســناد 

مســاعدات المتبرعيــن الكــرام إلــى أكثــر الفئــات احتياجــا، فــي وقتهــا المحــدد، بجــودة 

عاليــة، ومهنيــة متمّيــزة. 

تفاصيل المشروع :

إجمالي عدد المستفيدين
من المشروع داخل
وخارج دولة قطر 

مستفيدًا
1,713,599

16,00950,847
أضحية  

إجمالي عدد األضاحي
من الضأن وُسبع األبقار

عدد أضاحي البقر عدد أضاحي الضأن

أضحية  
34,838

رياالت قطرية

التكلفة اإلجمالية
للمشروع

24,375,810

سهم أضحية

ُسبع بقرة

عدد الدول المشاركة
في المشروع

32 دولة
موزعة على 3 قاّرات

آسيا - إفريقيا - أوروبا
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اآلثار المتحققة من المشروع :
تمّكــن المشــروع بفضــل هللا  ثــم بدعــم المتبرعيــن الكــرام مــن توزيــع لحــوم األضاحي 

علــى أكثــر مــن مليــون وســبعمائة ألــف مســتفيد مــن النازحيــن والالجئيــن والفئــات 

األشــد احتياجــا فــي 32 دولــة وتوزيــع اللحــوم عليهــم وعلــى أســرهم خــالل أيــام 

ــم،  ــوه أطفاله ــى وج ــمت عل ــي ارتس ــامات الت ــي االبتس ــس ف ــا انعك ــو م ــد، وه العي

والســرور الــذي غمــر أفــراد أســرهم، فــكان لعيدهــم مذاقــًا آخــر وطعمــًا مختلفــًا. 

مرفقات التقرير :
مــن قلــب الحــدث وّثقــت عدســة الفــرق الميدانيــة لقطــر الخيريــة عبــر العالــم مشــروع 

المعّبــرة  اللقطــات  مجموعــة  عبــر  لكــم  ننقلهــا   ، المختلفــة  بمراحلــه  األضاحــي 

والمؤثــرة. الناطقــة  والمشــاهد 
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نوع األضحية : ضأن

عدد األضاحي : 6,687 أضحية

عدد المستفيدين :  77,435  مستفيدًا

التكلفة اإلجمالية :  3,477,240  ر.ق
قـطــــر
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نوع األضحية : ُسبع بقرة

عدد األضاحي :  2,037  أضحية 

عدد المستفيدين :  122,220  مستفيدًا

التكلفة اإلجمالية :  712,950  ر.ق
أثيوبيا
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نوع األضحية : ضأن

عدد األضاحي :  500  أضحية

عدد المستفيدين :  12,000  مستفيد

التكلفة اإلجمالية :  425,000  ر.ق
األردن
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نوع األضحية : ُسبع بقرة

عدد األضاحي :  259  أضحية 

عدد المستفيدين :  15,540  مستفيدًا

التكلفة اإلجمالية :  259,000  ر.ق
ألبانيا
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نوع األضحية : ُسبع بقرة

عدد األضاحي :  140  أضحية

عدد المستفيدين :  8,400  مستفيد

التكلفة اإلجمالية :  126,000  ر.ق
البوسنة
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نوع األضحية : ُسبع بقرة

عدد األضاحي :  140  أضحية

عدد المستفيدين :   8,400   مستفيد

التكلفة اإلجمالية :  79,800  ر.ق
الجبل األسود
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نوع األضحية : ُسبع بقرة

عدد األضاحي :  1,582  أضحية 

عدد المستفيدين :   94,920   مستفيدًا

التكلفة اإلجمالية :  474,600  ر.ق
السنغال
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نوع األضحية : ضأن

عدد األضاحي :  636   أضحية

عدد المستفيدين :  15,264  مستفيدًا

التكلفة اإلجمالية :  699,600  ر.ق
السودان
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نوع األضحية : ضأن

عدد األضاحي :  10,946  أضحية

عدد المستفيدين :  262,704  مستفيدين

التكلفة اإلجمالية :   3,831,100   ر.ق
الصومال
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نوع األضحية : ُسبع بقرة

عدد األضاحي :  441  أضحية 

عدد المستفيدين :  26,460  مستفيدًا

التكلفة اإلجمالية :  176,400  ر.ق
الفلبين
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عدد األضاحي :  3,444  أضحية 

عدد المستفيدين :  206,640  مستفيدًا

الهنـــدالتكلفة اإلجمالية :  1,377,600  ر.ق
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نوع األضحية : ُسبع بقرة

عدد األضاحي :  1,820  أضجية 

عدد المستفيدين :  109,200  مستفيد

التكلفة اإلجمالية :  1,001,000  ر.ق
اليـمن
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نوع األضحية : ُسبع بقرة

عدد األضاحي :  441  أضحية

عدد المستفيدين :   26,460   مستفيدًا

التكلفة اإلجمالية :  441,000  ر.ق
إندونيسيا
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نوع األضحية : ُسبع بقرة

عدد األضاحي :  847  أضحية

عدد المستفيدين :  50,820  مستفيدًا

التكلفة اإلجمالية :  381,150  ر.ق
باكستان
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نوع األضحية : ُسبع بقرة

عدد األضاحي :  903  أضحية 

عدد المستفيدين :  54,180  مستفيدًا

التكلفة اإلجمالية :  406,350  ر.ق
بنغالديش
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نوع األضحية : ضأن

عدد األضاحي :  220  أضحية

عدد المستفيدين :  5,280  مستفيدًا

التكلفة اإلجمالية :  132,000  ر.ق
بنيــن
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نوع األضحية : ضأن

عدد األضاحي :  1,138  أضحية

عدد المستفيدين :  27,312  مستفيدًا

التكلفة اإلجمالية :  625,900  ر.ق
بوركينافاسو
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نوع األضحية : ضأن

عدد األضاحي :  788  أضحية

عدد المستفيدين :  18,912  مستفيدًا

التكلفة اإلجمالية :  669,800  ر.ق
تركــيـا
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نوع األضحية : ضأن

عدد األضاحي :  1,000  أضحية

عدد المستفيدين :   24,000  مستفيد

التكلفة اإلجمالية :  500,000  ر.ق
تشــــاد
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نوع األضحية : ضأن

عدد األضاحي :  1,184  أضحية

عدد المستفيدين :  28,416  مستفيدًا

التكلفة اإلجمالية :  532,800  ر.ق
توغو
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نوع األضحية : ضأن

عدد األضاحي :  210  أضحية 

عدد المستفيدين :  5,040  مستفيدًا

التكلفة اإلجمالية :  210,000  ر.ق
تونس
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نوع األضحية : ُسبع بقرة

عدد األضاحي :  308  أضحية

عدد المستفيدين :  18,480  مستفيدًا

التكلفة اإلجمالية :  92,400  ر.ق
جامبيا
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نوع األضحية : ُسبع بقرة

عدد األضاحي :   287   أضحية 

عدد المستفيدين :   17,220   مستفيدًا

التكلفة اإلجمالية :   86,100   ر.ق
ساحل العاج
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نوع األضحية : ُسبع بقرة

عدد األضاحي :  749  أضحية

عدد المستفيدين :  44,940  مستفيدًا

التكلفة اإلجمالية :  269,640  ر.ق
غـانــــا
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نوع األضحية : سبع بقر

عدد األضاحي :  1,421  أضحية 

عدد المستفيدين :  85,260  مستفيدًا

التكلفة اإلجمالية :  2,131,500  ر.ق
فلسطين
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نوع األضحية : ضأن

عدد األضاحي :  955  أضحية

عدد المستفيدين :  22,920  مستفيدًا

التكلفة اإلجمالية :  429,750  ر.ق
قرغيزيا
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نوع األضحية : ُسبع بقرة

عدد األضاحي :  182  أضحية 

عدد المستفيدين :  10,920  مستفيدًا

التكلفة اإلجمالية :  182,000  ر.ق
كوسوفا
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نوع األضحية : ضأن

عدد األضاحي :  9,594  أضحية

عدد المستفيدين :  230,256  مستفيدًا

التكلفة اإلجمالية :  3,357,900  ر.ق
كينيــا
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نوع األضحية : ُسبع بقرة

عدد األضاحي :  448  أضحية 

عدد المستفيدين :  26,880  مستفيدًا

التكلفة اإلجمالية :  358,400  ر.ق
لبنـــان
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نوع األضحية : ضأن

عدد األضاحي :  980  أضحية

عدد المستفيدين :  23,520  مستفيدًا

التكلفة اإلجمالية :  637,000  ر.ق
مالي
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نوع األضحية : ُسبع بقرة

عدد األضاحي :  357  أضحية 

عدد المستفيدين :  21,420  مستفيدًا

التكلفة اإلجمالية :  210,630  ر.ق
نيبال
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نوع األضحية : ُسبع بقرة

عدد األضاحي :  203  أضحية 

عدد المستفيدين :  12,180  مستفيدًا

التكلفة اإلجمالية :  81,200  ر.ق
نيجيريا
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