
بترخيص من هيئة تنظيم األعمال الخيرية

تقرير مشاريع رمضان



سلمتم بما قدمتم

عبر حملة “ رمضان األمل” 

يوسف بن أحمد الكواري
الرئيس التنفيذي - قطر الخيرية

ألنكــم شــركاء اإلنجــاز والنجــاح؛ فإننــا نــود أن نتقــّدم إليكــم ولــكل المتبرعيــن الكــرام بخالص 
الشــكر واالمتنــان علــى كريــم دعمكــم لحملــة “رمضــان األمــل” التــي تكللــت بفضــل هللا ثــم 
بفضــل تبرعاتكــم بالتوفيــق وتوجــت مشــاريعها بالنجاح..ســلمتم بمــا قدمتــم.. فخيركــم وخيــر 

أهــل قطــر وصــل لـــ 3,756,274 شــخصًا فــي قطــر وفــي أكثــر مــن  32 دولــة عبــر العالــم.  

نســأل هللا أن يتقبــل منكــم صالــح مــا قدمتمــوه بقبــول حســن، وأن يصــرف عنكــم كل ســوء ، 
ويجنبكــم كل مكــروه، وأن يعيــد عيــد الفطــر وكل المناســبات الســعيدة عليكــم وعلــى أهــل 
ــة  ــة وعافي ــي صح ــع ف ــم والجمي ــامية وأنت ــة واإلس ــن العربي ــى األمتي ــا وعل ــن فيه ــر والمقيم قط

وســعادة وطمأنينــة. 

ويطيــب لنــا أن نبشــركم بــأن حملــة “رمضــان األمــل” قــد أســهمت فــي بــث روح األمــل فــي نفوس 
الفقــراء والمحتاجيــن عبــر شــعارها “اصنــع بخيــرك األمــل” وبذلــت مابوســعها عبــر كوادرنــا فــي 
قطــر وفــرق مكاتبنــا الميدانيــة وشــركائنا فــي تفطيــر الصائميــن وإطعــام المحتاجيــن، وإدخــال 
ــي  ــن ف ــاة المتضرري ــف معان ــي تخفي ــهمت ف ــة، وأس ــر المتعفف ــال واألس ــوب األطف ــى قل ــرح عل الف
ــا، مــن خــال مشــاريعها الرئيســة: إفطــار الصائــم  مناطــق األزمــات والمتأثريــن بجائحــة كورون
الــذي اشــتمل علــى توزيــع الســال الغذائيــة وتقديــم الوجبــات الســاخنة، وكســوة العيــد وزكاة 
الفطــر، فضــا عــن المشــاريع التنمويــة األخــرى، ومــا كان لذلــك أن يتحّقــق لــوال فضــل هللا 
ــهر  ــي الش ــة ف ــكم الطيب ــا نفوس ــادت به ــي ج ــخيّة الت ــم الس ــم تبرعاتك ــى أوال، ث ــبحانه وتعال س
الفضيــل، فــكان خيركــم بلســما للنفــوس وراحــة للقلــوب و”ذلــك فضــل هللا يؤتيــه مــن يشــاء 

ــم”. ــل العظي وهللا ذو الفض

جزاكم هللا خيرا وكل عام وأنتم بخير.



الكفاالت

9,289
مكفواًل

إفطار الصائم

1,103,221
صائمًا

أثرك في رمضان
المشاريع التنموية

خالل موسم رمضان

إجمالي عدد المشاريع :  11,963  مشروعًا تنمويًا

إجمالي عدد المستفيدين للمشاريع التنموية :  2,643,755  مستفيدًا

التعليم والثقافة

عدد المشاريع 

 278 
عدد المستفيدين 

 23,522

التمكين االقتصادي

عدد المشاريع 

 2,008 
عدد المستفيدين 

  12,751 

المياه واإلصحاح

عدد المشاريع 

 4,972 
عدد المستفيدين  

    1,135,060 

مركز متعدد الخدمات

عدد المشاريع 

  9  
عدد المستفيدين 

  15,395  

الصحـــــة

عدد المشاريع 

 130 
عدد المستفيدين

 1,327,943 

الرعاية االجتماعية

عدد المشاريع

 2,018 
عدد المستفيدين 

 26,019 

مراكز تحفيظ القرآن

عدد المشاريع

 35
عدد المستفيدين

  2,995

مدينة االمل السكنية

عدد المشاريع 

   1,171   
عدد المستفيدين 

   13,800   

السكن االجتماعي

عدد المشاريع

 222 
عدد المستفيدين 

  1,040 

مساجد

عدد المشاريع 
 336 

عدد المستفيدين 

  55,234  

األمن الغذائي

عدد المشاريع

   784   
عدد المستفيدين

   16,196   



تقرير مشروع إفطار الصائم

بترخيص من هيئة تنظيم األعمال الخيرية



بوركينافاسو

33 دولة

أهداف المشروع :

يهدف 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 1442 هـ

في 33 دولة حول العالم.

تشاد

فلسطين
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كوسوفا

لبنان

جامبيا

 موزعة على 3 قاّرات ) آسيا - إفريقيا - أوروبا (

الجبل األسود

بورندي

المغرب

قرغيزستانقطــــر

توجو

كينيا

الصومال

الفلبين

اليمن

جنوب أفريقيا

ألبانيا

البوسنة

باكستان

بنغالديش

نيجيريا

غانا

إثيوبيا

الهند

نيبال

السنغال

تركيا

تونس

السودان

بنين

مالي

األردن



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.

ريااًل قطريًامستفيدًا

التكلفة اإلجمالية
للمشروع داخل وخارج قطر

 30,276,140 

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. 

إجمالي عدد السالل 
والوجبات التي تم توزيعها

داخل وخارج قطر

765,671
سلة / وجبة

إجمالي متوسط عدد
المستفيدين داخل وخارج

قطـــر 
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1,103,221



قطر
التكلفة اإلجمالية :

عدد المستفيدين :

 5,460,000  ر.ق

420,000 مستفيدًا

420,000 وجبة عــــدد الوجـــبـــات  :

تقرير مشروع إفطار الصائم                                                                                                                                                                   رمضان 1442 هـ  ـ  2021 م

إفطار الصائم
المتنقل



قطر
التكلفة اإلجمالية :

عدد المستفيدين :

480,000 ر.ق

48,000 مستفيدًا

48,000 وجبة عــــدد الوجـــبـــات  :
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إفطار
الجوال



قطر
التكلفة اإلجمالية :

عدد المستفيدين :

 1,920,000 ر.ق

22,325 مستفيدًا

4,465 سلة عـدد السالل الغذائية  :
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مونة
رمضان



قرغيزستان
التكلفة اإلجمالية :

عدد المستفيدين :

 555,000 ر.ق

 22,258 مستفيدًا
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عــــدد الوجـــبـــات  : 18,500 وجبة



تونس
التكلفة اإلجمالية :

عدد المستفيدين :

590,000 ر.ق

29,000 مستفيدًا
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29,000 وجبة عــــدد الوجـــبـــات  :



تركيا
التكلفة اإلجمالية :

عدد المستفيدين :

 1,450,000  ر.ق

116,000 مستفيدًا
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116,000 وجبة عــــدد الوجـــبـــات  :



غـــانـا
التكلفة اإلجمالية :

عدد المستفيدين :

 750,000 ر.ق

50,000 مستفيدًا
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50,000 وجبة عــــدد الوجـــبـــات  :



باكستان
التكلفة اإلجمالية :

عدد المستفيدين :

 1,105,000 ر.ق

  31,571 مستفيدًا

 6,314 سلةعدد السالل الغذائية :

تقرير مشروع إفطار الصائم                                                                                                                                                                   رمضان 1442 هـ  ـ  2021 م



البوسنة
التكلفة اإلجمالية :

عدد المستفيدين :

 400,000  ر.ق

 8,000 مستفيدًا

 1,600 سلةعدد السالل الغذائية :
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السودان
التكلفة اإلجمالية :

عدد المستفيدين :

 1,152,000  ر.ق

 19,200  مستفيدًا

 3,840 سلةعدد السالل الغذائية :
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الصومال
التكلفة اإلجمالية :

عدد المستفيدين :

 1,591,500 ر.ق

 31,830 مستفيدًا

 6,366 سلةعدد السالل الغذائية :
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بوركينافاسو
التكلفة اإلجمالية :

عدد المستفيدين :

 557,500  ر.ق

 11,150  مستفيدًا

 2,230 سلةعدد السالل الغذائية :
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فلسطين
التكلفة اإلجمالية :

عدد المستفيدين :

  1,980,000  ر.ق

 52,115 مستفيدًا

 10423 سلةعدد السالل الغذائية :
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كوسوفا
التكلفة اإلجمالية :

عدد المستفيدين :

 352,500 ر.ق

 7,050 مستفيدًا

 1,410 سلةعدد السالل الغذائية :

تقرير مشروع إفطار الصائم                                                                                                                                                                   رمضان 1442 هـ  ـ  2021 م



كينيا
التكلفة اإلجمالية :

عدد المستفيدين :

 662,400 ر.ق

 11,040 مستفيدًا

 2,208 سلةعدد السالل الغذائية :
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مالي
التكلفة اإلجمالية :

عدد المستفيدين :

 705,000 ر.ق

 14,100  مستفيدًا

 2,820 سلةعدد السالل الغذائية :
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نيبال
التكلفة اإلجمالية :

عدد المستفيدين :

 175,000  ر.ق

 3,500  مستفيدًا

 700 سلةعدد السالل الغذائية :
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بنغالديش
التكلفة اإلجمالية :

عدد المستفيدين :

 1,638,000 ر.ق

 40,950 مستفيدًا

 8,190 سلةعدد السالل الغذائية :
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اليمن
التكلفة اإلجمالية :

عدد المستفيدين :

 1,950,000  ر.ق

 32,500 مستفيدًا

 6,500 سلةعدد السالل الغذائية :
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ألبانيا
التكلفة اإلجمالية :

عدد المستفيدين :

 470,000 ر.ق

 9,400 مستفيدًا

 1,880  سلةعدد السالل الغذائية :
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التكلفة اإلجمالية :

عدد المستفيدين :

 134,400 ر.ق

 2,240 مستفيدًا

 448 سلةعدد السالل الغذائية :
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المغرب



جامبيا
التكلفة اإلجمالية :

عدد المستفيدين :

114,000 ر.ق

2,850 مستفيدًا   

570  سلةعدد السالل الغذائية :
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إثيوبيا
التكلفة اإلجمالية :

عدد المستفيدين :

 496,000  ر.ق

 12,400 مستفيدًا

2,480  سلةعدد السالل الغذائية :
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السنغال
التكلفة اإلجمالية :

عدد المستفيدين :

428,000 ر.ق

10,700 مستفيد

2,140 سلةعدد السالل الغذائية :
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تشاد
التكلفة اإلجمالية :

عدد المستفيدين :

840,000  ر.ق

21,000 مستفيدًا

4,200 سلةعدد السالل الغذائية :
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نيجيريا
التكلفة اإلجمالية :

عدد المستفيدين :

253,600  ر.ق

6,340 مستفيدًا

1,268  سلةعدد السالل الغذائية :
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الفلبين
التكلفة اإلجمالية :

عدد المستفيدين :

390,000 ر.ق

9,750 مستفيد

1,950 سلةعدد السالل الغذائية :
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الهــند
التكلفة اإلجمالية :

عدد المستفيدين :

940,000 ر.ق

18,800 مستفيدًا

3,670 سلةعدد السالل الغذائية :
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بنين
التكلفة اإلجمالية :

عدد المستفيدين :

304,000  ر.ق

7,600 مستفيدًا

1,520 سلةعدد السالل الغذائية :
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توجو
التكلفة اإلجمالية :

عدد المستفيدين :

232,000 ر.ق

5,800 مستفيدًا

1,160 سلةعدد السالل الغذائية :
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األردن
التكلفة اإلجمالية :

عدد المستفيدين :

280,000 ر.ق

7,000 مستفيدًا

1,400 سلةعدد السالل الغذائية :

تقرير مشروع إفطار الصائم                                                                                                                                                                   رمضان 1442 هـ  ـ  2021 م



الجبل األسود
التكلفة اإلجمالية :

عدد المستفيدين :

 295,000 ر.ق

 5,900 مستفيدًا

 1,180 سلةعدد السالل الغذائية :

تقرير مشروع إفطار الصائم                                                                                                                                                                   رمضان 1442 هـ  ـ  2021 م



بورندي
التكلفة اإلجمالية :

عدد المستفيدين :

282,500 ر.ق

5,650 مستفيد

1,130 سلةعدد السالل الغذائية :

تقرير مشروع إفطار الصائم                                                                                                                                                                   رمضان 1442 هـ  ـ  2021 م



جنوب إفريقيا
التكلفة اإلجمالية :

عدد المستفيدين :

300,000 ر.ق

7,500 مستفيدًا   

1,500  سلةعدد السالل الغذائية :

تقرير مشروع إفطار الصائم                                                                                                                                                                   رمضان 1442 هـ  ـ  2021 م



لبنان
التكلفة اإلجمالية :

عدد المستفيدين :

940,000 ر.ق

18,800 مستفيدًا

3,760 سلةعدد السالل الغذائية :

تقرير مشروع إفطار الصائم                                                                                                                                                                   رمضان 1442 هـ  ـ  2021 م
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