النشرة الرمضانية
ملحق خاص يرصد مشاريع وخدمات قطر الخيرية خالل شهر مضان
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اجعلهم أقرب
#عطاؤك_حياة

صدر هذا الترخيص تحت رقم ( )2017/3093من هيئة تنظيم األعمال الخيرية

ص3

أكثر من  2مليون شخص
إجمالي المستفيدين من
مشاريعنا الرمضانية
داخل وخارج قطر

ص 12

 908,000شخص
يستفيدون من مشاريعنا
الرمضانية داخل قطر

ص 14
 1,139,505شخصا في 37
دولة يستفيدون من مشاريعنا
الرمضانية
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كن أقرب في هذا الشهر الكريم
الرئيس التنفيذي لقطر الخيرية

أكثر من  2مليون شخص يستفيدون من
مشاريعنا الرمضانية لعام 1438هـ ،بتكلفة تصل
لحوالي  31مليون ريال.
نهنئ أهل قطر واألمتين العربية واإلسالمية بمناسبة الشهر
الفضيل ونتمنى لهم موسما حافال بالعطاء ومفعما بالخير.
مع قرب حلول شهر الرحمة والخير
والمغفرة ..شهر رمضان المبارك أطلقت
قطر الخيرية حملتها الرمضانية “ عطاؤك
حياة “ تحت شعار “كن أقرب في هذا
الشهر”
حيث تستهدف تنفيذ باقة من المشاريع
داخل دولة قطر وخارجها بتكلفة تقديرية
تصل إلى  30.750.572ريال قطري ،فيما
ينتظر أن يبلغ عدد المستفيدين من الحملة
 2.047.065شخصا .

المشاريع الرئيسة

وتتضمن الحملة ثالث مشاريع رئيسة هي:
موائد إفطار الصائم وكسوة العيد وزكاة
الفطر  ،فضال عن مجموعة من المشاريع
الجماهيرية والدعوية تنفذ داخل قطر،
وبرامج إعالمية تبث عبر وسائل اإلعالم
وشبكات التواصل االجتماعي.
وتبلغ التكلفة التقديرية لمشاريع خارج
دولة قطر حوالي  15مليون ريال ،وينتظر
أن يستفيد منه أكثر من  1.1مليون
شخص  ،فيما تبلغ الميزانية التقديرية
للمشاريعالرمضانية داخل دولة قطر
حوالي  16مليون ،ويستفيد منها أكثر من
 900.000شخص.
وتتميز حملة هذا العام  1438هـ بالتركيز
على الشعوب التي تعاني من وطأة األزمات
واللجوء والنزوح كالشعب السوري  ،أو التي

تعاني من الجفاف وشدة الفقر كالصومال،
كما تمتاز بعدد من البرامج والمبادرات
والمشاريع الجديدة.

تهنئة

وقد اغتنم الرئيس التنفيذي لقطر الخيرية
يوسف بن أحمد الكواري قرب إطاللة شهر
رمضان الكريم الذي نوشك أن نستقبل
أولى نفحات رحماته ،وباكورة فيض خيراته،
ليقدم باسم قطر الخيرية أجمل التبريكات
ألهل قطر ولألمتين العربية واإلسالمية،
ّ
وذكرهم بأن ال ينسوا إخوانهم من ذوي
الحاجة ،وحثهم أن يجعلوا من هذا الشهر
شهر حياة لألمة ،بكريم بذلهم وعطائهم،

السيد /يوسف بن أحمد الكواري

انطالقا من قول المولى عزّ وجل :
“ ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا “.

يد للعون

وحث المحسنين والمتبرعين أن يمدوا
إلخوانهم يد العون والمساعدة ،من
خالل التبرع لمشاريع قطر الخيرية اإلغاثية
والتنموية داخل وخارج قطر  ،كإغاثة الشعب
السوري وكفاالت األيتام واألسر المتعففة
والمشاريع التعليمية والصحية والمشاريع
المدرة للدخل ،إلحداث فرق في حياة
المستفيدين منها ،داعيا الله أن يتقبل منهم
ويمن عليهم بواسع المغفرة.
صالح العمل
ّ
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“عطاؤك حياة”..
حملة قطر الخيرية
الرمضانية
العطاء حياة ..

فهو يمنح المحسنين وأصحاب البذل واإلحسان ،نظير ما يقدمونه من
زكاة وصدقات عيشا مفعما بالسكينة والراحة والبركة واألمان .
كما يمنح األفراد المحتاجين والمجتمعات الفقيرة في ذات الوقت أمال
بحياة مشرقة  ،ومستقبل أفضل.
التقرب إلى الله
وألن المسلم يحرص في شهر رمضان المبارك على
ّ
عزّ وجل بصورة أكبر من خالل العبادات والطاعات واألعمال الصالحة
المتنوعة ،نظرا لألجور المضاعفة التي اختص الله بها هذا الشهر ،
فإن الحملة في هذا العام ّ
تركز على أن القرب من الفقراء والمحتاجين ،
ّ
ومساعدتهم على تحقيق احتياجاتهم هي من أجل وأفضل األعمال التي
تقربهم من المولى عز وجل.
ِّ

4

قطر الخيرية
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المجاالت الرئيسة للحملة
تتطلع قطر الخيرية بتفاعل ّ
كل الخيرين أن يكون هذا الموسم محطة مميزة
إلحداث فرق تنموي مؤثر في حياة ذوي الحاجة

التعليم
اجعل حياتهم
ً
نجاحا

الصحة

اجعل حياتهم
عافية

6

قطر الخيرية
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التمكين
االقتصادي
اجعل حياتهم
ً
إنتاجا

المياه
واإلصحاح

اجعل حياتهم
صحة

ً
ﻧﺠﺎﺣﺎ
اﺟﻌﻞ ﺣﻴﺎﺗﻬﻢ
#ﻋﻄﺎؤك_ﺣﻴﺎة

ً
ﺟﺎﻫﺪا ﻟﻠﺘﻘﺮب إﻟﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﺰ وﺟﻞ
ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺬي ﺗﻌﻤﻞ ﺑﻪ
ً
أﻳﻀﺎ
ﺧﻼل ﻫﺬا اﻟﺸﻬﺮ اﻟﻔﻀﻴﻞ ﻧﺄﻣﻞ أن ﺗﺠﺪ اﻟﻮﻗﺖ
ً
ﺣﻈﺎ ﻟﻠﻮﺻﻮل إﻟﻰ ﻣﺎ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻪ أن
ﻟﻤﺴﺎﻋﺪة ﻣﻦ ﻫﻢ أﻗﻞ
ﻳﻐﻴﺮ ﺣﻴﺎﺗﻬﻢ .ﻣﺎﻫﻮ اﻟﺸﻲء اﻟﻘﺮﻳﺐ إﻟﻰ ﻗﻠﺒﻚ ﻓﻲ ﺷﻬﺮ
رﻣﻀﺎن؟

ﻣﺸﺎرﻳﻊ
ﻟﻠﺘﺒﺮع

1

ﻓﺼﻞ دراﺳﻲ )56م(2
اﻟﻨﻴﺠﺮ

ﻣﺠﺎل
اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ

2

ﺗﺮﺧﻴﺺ ﻫﻴﺌﺔ ﺗﻨﻈﻴﻢ اﻷﻋﻤﺎل اﻟﺨﻴﺮﻳﺔ )(2017/3093

ﻛﻦ أﻗﺮب ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﺸﻬﺮ

ﻓﺼﻞ دراﺳﻲ )40م(2
اﻟﺴﻮدان

اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ  38,400ر.ق

اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ  60،000ر.ق

ﺗﺮﺧﻴﺺ ﻫﻴﺌﺔ اﻷﻋﻤﺎل اﻟﺨﻴﺮﻳﺔ 2017/341

ﺗﺮﺧﻴﺺ ﻫﻴﺌﺔ اﻷﻋﻤﺎل اﻟﺨﻴﺮﻳﺔ 2017/282

ﻃﺮق اﻟﺘﺒﺮع

qcharity.org
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اﺟﻌﻞ ﺣﻴﺎﺗﻬﻢ ﻋﺎﺋﻠﻴﺔ
#ﻋﻄﺎؤك_ﺣﻴﺎة

ً
ﺟﺎﻫﺪا ﻟﻠﺘﻘﺮب إﻟﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﺰ وﺟﻞ
ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺬي ﺗﻌﻤﻞ ﺑﻪ
ً
أﻳﻀﺎ
ﺧﻼل ﻫﺬا اﻟﺸﻬﺮ اﻟﻔﻀﻴﻞ ﻧﺄﻣﻞ أن ﺗﺠﺪ اﻟﻮﻗﺖ
ً
ﺣﻈﺎ ﻟﻠﻮﺻﻮل إﻟﻰ ﻣﺎ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻪ أن
ﻟﻤﺴﺎﻋﺪة ﻣﻦ ﻫﻢ أﻗﻞ
ﻳﻐﻴﺮ ﺣﻴﺎﺗﻬﻢ .ﻣﺎﻫﻮ اﻟﺸﻲء اﻟﻘﺮﻳﺐ إﻟﻰ ﻗﻠﺒﻚ ﻓﻲ ﺷﻬﺮ
رﻣﻀﺎن؟

ﻛﻔﺎﻻت
ﺷﻬﺮﻳﺔ

1

ﻛﻔﺎﻟﺔ ﻳﺘﻴﻢ

ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ

ً
ﺷﻬﺮﻳﺎ
 250ر.ق

ﻣﺠﺎل
اﻟﻜﻔﺎﻻت

2

ﺗﺮﺧﻴﺺ ﻫﻴﺌﺔ ﺗﻨﻈﻴﻢ اﻷﻋﻤﺎل اﻟﺨﻴﺮﻳﺔ )(2017/3093

ﻛﻦ أﻗﺮب ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﺸﻬﺮ

ﻛﻔﺎﻟﺔ أرﻣﻠﺔ وأﻳﺘﺎﻣﻬﺎ
ﺗﻮﻧﺲ

ً
ﺷﻬﺮﻳﺎ
 350ر.ق

ﻃﺮق اﻟﺘﺒﺮع

qcharity.org
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إجمالي المشاريع الرمضانية
الداخلية والخارجية

تكلفة

31

ر.ق

مشاريعنا الرمضانية
داخل وخارج قطر

تكلفة

15

مليون
ر.ق

مشاريعنا الرمضانية
خارج قطر

تكلفة

16

مليون
ر.ق

مشاريعنا الرمضانية
داخل قطر

2

مليون

مليون
شخص

المستفيدون من

مشاريعنا الرمضانية
داخل وخارج قطر

1,1

مليون
شخص

المستفيدون من

مشاريعنا الرمضانية
خارج قطر

908,000

المستفيدون من

مشاريعنا الرمضانية
داخل قطر

شخص

قطر الخيرية

11

37

3

دولة

حول العالم

10

952,889

ر.ق

تكلفة مشاريع

المستفيدون من

موائدإفطار الصائم

ر.ق

تكلفة مشروع

كسوة العيد
خارج قطر

المستفيدون من

مشروع زكاة الفطر

موائدإفطار الصائم
داخل قطر

إفطارات خاصة

بعمال الصناعية

242,000

ً
شخصا

خارج قطر

غذائية للمتضررين

المستفيدون من

إفطار الصائم

ً
شخصا

داخل قطر

إفطارات خاصة

للجاليات

مصل

3786

المستفيدون من

مشروع كسوة العيد

23

مائدة

الموائد الجماعية
داخل قطر

إفطارات خاصة

بعمال العزب

المستفيدون من مشروع سقيا رمضان
داخل قطر

ً
يتيما

خارج قطر

170,670

ر.ق

ر.ق

مساعدات

82.830

مليون

تكلفة مشاريع

3,2

مليون

في سوريا والصومال

خارج قطر

378.600

5,5

ً
شخصا

إفطار الصائم

خارج قطر

نتواجد فيها

آسيا ،أفريقيا ،أوروبا

الدول التي ننفذ
فيها المشاريع

مليون

قارات

إفطارات خاصة

لألسر المتعففة
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المشاريع الداخلية
في شهر رمضان المبارك
تتسع قائمة مشاريع قطر الخيرية داخل الدولة لتشمل مشاريع إفطار الصائم بأنواعها
المختلفة ،وسقيا رمضان وتمتد إلى البرامج الجماهيرية والثقافية ،ومشاريع التحدي
التي تتيح مجاال للتنافس بين الفرق التطوعية الشبابية بالتعاون والشراكة مع عدد
من الجهات ذات العالقة  ،حيث يتم تنفيذ بعضها ألول مرة  ،فيما تم تطوير بعضها
اآلخر .وتبلغ التكلفة التقديرية للمشاريع الرمضانية داخل دولة قطر  15.807.100ريال،
وينتظر أن يستفيد منها  908.010أشخاص .ومن أهم هذه المشاريع :

12

قطر الخيرية
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المشاريع الداخلية
موائد إفطار الصائم

يبلغ عدد موائد إفطار الصائم التي تقيمها
أو تدعمها قطر الخيرية  23مائدة جماعية،
تتوزع على مختلف مناطق الدولة  ،وتركز
على العمال العزاب وعابري السبيل وذوي
الدخل المحدود  ،حيث تكفلت قطر الخيرية
بصورة كاملة بإقامة  20مائدة  ،فيما
دعمت  3موائد  ،وينتظر أن يستفيد من
هذه الموائد  170.670شخصا  ،وبتكلفة
تصل لحوالي  5.5مليون ريال .
وتشمل المناطق التي ستقام فيها الموائد
كال من الخور وسميسمة والخريطيات
والغرافة والريان والشحانية والوكرة
وبن محمود وفريج عبد العزيز والنجمة
والمنصورة وبن عمران والمطار والسيلية
والجميلية وأم صالل محمد والرويس
والكعبان.
ويتبع مشروع إفطار الصائم عددا من
المشاريع األخرى أهمها :

من البيت للبيت

مشروع يمكن األسر القطرية المنتجة من
إنتاج وجبات إفطار لصالح األسر ذات الدخل
المحدود تصلهم إلى بيوتهم ،بواقع 9000
وجبة طيلة الشهر الفضيل.

إفطار عمال العزب

يستهدف يوميا تجمعات العزب في 6
مناطق من مناطق الدولة ،ويقوم بتقديم
وجبات اإلفطار لـ  600عامل يوميا ،ليصل
إجمالي عدد المستفيدين 18000عامل .

إفطار عمال الصناعية

يركز المشروع على تجمعات العمال في
المنطقة الصناعية ،عبر سيارات مخصصة
لهذا الغرض ،ويوزّ ع عليهم وجبات إفطار
يوميا  ،وينتظر أن يستفيد من المشروع
 12000عامل ،طيلة أيام رمضان المبارك .

مونة رمضان

يوفر المشروع االحتياجات التموينية
ّ
الخاصة بالشهر الكريم ،لألسر ذات الدخل
المحدود ،من خالل كوبونات يتم توزيعها
المعرفين ،ليتم
عليهم من قطر الخيرية أو
ّ
استالم المواد التموينية من المجمعات
التجارية بداية رمضان ،ويستهدف
المشروع  1500أسرة.

اإلفطار الجوال

يوفر وجبات إفطار خفيفة من إنتاج األسر
القطرية المنتجة ،ويتم توزيعها على سائقي
السيارات من الذين يتداركهم أذان المغرب
قبل الوصول إلى منازلهم ،ويستهدف
 15000صائم.

سقيا رمضان

يقوم المشروع بتوزيع المياه على المصلين
أثناء تواجدهم في صلوات التراويح والقيام
في  43مسجدا يوميا  ،ويستهدف
المشروع أكثر من  8064مصليا  ،ليصل
عدد المستهدفين طيلة الشهر الفضيل،
حوالي  242.000مصل .
المشاريع الثقافية والجماهيرية

مسابقة المبادرات الشبابية “ ريادة
األعمال”

تقوم فكرتها على تشجيع الشباب
والتنافس فيما بينهم إلقامة فعاليات ريادة
األعمال لخدمة المجتمع ،ودعم المشاريع
الرمضانية والمشاريع اإلنسانية الخارجية ،
بالتعاون مع أحد النوادي الطالبية الجامعية
ومراكز تنمية المجتمع بقطر الخيرية  ،ثم
اختيار أفضل المبادرات وتكريمها .

براحة الجاليات

برنامج جماهيري يشتمل على إفطارات
وعدد من الفعاليات الترفيهية والتوعوية
لغرس القيم ،موجه ألبناء الجاليات
المقيمة في قطر ،وينتظر أن يستفيد منه
10.000شخص في أكثر من جالية .

حاورهم في رمضان

لقاء أسبوعي في كتارا طيلة الشهر الكريم ،
يستضيف شخصية من المفكرين والكتاب،
ويتحاور معهم في قضية تهم المجتمع،
وتسعى لتقديم معالجات بشأنها.

الصديقون

نشاط يعود أفراد المجتمع على االلتزام
بالسنن النبوية والسلوكيات الحسنة
مثل :زيارة المرضى واتباع الجنائز وإطعام
المساكين.

معايشة

نشاط موجه لألشخاص األجانب من
غير المسلمين لتعريفهم بعادات وتقاليد
المجتمع القطري  ،من خالل إقامة يوم
تعايشي لهم مع المسلمين  ،وإشراكهم
في أنشطة تطوعية ،كموائد إفطارات
الصائم  ،إضافة لزيارة المجالس .

عيدية األيتام

احتفالية يتم فيها توزيع العيديات على
األيتام قبيل عيد الفطر  ،إلدخال السرور
عليهم  ،وبهذه المناسبة تحث قطر الخيرية
الجمهور للتبرع بهذه العيديات من أجل
إسعاد هذه الشريحة .

908,000

مستفيد
من المشاريع
داخل دولة قطر
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المشاريع الخارجية
في شهر رمضان المبارك
تنفذ قطر الخيرية مشاريعها الرمضانية في  37دولة عبر العالم  ،وتقسم هذه المشاريع
إلى ثالث مشاريع رئيسة هي :موائد إفطار الصائم وكسوة العيد وزكاة الفطر ،بقيمة
تصل إلى حوالي  15مليون ريال ،وينتظر أن يستفيد منه أكثر من  1.1مليون شخص،
مع التركيز على الدول التي تعاني من األزمات والكوارث.
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المشاريع الخارجية
 1,139,505شخص في  37دولة يستفيدون من مشاريع
قطر الخيرية الرمضانية بتكلفة تصل لحوالي  15مليون
ريال.
تنقسم المشاريع إلى ثالثة مجاالت رئيسة  :موائد
اإلفطارات ،كسوة العيد وزكاة الفطر .
موائد إفطار الصائم

ويحتل مشروع إفطار الصائم المساحة
األكبر من المشاريع الرمضانية إذ تبلغ
القيمة المخصصة له 10.031.451
رياال  ،ويتوقع أن يستفيد منه 952.889
شخصا  ،خصص منها حوالي  1.5ريال
للنازحين والالجئين السوريين  ،كما ارتفعت
مخصصات كل من اليمن والصومال
وفلسطين والعراق في هذا المشروع .
وتشمل الدول المستهدفة كال من
 :سوريا ،بنغالديش ،النيجر ،الهند،
سريكالنا ،الصومال ،موريتانيا ،اندونيسيا
 ،اليمن ،أثيوبيا ،نيبال ،فلسطين،
السودان ،جيبوتي ،غانا ،بنين ،تشاد ،جزر
القمر ،السنغال ،كينيا ،باكستان ،االردن،
بوركينافاسو ،مالي ،نيجيريا ،العراق ،توجو،
المملكة المتحدة ،لبنان ،المغرب ،الفلبين،
البوسنة ،قرقيزيا ،تونس ،كوسوفا ،ألبانيا،
تركيا .
كما تم تخصيص مواد غذائية للمتضررين
في سوريا والصومال ( طحين  ،خبز  ،سالت
غذائية ) بقيمة تزيد عن  3.2مليون ريال ،
ويتوقع أن يستفيد منها حوالي 100.000
شخص.

كسوة العيد

ويهدف مشروع كسوة العيد إلى إدخال
السرور إلى قلوب األيتام المكفولين لدى
قطر الخيرية ،من خالل توفير لباس العيد
لهم ،ويستفيد منها  3786يتيما في 21
دولة  ،وبقيمة تصل إلى  378.600ريال،
وتوزع قبيل عيد الفطر .

زكاة الفطر

من أجل تعميم الفرحة على المسلمين
في يوم عيد الفطر ،وإغناء ذوي الحاجة عن
المسألة تنفذ قطر الخيرية هذا المشروع ،
ويستهدف  82.830شخصا  ،في  33دولة
عبر العالم  ،وبتكلفة تقديرية تصل إلى
 1.242.457رياال .

تم تخصيص مواد غذائية للمتضررين
في سوريا والصومال بقيمة تزيد عن
 3.2مليون ر.ق
يستفيد منها  100.000شخص.

#عطاؤك_حياة

موائد افطار الصائم
الدولة

ترخيص
الهيئة

الرمز

F#PHL

الفلبين

1153
2017

F#GBR

بريطانيا

1185
2017

F#ALB

ألبانيا

1162
2017

F#MAR

المغرب

1152
2017

F#XKX

كوسوفا

1171
2017

F#TUN

تونس

1158
2017

F#KGZ

قرقيزيا

1159
2017

F#BIH

البوسنة

1154
2017

F#NGA

نيجيريا

1175
2017

F#MLI

مالي

1173
2017

F#NPL

نيبال

1182
2017

F#BEN

بنين

1181
2017

F#TGO

توجو

1167
2017

F#BFA

بوركينافاسو

1176
2017

F#DJI

جيبوتي

1183
2017

F#PAK

باكستان

1174
2017

F#IDN

أندونيسيا

1184
2017

F#JOR

االردن

1180
2017

تكلفة اإلفطار

10
30
30
15
30
20
20
25
10
10
10
10
10
15
15
15
10
20

تكلفة المائدة  /شهر

79,200

رق

93,077

رق

97,905

رق

98,231

رق

102,375

رق

104,505

رق

118,275

رق

132,885

رق

145,545

رق

145,605

رق

147,825

رق

149,400

رق

157,950

رق

159,870

رق

159,870

رق

159,885

رق

161,445

رق

161,520

رق

الدولة

ترخيص
الهيئة

الرمز

ر.ق

F#TCD

تشاد

1168
2017

ر.ق

F#LBN

لبنان

1150
2017

ر.ق

F#SDN

السودان

1177
2017

ر.ق

F#COM

جزر القمر

1163
2017

ر.ق

F#IRQ

العراق

1155
2017

ر.ق

F#LKA

سريالنكا

1178
2017

ر.ق

F#SEN

السنغال

1156
2017

ر.ق

F#KEN

كينيا

1160
2017

ر.ق

F#GHA

غانا

1170
2017

ر.ق

F#ETH

اثيوبيا

1179
2017

ر.ق

F#MRT

موريتانيا

1161
2017

ر.ق

F#YEM

اليمن

1169
2017

ر.ق

F#IND

الهند

1151
2017

ر.ق

F#PSE

فلسطين

1172
2017

ر.ق

F#BGD

بنغالديش

1165
2017

ر.ق

F#SOM

الصومال

1166
2017

ر.ق

F#NER

النيجر

1157
2017

ر.ق

F#TUR

تركيا

ً
يوما)
باقة افطار (30

ً
يوما)
باقة افطار (15

باقة افطار ( 10أيام)

اشتراكك في هذه الباقة يتيح
ً
صائما داخل قطر
لك افطار 30
خالل شهر رمضان.

اشتراكك في هذه الباقة يتيح
ً
صائما داخل قطر
لك افطار 15
خالل شهر رمضان.

اشتراكك في هذه الباقة يتيح
لك افطار  10صائمين داخل
قطر خالل شهر رمضان.

لالشتراك أرسل الرمز  IF30على

92652

قيمة الباقة 450
طرق تبرع أخرى

ر.ق

لالشتراك أرسل الرمز  IF15على

92652

قيمة الباقة 225

ر.ق

لالشتراك أرسل الرمز IF10
على 92652

قيمة الباقة 150

ر.ق

الالجئون
السوريون

1164
2017

تكلفة اإلفطار

10
20
15
15
20
10
10
10
10
15
10
15
5

25
5

10
10
15

رق
رق
رق
رق
رق
رق
رق
رق
رق
رق
رق
رق
رق
رق
رق
رق
رق
رق

تكلفة المائدة  /شهر

198,000
223,761
268,605
273,240
281,322
291,132
292,006
297,549
303,165
310,263
523,710
544,260
565,161
577,320
636,615
758,985
887,130

1,538,505

رق
رق
رق
رق
رق
رق
رق
رق
رق
رق
رق
رق
رق
رق
رق
رق
رق
رق

إلفطار صائم عبر  SMSأرسل رمز الدولة الموجود
ً
متبوعا بعدد األشخاص إلى الرقم
على اليمين
( 92652لعمالء )Ooredoo
مثال إفطار

اليمن لثالثة أشخاص أرسل:

 F#YEM3إلى 92652

اﺟﻌﻞ ﺣﻴﺎﺗﻬﻢ ﻋﺎﻓﻴﺔ
#ﻋﻄﺎؤك_ﺣﻴﺎة

ً
ﺟﺎﻫﺪا ﻟﻠﺘﻘﺮب إﻟﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﺰ وﺟﻞ
ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺬي ﺗﻌﻤﻞ ﺑﻪ
ً
أﻳﻀﺎ
ﺧﻼل ﻫﺬا اﻟﺸﻬﺮ اﻟﻔﻀﻴﻞ ﻧﺄﻣﻞ أن ﺗﺠﺪ اﻟﻮﻗﺖ
ً
ﺣﻈﺎ ﻟﻠﻮﺻﻮل إﻟﻰ ﻣﺎ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻪ أن
ﻟﻤﺴﺎﻋﺪة ﻣﻦ ﻫﻢ أﻗﻞ
ﻳﻐﻴﺮ ﺣﻴﺎﺗﻬﻢ .ﻣﺎﻫﻮ اﻟﺸﻲء اﻟﻘﺮﻳﺐ إﻟﻰ ﻗﻠﺒﻚ ﻓﻲ ﺷﻬﺮ
رﻣﻀﺎن؟

ﻣﺸﺎرﻳﻊ
ﻟﻠﺘﺒﺮع

 1ﻣﺮﻛﺰ ﺻﺤﻲ )250م(2
ﺑﺎﻛﺴﺘﺎن

ﻣﺠﺎل
اﻟﺼﺤﺔ

ﺗﺮﺧﻴﺺ ﻫﻴﺌﺔ ﺗﻨﻈﻴﻢ اﻷﻋﻤﺎل اﻟﺨﻴﺮﻳﺔ )(2017/3093

ﻛﻦ أﻗﺮب ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﺸﻬﺮ

 2ﻣﺮﻛﺰ ﺻﺤﻲ )365م(2
ﺟﻴﺒﻮﺗﻲ

اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ  477,000ر.ق

اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ  573,000ر.ق

ﺗﺮﺧﻴﺺ ﻫﻴﺌﺔ اﻷﻋﻤﺎل اﻟﺨﻴﺮﻳﺔ 2017/442

ﺗﺮﺧﻴﺺ ﻫﻴﺌﺔ اﻷﻋﻤﺎل اﻟﺨﻴﺮﻳﺔ 2017/601

ﻃﺮق اﻟﺘﺒﺮع

qcharity.org

44667711

اﻟﻤﻜﺎﺗﺐ وﻧﻘﺎط اﻟﺘﺤﺼﻴﻞ
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حساب زكاتك
بين يديك
خدمات سهلة وسريعة عبر قطر الخيرية

الزكاة

تعنـــى قطـــر الخيريـــة بالمســـاعدة علـــى حســـاب الـــزكاة ســـواء
والـــرد علـــى األســـئلة الماليـــة الشـــرعية
لألفـــراد أو الشـــركات،
ّ
المتعلق ــة به ــا ،وتس ــهيل عملي ــة دفعه ــا بكاف ــة الط ــرق العادي ــة
وااللكتروني ــة ،وق ــد أنش ــأت قط ــر الخيري ــة قس ــما خاص ــا بال ــزكاة
منـــذ ســـنوات ،كمـــا أضافـــت إلـــى خدماتهـــا االلكترونيـــة هـــذا
العــام موقعــا الكترونيــا ،وتطبيقــا للــزكاة باســم ( زكاتــي) يقــوم
بحســـاب الـــزكاة ،ويمكـــن دفعهـــا عبـــره.

قطر الخيرية
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للتواصل مع قسم الزكاة والرد على استفساراتكم :
ـ زيارة المقر الرئيس والفروع داخل قطر والمحصلين في
المجمعات التجارية.
ـ للتواصل مع خبير الزكاةrmojahed@qcharity.org :
 55035744أو 44290152

قسم الزكاة

يقوم قسم الزكاة من خالل خبير متخصص
بالخدمات التالية :
 1ـ حساب الزكاة وأهمها :
أ ـ حساب الزكاة ( لألفراد  ،الشركات ،المهن
الحرة  ،العقارات. ..الخ )
ب ـ حساب الزكاة التي قد تكون تراكمت
على أصحابها لعدة سنوات.
جـ ـ حساب ميزانيات الشركات وتحليلها،
وإخراج ميزانية زكوية عنها.
دـ حساب الزكاة عن أسهم المضاربة
واألسهم الثابتة وحساب التطهير منها.
2ـ الرد على األسئلة المالية الشرعية
المتعلقة بها.
 3ـ إقامة وتنظيم الدورات التدريبة ( دورات
في حساب الزكاة لألفراد والشركات
والعقارات  ،دورة في الصدقات ( الكفارات
َ
واأليمان )  ،دورة في
والنذور والذبائح
األضاحي وزكاة الفطر  ،دورة في الحج وحج
البدل  ،دورات خاصة بالنساء).

الموقع والتطبيق ( زكاتي )
الموقع االلكتروني

موقع “زكاتي” يجيب على التساؤالت
المتعلقة بالزكاة وأحكامها .كما يوفر العديد
من الخدمات مثل إمكانية طلب خبير،
وكيفية حساب النصاب المفروض على كل
صنف من األصناف التي تجب فيها الزكاة.
ً
أيضا إمكانية التبرع المباشر
ويتيح الموقع
لصالح المحتاجين بكل سهولة ويسر ،مع
المحافظة على سرية المعلومات الشخصية
للمتبرع.
تتوفر في الموقع صفحة الملف الشخصي
للمتبرع التي تحتوي على كافة المعلومات
الخاصة بالمتبرع ،وإجمالي قيمة الزكاة التي
ّأداها.
الرابط http://www.zakaty.org :

التطبيق

أطلقت “قطر الخيرية” تطبيق “زكاتي”
على نظامي “أندرويد” و” .”iOSحيث يتوفر
التطبيق على العديد من المميزات:
سهولة االستخدام :إذ يتوفر التطبيق على
الكثير من األقسام التي تساعد المستخدم
على فهم موضوع الزكاة ،باإلضافة إلى
خدمات موجهة للشركات وطلب خبير،
وكذلك كيفية حساب النصاب المفروض
على كل صنف من األصناف التي تجب
فيها الزكاة.
تسهيل عملية التبرع :يتيح ِإمكانية التبرع
من واجهة التطبيق ،وهذا ما يجعل تجربة
ً
ووضوحا.
المستخدم أكثر سهولة
توفير بيئة أكثر حماية أثناء التبرع:
للمحافظة على سرية المعلومات الشخصية
للمتبرع.
صفحة الملف الشخصي :يوفر التطبيق
صفحة الملف الشخصي للمتبرع ،التي
تحتوي على كافة المعلومات الخاصة
بالمتبرع وإجمالي قيمة الزكاة التي أداها.
رابط التطبيق http://qch.qa/q/ :
zakaty

حاسبة الزكاة

ويتوفر موقع “قطر الخيرية” على خدمة
حاسبة الزكاة ،لتسهيل مهمة حساب الزكاة
ودفع قيمتها الواجبة على المزكي .إذ تتيح
هذه األداة حساب الزكاة المفروضةً ،
أيا
كانت أجناس األموال التي تجب فيها الزكاة:
زكاة المال أو األسهم أو األنعام أو الذهب.
الرابطhttps://www.qcharity.org/ :
ar/qa/home/zakat
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qcharity.com

تواصـــل قطـــر الخيريـــة جهودهـــا فـــي اســـتخدام أحـــدث التقنيـــات فـــي العمـــل الخيـــري  ،وقـــد
أضاف ــت ع ـ ً
ـواء
ـددا م ــن الخدم ــات االلكتروني ــة وجمل ـ ًـة م ــن التحديث ــات لمنصاتن ــا المختلف ــة ،س ـ ً
ألجهـــزة الكمبيوتـــر أو للجـــوال ،بهـــدف تســـهيل عمليـــة التبـــرع علـــى فاعلـــي الخيـــر  ،وضمـــان
وصـــول مختلـــف المســـاعدات إلـــى مســـتحقيها فـــي العديـــد مـــن دول العالـــم.
وفيما يلي عرض ألهم هذه التقنيات والخدمات االلكترونية :

المواقع اإللكترونية
موقع “قطر الخيرية”

هو البوابة الرسمية للجمعية على اإلنترنت،
باللغتين العربية واالنجليزية ،يقوم بتغطية
مختلف فعالياتها وأنشطتها ،كما يتضمن
صفحات خاصة بمختلف أوعية التبرع
كالكفاالت والمشاريع الخيرية.
كما يعد الموقع من أسهل الطرق التي
تساعدك على التبرع .كما يتيح لك ،عبر
ملفك الشخصي ،إمكانية االطالع تفاصيل
كفاالتكم الشخصية ومشاريعكم الخيرية
وكيفية تغطية احتياجاتها ،وكذا التبرع
لمختلف حمالتنا الخيرية.
https://www.qcharity.qa

موقع رمضان  1438هـ
“رمضان  1438هـ” هي بوابتك المتكاملة
لشهر رمضان المبارك ،التي تقدمها لك
“قطر الخيرية” .وقد سعينا من خاللها إلى
توفير كل الخدمات التي يحتاجها المسلم
خالل أيامه ولياليه ،لتخفف عنه عناء البحث
وتساعده في زيادة األجر:
مثل أقسام الخدمات :كالفتاوى ومواقيت
الصالة وقطر زمان ومشروع اليوم وأبواب
الخير وخدمة المصحف التي تعينك على
حفظ ورد يومي من القرآن.
خدمات التبرع المباشر لصالح المحتاجين.
http://qch.qa/q/ramadan2017

موقع “طيف”
مشروع “طيف” يهتم باستقبال التبرعات
العينية( :المالبس واألحذية والعاب األطفال
واألثاث المنزلي والمكتبي واألجهزة
واإللكترونية المجوهرات والسيارات).
يقدم برنامج طيف عدد من الخدمات منها:
 أسواق خيرية دورية. -معارض.

قطر الخيرية
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استخدام أحدث التقنيات
في العمل الخيري
موقع “ سافر وتصدق”

يهدف موقع “سافر وتصدق” إلى تشجيع
التبرع والمساهمة في العمل الخيري ،عبر
تمويل مختلف البرامج اإلغاثية والتنموية
التي نشرف عليها حول العالم ،من خالل
شراء تذاكر السفر أو حجز فنادق في العديد
من المدن العالمية.
/http://www.travelandaid.com

موقع تسوق وتصدق

“تسوق وتصدق” موقع إليكتروني يساعد
المستخدم علي فعل الخير أثناء عملية
التسوق من االنترنت بدون أي كلفة
إضافية .إذ يحصل الموقع على عموالت
عن كل عملية شراء ،يتم توجيهها في دعم
أعمال الخير ومساعدة المحتاجين.
/http://shopandaid.com

موقع “رفقاء “

يجسد مبادرة إنسانية من
موقع “رفقاء”
ّ
“قطر الخيرية” .انطلق في ديسمبر ،2013
ويهتم بقضايا األطفال واأليتام حول العالم
عن طريق برامج فاعلة تساهم في مواجهة
يعرض حياتهم للخطر.
كل ما يهدد أو ّ
/http://www.rofaqa.com

تطبيقات الجوال
تطبيق قطر الخيرية

أطلقت “قطر الخيرية” تطبيقها الرسمي
على نظامي “أندرويد” و” ،”iOSالذي يوفر
الكثير من المميزات ،منها:
 ïسهولة االستخدام :من حيث االنتقال
بين مختلف أقسام التطبيق والتعرف على
أنشطة الجمعية والتبرع لصالح مشاريعها
الخيرية بأكثر سهولة وسالسة.
 ïتسهيل عملية التبرع :بجعل تجربة
ً
ووضوحا.
المستخدم أكثر سهولة
 ïتوفير بيئة أكثر حماية أثناء التبرع:
للمحافظة على سرية المعلومات الشخصية
للمتبرع.
 ïصفحة الملف الشخصي :عبر جعلها

أكثر سهولة ،من خالل إعادة ترتيب عناصر
الملف الشخصي وإدراج عناصر أخرى
جديدة.
qch.qa/q/app

تطبيق رمضان  1438هـ

تقدم لك “قطر الخيرية” تطبيقها للشهر
الفضيل“ :رمضان  1438هـ “ ،ليكون
خير رفيق لك في جوالك وقد سعينا من
خالله إلى توفير كل الخدمات التي يحتاجها
المسلم خالل أيام رمضان ولياليه ،تخفف
عنه عناء البحث وتساعده في زيادة األجر:
 ïمثل أقسام الخدمات :كالفتاوى
ومواقيت الصالة وقطر زمان ومشروع
اليوم وأبواب الخير وخدمة المصحف التي
تعينك على حفظ ورد يومي من القرآن.
 ïخدمات التبرع المباشر لصالح المحتاجين.
http://qch.qa/q/ramadanapp

تطبيق رفقاء

ً
استمرارا للعمل الذي
يعتبر تطبيق “رفقاء”
يقوم به الموقع اإللكتروني ،من خالل
االهتمام بقضايا األطفال من مختلف
األصناف :األيتام وذوي االحتياجات الخاصة
والطالب حول العالم .كم يتيح للمستخدم
إمكانية االطالع على التقارير التفصيلية
لمختلف المشاريع الخيرية التي يساهم
فيها والكفاالت التي يشرف عليها.
وقد سعينا إلى جعل تجربة المستخدم
سهلة تساعده على التنقل بين مختلف
ويسر.
أقسام التطبيق بسهولة ُ
http://qch.qa/q/rofaqaapp

تطبيق جامع الحديث

تطبيق “جامع الحديث” يقدم تسع من
أمهات كتب الحديث النبوي وهي :صحيح
مسلم وصحيح البخاري وسنن النسائي
وسنن الترمذي وسنن ابن ماجه وسنن ابي
داوود وموطأ مالك ومسند أحمد وسنن
الدارمي .إذ يتضمن التطبيق على:
 ïالفهرسة :يعرض التطبيق فهارس الكتب
األصلية في مستويين مما يسهل الوصول
لألحاديث.

 ïالترقيم :األحاديث تعرض مرقمة كما
ذُ كرت في الكتب األصلية.
 ïالعزو :كافة األحاديث تُ عزى لمصادرها
ورقمها وعنوان الموضوع األصلي والفرعي.
 ïالعرض :أي يعرض كل حديث في صفحة
منفصلة ويمكن تكبير وتصغير الخط حسب
حاجة المستخدم.
 ïالتصفح :يستطيع المستخدم التنقل
بسهولة داخل أحاديث الكتاب الواحد.
 ïالبحث :يستطيع المستخدم البحث في
كامل الكتب التسعة سواء بكلمة واحدة
أو مجموعة كلمات .كما يمكن إجراء بحث
بالكلمات المتطابقة أو المتشابهة.
 ïالمشاركة :يمكن مشاركة الحديث على
هيئة صورة لضمان جودة العرض وسالمة
النص.
http://qch.qa/q/hadethapp

مبادرات وخدمات نوعية
المحصل المنزلي

يتيح تطبيق الجوال الخاص بقطر الخيرية
للمتبرع خدمة جديدة تنفرد بها عن غيرها من
المؤسسات الخيرية  ،وهي طلب محصل
منزلي فمجرد قيام المتبرع بطلب محصل
منزلي يقوم النظام تلقائيا بتحديد موقع
المتبرع على الخريطة ثم يقوم المحصل
بقبول طلب المتبرع وبدء التواصل مع
المتبرع لتحصيل التبرع .

الدال على الخير

“م ْن َد َّل َع َلى َخ ْي ٍر َف َل ُه ِم ْث ُل َأ ْج ِر َف ِاعلِ ه” ..من
َ
خالل هذه الخدمة يستطيع المستخدم
الترويج للمشاريع الخيرية في الشبكات
االجتماعية المختلفة والمشاركة في دعمها،
وتحويل ما تم اكتسابه من نقاط الدال الخير
نحو إنشاء المشاريع الخيرية باسمه او بثواب
رياال واحدا
من يعز عليه دون أن يتكلف ً
https://www.qcharity.org/ar/qa/socialshare/about

اﺟﻌﻞ ﺣﻴﺎﺗﻬﻢ ﺻﺤﺔ
#ﻋﻄﺎؤك_ﺣﻴﺎة

ً
ﺟﺎﻫﺪا ﻟﻠﺘﻘﺮب إﻟﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﺰ وﺟﻞ
ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺬي ﺗﻌﻤﻞ ﺑﻪ
ً
أﻳﻀﺎ
ﺧﻼل ﻫﺬا اﻟﺸﻬﺮ اﻟﻔﻀﻴﻞ ﻧﺄﻣﻞ أن ﺗﺠﺪ اﻟﻮﻗﺖ
ً
ﺣﻈﺎ ﻟﻠﻮﺻﻮل إﻟﻰ ﻣﺎ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻪ أن
ﻟﻤﺴﺎﻋﺪة ﻣﻦ ﻫﻢ أﻗﻞ
ﻳﻐﻴﺮ ﺣﻴﺎﺗﻬﻢ .ﻣﺎﻫﻮ اﻟﺸﻲء اﻟﻘﺮﻳﺐ إﻟﻰ ﻗﻠﺒﻚ ﻓﻲ ﺷﻬﺮ
رﻣﻀﺎن؟

ﻣﺸﺎرﻳﻊ
ﻟﻠﺘﺒﺮع

1

ﺣﻔﺮ ﺑﺌﺮ ارﺗﻮازي )115م(
ﻣﻮرﻳﺘﺎﻧﻴﺎ

ﻣﺠﺎل
اﻟﻤﻴﺎه

2

ﺗﺮﺧﻴﺺ ﻫﻴﺌﺔ ﺗﻨﻈﻴﻢ اﻷﻋﻤﺎل اﻟﺨﻴﺮﻳﺔ ))2017/3093

ﻛﻦ أﻗﺮب ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﺸﻬﺮ

ﺣﻔﺮ ﺑﺌﺮ ﺳﻄﺤﻲ )250م(
ﺑﻨﻐﻼدﻳﺶ

اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ  291,200ر.ق

اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ  3400ر.ق

ﺗﺮﺧﻴﺺ ﻫﻴﺌﺔ اﻷﻋﻤﺎل اﻟﺨﻴﺮﻳﺔ 2017/732

ﺗﺮﺧﻴﺺ ﻫﻴﺌﺔ اﻷﻋﻤﺎل اﻟﺨﻴﺮﻳﺔ 2017/474

ﻃﺮق اﻟﺘﺒﺮع

qcharity.org

44667711

اﻟﻤﻜﺎﺗﺐ وﻧﻘﺎط اﻟﺘﺤﺼﻴﻞ

ﻣﺒﺎﺩﺭﺓ #ﺭﻓﻘﺎﺀ
ﻟﺮﻋﺎﻳﺔ ﺍﻷﻳﺘﺎﻡ ﺣﻮﻝ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ

ROFAQA.COM
@ROFAQA

ﻟﻜﻔﺎﻟﺔ ﻳﺘﻴﻢ
ﺍﺗﺼﻞ ﻋﻠﻰ 44667711
»ﺭﻓﻘﺎﺀ« ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻷﻧﺸﻄﺔ ﻭﺍﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻌﻨﻲ ﺑﺎﻟﺘﻨﻤﻴﺔ
ﺗﻀﻢ ﺑﺮﺍﻣﺞ ُ
ﻟﺘﻜﻮﻥ ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ
ﺍﻟﻌﻤﺮﻳﺔ
ﺍﻟﻤﺮﺍﺣﻞ
ﻛﺎﻓﺔ
ﻓﻲ
ﻭﺍﻟﻴﺘﻴﻢ
ﻟﻠﻄﻔﻞ
ﻭﺍﻟﺘﻄﻮﻳﺮ
ِ
ﻣﺘﻜﺎﻣﻠﺔ ﺗﺴﺎﻫﻢ ﺑﺸﻜﻞ ﻓﻌﺎﻝ ﻓﻲ ﺧﻠﻖ ﻭﺇﻋﺪﺍﺩ ﺑﻴﺌﺔ ﺇﻳﺠﺎﺑﻴﺔ ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ ﺗﻌﻤﻞ
ﻋﻠﻰ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﻗﺪﺭﺍﺗﻪ ﻭﺷﺨﺼﻴﺘﻪ.

ً
ﺑﻨﺎﺀﺍ ﻋﻠﻰ
ﻭﻣﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﻨﻄﻠﻖ ﻳﺴﺘﻮﺣﻲ ﺍﻟﻄﻔﻞ ﻭﺍﻟﻴﺘﻴﻢ ﺃﻓﻜﺎﺭه ﻭﺇﺗﺠﺎﻫﺎﺗﻪ
ﻣﺎ ﺗﺤﺘﻮﻳﻪ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﺮﺍﻣﺞ ﻣﻦ ﻣﻮﺍﺩ ﻭﻣﻮﺿﻮﻋﺎﺕ ﺗﺠﺬﺏ ﺇﻫﺘﻤﺎﻣﻪ ﻭﺗﺴﺎﻋﺪه ﻋﻠﻰ
ﺍﻹﻟﺘﻔﺎﺕ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺠﺎﻧﺐ ﺍﻹﻳﺠﺎﺑﻲ ﻋﺒﺮ ﺗﻄﻮﺭ ﻣﻬﺎﺭﺓ ﺍﻹﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺬﺍﺕ ﻭﻏﻴﺮﻫﺎ
ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻤﻜﻦ ﺍﻛﺘﺴﺎﺑﻬﺎ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻨﻮﺍﻓﺬ ﻭﺍﻷﺩﻭﺍﺕ ﻭﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ
ﺍﻟﻤﻘﺪﻣﺔ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺭﺓ.
ﻳﻤﻜﻨﻚ ﺍﻟﻜﻔﺎﻟﺔ ﻋﺒﺮ ﺍﻟﻤﻮﻗﻊ rofaqa.com
ترخيص تنظيم األعمال الخيرية ((2017 / 2935
 913ﻕ ﺥ 2014 /

ﺃﺣﺪ ﻣﺒﺎﺩﺭﺍﺕ
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تطبيق قطر الخيرية

أطلقــت “قطــر الخيريــة” تطبيقهــا الرســمي علــى
نظام ــي “أندروي ــد” و” ،”iOSال ــذي يوف ــر الكثي ــر
م ــن الممي ــزات ،منه ــا:
سهولة االستخدام
مـــن حيـــث االنتقـــال بيـــن مختلـــف أقســـام
التطبيـــق والتعـــرف علـــى أنشـــطة الجمعيـــة
والتبــرع لصالــح مشــاريعها الخيريــة بأكثــر ســهولة
وسالســـة.

تسهيل عملية التبرع

ً
ووضوحا.
بجعل تجربة المستخدم أكثر سهولة

توفير بيئة أكثر حماية أثناء التبرع

للمحافظـــة علـــى ســـرية المعلومـــات الشـــخصية
للمتبـــرع.

صفحة الملف الشخصي

لجعلهـــا أكثـــر ســـهولة ،مـــن خـــال إعـــادة ترتيـــب
عناصـــر الملـــف الشـــخصي وإدراج عناصـــر أخـــرى
جديـــدة.

قطر الخيرية
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أنواع التبرعات/الخدمات

 -1تبرع للحمالت

 -2تبرع للمشاريع

 -3تبرع للكفاالت

تبرع للحمالت بصورة
مباشرة من الصفحة
األولى للتطبيق

يمكنك عبرها اختيار نوع
المشروع الذي ترغب في
تمويله

اكفل يتيما بسهولة
عبر التطبيق

 .1اضغط على تبرعات
الحملة من شاشة
التطبيق

 .1اختر مجال المشروع
من الواجهة الرئيسية
للتطبيق

 .1اختر كفاالت من الواجهة
الرئيسية للتطبيق
 .2اختر نوع الكفالة.

 .2حدد نوع المشروع الذي
يناسبك

 .2من نوع التبرع اضغط
على تبرع اآلن

 .3حدد مبلغ الكفالة
 .4حدد عدد المكفولين

 .4حدد قيمة المشروع

 .3أكمل عملية الدفع.

 .5واضغط على اكفل اآلن

 .5واضغط على تبرع اآلن

 .6أكمل عملية الدفع

 .6أكمل عملية الدفع

 -4تبرع مباشر

 -5طرق الدفع

 -6التسجيل

يمكنك التبرع بشكل
مباشر (إفطار صائم –
صدقات عامة – زكاة)

يوفر التطبيق وسائل
دفع مختلفة

يسهل التطبيق عمليات
التبرع وذلك بإمكانية
تسجيل حساب في قطر
الخيرية

 .1الدفع عبر البطاقة
االئتمانية

 .1الضغط على زر تبرع اآلن
 .2حدد المبلغ المطلوب
واضغط تبرع اآلن

 ويمكنك عبره استكمالالبيانات الشخصية

 .2الدفع عبر الرسائل النصية
 .3بطلب المحصل المنزلي
أو عبر تطبيق المحصل
المنزلي.

 .3حدد طريقة الدفع التي
تناسبك
 .4اضغط علي أدفع اآلن

 تسجيل معلومات االتصال تحديد االستقطاعاتالدورية.
 -متابعة االستقطاعات.

 .5أكمل عملية الدفع.

2

وسائل الدفع

 -1الدفع عبر
البطاقة االئتمانية

3

4

التسجيل

التسجيل

 -2الدفع عبر
الرسائل النصية
 -3الدفع عبر
المحصل المنزلي

الملف الشخصي

يسهل التطبيق عمليات
التبرع وذلك بإمكانية
تسجيل حساب في قطر
الخيرية

 .2متابعة التبرعات

 .1استكمال البيانات
الشخصية

 .3متابعة المكفولين
ومتابعة أوضاعهم

.1تعديل بيانات الشخصية
وبيانات الدفع
الخاصة بك

 .2تسجيل معلومات
االتصال

 .4متابعة المشاريع التي
تبرعت لها ومعرفة حالة
المشروع

 .3متابعة االستقطاعات

 .4التقارير

حمله اآلن
ّ

الملف الشخصي

التطبيق
الذكــــي

النشرة الرمضانية
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البرامج اإلعالمية الرمضانية
..من قطر الخيرية
البرامج التلفزيونية
سفاري الخير

من برامج تلفزيون الواقع ،تشارك فيه شخصيات إعالمية ورياضية وناشطون على
مواقع التواصل االجتماعي ،ويعرف البرنامج الجمهور بقضايا التنمية والمشاربع
التنموية  ،في الدول التي تعمل فيها قطر الخيرية ،وتم تصوير حلقاته لهذا العام في
غانا بغرب أفريقيا.
ً
يوميا  -وسيلة البث  :تلفزيون قطر
وقت البث:

قلب واحد

من برامج تلفزيون الواقع تشارك فيه شخصيات إعالمية ورياضية وناشطون على
مواقع التواصل االجتماعي ،ويهدف إلى التعريف بالقضايا اإلنسانية ،واستقطاب
الدعم لها بأسلوب شبابي مشوق ،ويتضمن الكثير من المغامرات والمفاجآت ،وتم
تصوير حلقاته لهذا الموسم في جمهورية قرقيزيا .
ً
يوميا  ،الساعة  6:30مساء  -وسيلة البث  :اليوتيوب
وقت البث:

البرامج اإلذاعية
تراويح

منوع  ،يبث على الهواء مباشرة  ،يستضيف كوكبة من
برنامج إذاعي اجتماعي توعوي ّ
المشائخ والمتخصصين لمناقشة موضوعات تتصل بالعمل اإلنساني والتنموي ،
ويتم فيه تسويق مشاريع خيرية.
وقــت الــبـث 10:00 :مساء ( أربعاء ،خميس ،جمعة)
وسيلة البث  :إذاعة القرآن الكريم تقديم  :د .عبد الرحمن الحرمي

ً

أمنيتي

برنامج إذاعي يومي يبث على الهواء مباشرة ،يستعرض أمنيات األطفال المكفولين
من قبل قطر الخيرية ،ليشارك المستمعون في تحقيقها.
ً
يوميا 1:30 ،ظهرا وسيلة البث  :إذاعة قطر
وقــت الــبـث:
تقديم  :إيمان الكعبي ـ عادل المي

قطر الخيرية
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بالتزامـــن مـــع شـــهر رمضـــان المبـــارك قامـــت قطـــر الخيريـــة بإنتـــاج مجموعـــة مميـــزة مـــن
البرامـــج التلفزيونيـــة واإلذاعيـــة ،وبرامـــج اإلعـــام التنمـــوي التـــي ســـتعرض علـــى موقـــع

اليوتيـــوب ومواقـــع التواصـــل االجتماعـــي األخـــرى.

أﺳﻔـﺎر

أسفار

برنامج إذاعي يومي يبث على الهواء مباشرة  ،يثري ثقافة المستمعين بالمعلومات
المفيدة ،وخصوصا في المجاالت التطوعية واإلنسانية ،من خالل اسئلة المسابقات
والجوائز المخصصة لها .
ً
يوميا  5:15مساء  -وسيلة البث  :إذاعة صوت الخليج
وقت البث:
تقديم  :أحمد العلي ـ محمد العنزي

برامج اإلعالم التنموي على مواقع التواصل االجتماعي

كأنكم ترونه
وسيلة البث :

 -قطر الخيرية تقديم  :الشيخ حسن الحسيني

وصايا الحبيب
وسيلة البث :

ـ قطر الخيرية

رمضان فرصة 2
وسيلة البث :

ـ قطر الخيرية

صنائع المعروف
وسيلة البث :

ـ قطر الخيرية

ياربي

وسيلة البث :

ـ قطر الخيرية

قصة و عبرة
وسيلة البث :

ـ قطر الخيرية

محسنون من قطر
وسيلة البث :

ـ قطر الخيرية

حزين سعيد
وسيلة البث :

مقاطع متنوعة
وسيلة البث :

ـ قطر الخيرية

-

تقديم  :الشيخ حسن الحسيني

		

		

تقديم  :الشيخ  /علي بن راشد المهندي
تقديم  :الشيخ  /شقر الشهواني
تقديم  :الشيخ  /نبيل العوضي

تقديم  :الشيخ د / .عايش القحطاني

ً
ً
صباحا
يوميا 12 -
ً
ً
عصرا
يوميا 4 -
ً
ً
عصرا
يوميا 3 -
ً
ً
ظهرا
يوميا 1 -

ً
يوميا  5 -مساء

ً
ً
ظهرا
يوميا 11 -

تقديم  :أ .عبدالعزيز العويد
تقديم  :أ .محمد العنزي

قطر الخيرية

ً
اسبوعيا
ً
يوميا  10 -مساء

تقديم  :اإلعالمي /فهد البشارة  -الشيخ  /مشاري البغلي

أوقات

النشرة الرمضانية
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اإلصدارات
دليل المشاريع الخيرية 2017

دليل المشاريع الخيرية 2017

تعتبر قطر الخيرية المحسنين والمتبرعين شركاءها فيما تحققه من إنجازات
مهمة في مجاالت الرعاية االجتماعية والتنمية ومكافحة الفقر عبر العالم  ،وما
تحدثه من فرق في حياة الفئات ذات الحاجة.
ولكي تكون الخيارات متاحة للمتبرعين من أجل انتقاء ما يناسبهم من مشروعات
أو كفاالت  ،يمكن لهم أن يمولوها أو يقدموا الدعم لها ،تبعا لنوعية هذه
المشاريع والدول التي تنفذ فيها ،وقيمتها ..تقوم قطر الخيرية بإعداد « دليل
المشاريع الخيرية « الخاص بها كل عام.
للدليل أقسام مختلفة مثل  :مشاريع اإلسكان  ،والمساجد ومراكز تعليم
وتحفيظ قرآن ،والمراكز اإلسالمية في أوروبا  ،ومشاريع التعليم كبناء وتأثيث
المدارس وكفاالت طلب العلم ،..ومشاريع الصحة كالوحدات الصحية وتوفير
كراس للمعاقين  ،ومشاريع التمكين االقتصادي ،ومشاريع المياه كاآلبار
ٍ
السطحية واالرتوازية والمضخات ،..والكفاالت ككفاالت األيتام واألسر
المتعففة وذوي االحتياجات الخاصة وغيرهم ،ويخصص الدليل في نهايته
قائمة بفروع قطر الخيرية ونقاط التحصيل التابعة لها  ،وطرق التبرع األخرى
التي ّ
تمكن المتبرعين من دفع طرق تبرعاتهم بيسر وسهولة.

دليـل المشاريـع
الخيرية 2017 /

حمل تطبيق قطر الخيرية

قطر الخيرية

مشاريع الخير لألطفال
إسهاما من قطر الخيرية في غرس قيم العمل الخيري واإلنساني لدى األطفال
والناشئة ،وتعويدهم على المشاركة في التطوع ،واإلسهام في األنشطة
الخيرية ،خصصت قطر الخيرية دليال لمشاريع األطفال ،بصورة تناسبهم ،
ومن خالله يمكنهم التعاون مع أسرهم ومدارسهم للتبرع لبعض المشاريع
المخصصة ألطفال محتاجين في مثل أعمارهم  ،كحليب األطفال  ،والزي
مدرسي ،والسماعة أو النظارة الطبية .
تعرف األطفال بالتحديات التي
يتضمن الدليل معلومات إثرائية وإحصائيات ّ
تواجه أطفال العالم  ،بلغة بسيطة وأشكال جذابة ،وتخصص لهم مساحات
للتسلية المفيدة التي ترسخ هذه المعلومات لديهم.

مالحظة :للحصول على الدليلين
يرجى االتصال بـ 44667711 :
أو التواصل عبر info@qcharity.org :

اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻷوﱃ

ﺳﺎﻫﻢ ﻓﻲ ﻣﺼﺤﻒ اﻟﻤﻜﻔﻮﻓﻴﻦ

ﻫﺪﻳﺘﻬﻢ #ﻣﺼﺤﻒ_ﺑﺼﻴﺮة

ﻣﻦ ﻻ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ ﺗﺪﺑﺮ اﻟﻤﺼﺤﻒ اﻟﺸﺮﻳﻒ ،أﻛﺜﺮ ﻣﻦ 7
ﻣﻠﻴﻮن ﻛﻔﻴﻒ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ اﻟﻌﺮﺑﻲ وﺣﺪه ﻻ ﺗﺘﻮﻓﺮ ﻟﻬﻢ
ﻣﺼﺎﺣﻒ ﺑﻠﻐﺔ اﻟﻤﻜﻔﻮﻓﻴﻦ "ﺑﺮاﻳﻞ" وذﻟﻚ ﺑﺴﺒﺐ
ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ اﻟﻄﺒﺎﻋﺔ واﻟﺤﺠﻢ اﻟﻜﺒﻴﺮ ﻟﻬﺬا اﻟﻨﻮع ﻣﻦ اﻟﻜﺘﺐ،
ﺗﻘﻮم ﻗﻄﺮ اﻟﺨﻴﺮﻳﺔ ﺑﺘﻮﻓﻴﺮ اﺑﺘﻜﺎر "ﻣﺼﺤﻒ ﺑﺼﻴﺮة"
ﻳﻤﻜﱢ ﻨﻬﻢ ﻣﻦ ﺗﺪﺑﺮ اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﻳﻢ.
ﻟﻠﻤﻜﻔﻮﻓﻴﻦ واﻟﺬي َ

ﻟﻠﺘﺒﺮع ﻋﺒﺮ SMS

أرﺳﻞ ”ﺑﺼﻴﺮة“
ﻟﻌﻤﻼء )أورﻳﺪو(

ﻃﺮق اﻟﺘﺒﺮع

325

ر.ق

92652

ﻣﻜﻮﻧﺎت اﻟﻤﺼﺤﻒ

ﻓﻬﺮس ﻛﺎﻣﻞ ﻟﻠﻤﺼﺤﻒ ﻣﻄﺒﻮع ﺑﻠﻐﺔ ﺑﺮاﻳﻞ
وﻗﻠﻢ آﻟﻲ ﺻﻮﺗﻲ ﻣﺒﺮﻣﺞ ﻟﻘﺮاءة ﻫﺬه اﻟﻠﻐﺔ
ﺑﺄﺷﻬﺮ اﻟﻘﺮاءات ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﻟﻸذﻛﺎر واﻷدﻋﻴﺔ
اﻟﻨﺒﻮﻳﺔ وأﻫﻢ ﻣﻌﺎﻧﻲ اﻟﺘﻔﺴﻴﺮ.

325
ﺗﺮﺧﻴﺺ ﻫﻴﺌﺔ ﺗﻨﻈﻴﻢ اﻷﻋﻤﺎل اﻟﺨﻴﺮﻳﺔ 2017//2937

ﻗﻴﻤﺔ اﻟﺴﻬﻢ

 10,000ر.ق

اﻟﺪﻓﻌﺔ اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ

 16,000,000ر.ق

اﺳﺘﻜﻤﺎﻻ ﻟﻠﻨﻬﺞ
إن إﻧﺸﺎء وﻗﻒ ﻣﺮﻛﺰ اﻟﺮﺣﻤﺔ ﻓﻲ ﺳﺘﺮاﺳﺒﻮرغ ﻳﺄﺗﻲ
ً
ً
ً
ً
اﻹﺳﻼﻣﻲ اﻟﺤﻀﺎري اﻟﻤﻌﺎﺻﺮ ،ﺣﻴﺚ ﺳﻴﻮﻓﺮ ﻣﻮردا ﻣﺎﻟﻴﺎ ﻣﺴﺘﺪاﻣﺎ ﻳﺴﺎﻫﻢ
ﻓﻲ اﻟﺪﻋﻢ واﻟﺘﻄﻮﻳﺮ اﻟﻤﺴﺘﻤﺮﻳﻦ ﻟﺒﺮاﻣﺞ وﻓﻌﺎﻟﻴﺎت اﻟﻤﺮﻛﺰ وﻣﺮاﻓﻘﻪ
ﺟﻴﻼ ﺑﻌﺪ ﺟﻴﻞ.
اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ اﻟﺘﻲ ﺳﺘﻨﻬﺾ ﺑﺎﻹﻧﺴﺎن ﻓﻲ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ
ً
ﺳﺎﻫﻢ ﻣﻌﻨﺎ ﻓﻲ ﺑﻨﺎء اﻟﻮﻗﻒ ،اﺟﻌﻞ ﻟﻌﻄﺎءك وﻗﻒ.

ﻃﺮق اﻟﺘﺒﺮع
ﻣﻜﺎﺗﺐ ﻗﻄﺮ اﻟﺨﻴﺮﻳﺔ
أو اﻹﺗﺼﺎل ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻨﺪوب
+974 30010025

اﺣﺪى ﻣﺒﺎدرات
ﻗﻄﺮ اﻟﺨﻴﺮﻳﺔ

اﻟﺘﺤﻮﻳﻞ اﻟﺒﻨﻜﻲ
)ﻣﺼﺮف ﻗﻄﺮ اﻹﺳﻼﻣﻲ(
IBAN
QA11QISB00000000108205200016

 10,000ر.ق

)2017 / 2989 (2017/3093
األعمال الخيرية
تنظيم
ترخيص
اﻟﺨﻴﺮﻳﺔ
اﻷﻋﻤﺎل
ﺗﺮﺧﻴﺺ ﻫﻴﺌﺔ ﺗﻨﻈﻴﻢ

ﻣﺮﻛﺰ اﻟﺮﺣﻤﺔ ...ﻋﻄﺎء ﻳﺘﻮاﺻﻞ وﺧﻴﺮ ﻳﺪوم

ﻣﺸﺮوع
ﻣﺮﻛﺰ اﻟﺮﺣﻤﺔ
ﻓﻲ ﻣﺪﻳﻨﺔ
ﺳﺘﺮاﺳﺒﻮرغ
ﻓﺮﻧﺴﺎ

ﺗﺪﺧﻼ
ﻗﻄﺮ اﻟﺨﻴﺮﻳﺔ اﻷﺳﺮع
ً

ً
ﻋﺎﻟﻤﻴﺎ
اﻷوﻟﻰ
ﻓﻲ إﻏﺎﺛﺔ:

 .1اﻟﺸﻌﺐ اﻟﺴﻮري
 .2ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ
 .3اﻟﺼﻮﻣﺎل

ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻤﻨﻈﻤﺎت
اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﻏﻴﺮ اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ،NGOs
ﺧﻼل أﻋﻮام  2014 ،2013و
2015م ،ﺑﺤﺴﺐ ﺗﻘﺮﻳﺮ اﻟﺘﺘﺒﻊ
اﻟﻤﺎﻟﻲ ﻟﻠﻤﺴﺎﻋﺪات اﻹﻏﺎﺛﻴﺔ
اﻟﺪوﻟﻴﺔ "  "FTSاﻟﺘﺎﺑﻊ ﻟـ"أوﺗﺸﺎ".

اﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺪون ﻣﻦ إﻏﺎﺛﺎت
ﻗﻄﺮ اﻟﺨﻴﺮﻳﺔ )ﻋﺎم (2016

اﻟﺪول اﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺪة ﻣﻦ
اﻻﻏﺎﺛﺎت 2016

ﺣﺼﺎد إﻏﺎﺛﺔ اﻟﻤﺘﻀﺮرﻳﻦ
اﻟﺴﻮرﻳﻴﻦ

5,300,000

ﺳﻮرﻳﺎ ،اﻟﻴﻤﻦ ،اﻟﻌﺮاق،
ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ ،اﻷردن،
اﻟﺼﻮﻣﺎل ،ﺑﺎﻛﺴﺘﺎن،
ﻣﻴﻨﺎﻣﺎر ،اﻟﺴﻮدان،
ﺳﺮﻳﻼﻧﻜﺎ ،أﻟﺒﺎﻧﻴﺎ ،ﺟﻴﺒﻮﺗﻲ،
ﻫﺎﻳﺘﻲ ،ﻛﻴﻨﻴﺎ ،اﻟﻨﻴﺠﺮ
وإﻧﺪوﻧﻴﺴﻴﺎ ،اﻓﺮﻳﻘﻴﺎ،
اﻟﻨﻴﺒﺎل

8,814,336

ﺷﺨﺺ ﻣﺘﻀﺮر ﻣﻦ اﻟﺤﺮوب
واﻟﻜﻮارث واﻷزﻣﺎت ﻓﻲ
ﻋﺪد ﻣﻦ اﻟﺪول

ﻣﻼﻳﻴﻦ ﻧﺎزح وﻻﺟﺊ ﺳﻮري
ﻳﺴﺘﻔﻴﺪون ﻣﻦ ﻣﺸﺎرﻳﻊ ﻗﻄﺮ اﻟﺨﻴﺮﻳﺔ

6,700,000
ً
ﻣﺴﺘﻔﻴﺪا داﺧﻞ ﺳﻮرﻳﺎ

2,114,336

ً
ﻣﺴﺘﻔﻴﺪا ﺧﺎرج ﺳﻮرﻳﺎ

ً
اﻧﺘﺸﺎرا
ﻗﻄﺮ اﻟﺨﻴﺮﻳﺔ اﻷوﺳﻊ
اﻟﺒﻮﺳﻨﺔ

ﺗ

ﺸﺎد

ﺗﺮﻛﻴﺎ

ﻟﻬ

اﻟﺴﻮدان

ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ

ﺟﺰر

ﺲ

اﻟﻨ

ﻴ
ﺠﺮ

اﻧﺪوﻧﻴﺴﻴﺎ

دش
ﻨﺠﻼ
ﺑ

ﺎﻓﺎ
ﻛﻴﻨ
ر

أوروﺑﺎ

ﻗﺮﻏﻴﺰﻳﺎ
)ﻗﻴﺮﻏﻴﺰﺳﺘﺎن ،ﻃﺎﺟﺎﻛﺴﺘﺎن ،اوزﺑﻜﺴﺘﺎن،
ﺗﺮﻛﻤﺎﻧﺴﺘﺎن وﻛﺎزاﺧﺴﺘﺎن(.

 .1ﺟﻮدة أﻓﻀﻞ وﺳﺮﻋﺔ أﻛﺒﺮ
 .2ﺗﻨﻔﻴﺬ واﺷﺮاف ﻣﺒﺎﺷﺮ ﻟﻠﻤﺸﺎرﻳﻊ
 .3ﻓﺮﺻﺔ أﻛﺒﺮ ﻟﺒﺮوز اﻟﻌﻤﻞ اﻹﻧﺴﺎﻧﻲ اﻟﻘﻄﺮي ﻋﺎﻟﻤﻴﺎ
 .4وﺟﻮدﻧﺎ اﻟﻤﻴﺪاﻧﻲ ﻳﻌﺰز اﻟﺸﺮاﻛﺎت ﻣﻊ اﻟﻤﻨﻈﻤﺎت اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ واﻟﺪوﻟﻴﺔ

ﻴ
ﻤﻦ

ﺳﻮ

ﺗﺮﻛﻴﺎ
)ﻣﺘﻀﺮرو اﻟﺪاﺧﻞ اﻟﺴﻮري،
واﻟﻼﺟﺌﻮن ﻓﻲ دول اﻟﺠﻮار(
إﺿﺎﻓﺔ ﻟﺘﺮﻛﻴﺎ.

اﻟﻤﻜﺎﺗﺐ اﻟﻤﻴﺪاﻧﻴﺔ ..ﻟﻤﺎذا؟

اﻟ

ﺑﻮ

ﻛﻮ

ﺒ
ﺎﻧﻴﺎ

ﺳﻮ

ﻓﺎ

4

ﻣﻜﺎﺗﺐ
إﻗﻠﻴﻤﻴﺔ

ﺑﺎﻛ
ﺴﺘﺎن

أﻟ

26

آﺳﻴﺎ

أﻓﺮﻳﻘﻴﺎ

اﻟﻘﻤﺮ

ﺗﻮﻧ

| | | |
|
| |

ﻮرﻳﺘ

اﻟﺼﻮﻣﺎل

دوﻟﺔ ﺣﻮل اﻟﻌﺎﻟﻢ

ﻣﺎﻟﻲ

ﺎﻧﻴﺎ

| | | |
|
|

| | |
|
| |

48

ﺑﺮ

اﻟﻨ

ﻛﻴﻨﻴﺎ

ﻧﻌﻤﻞ ﻓﻲ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ

ﻳﻄﺎﻧﻴﺎ

ً
ﻣﻜﺘﺒﺎ
ً
ﻣﻴﺪاﻧﻴﺎ

ﺒﺎل
ﻴ

ا

ﻼ
ﻧﻜﺎ

ﻣ

ﻗ
ﺮﻏﻴﺰﻳﺎ

ﺳﺮﻳ

ﻨﺪ

ﺟﻴﺒ

ﻮ
ﺗﻲ

ﻏﺎﻧﺎ

|
|
|
| |
|
|

500

ﺷﺮاﻛﺔ
دوﻟﻴﺔ

ﻛﻴﻨﻴﺎ
)ﻛﻴﻨﻴﺎ ،اﻟﺼﻮﻣﺎل واﺛﻴﻮﺑﻴﺎ(.
ﻏﺎﻧﺎ
)اﻟﺴﻨﻐﺎل وﺳﺎﺣﻞ اﻟﻌﺎج وﺳﻴﺮاﻟﻴﻮن
وﻟﻴﺒﻴﺮﻳﺎ وﻏﻴﻨﻴﺎ وﻏﺎﻣﺒﻴﺎ وﻧﻴﺠﻴﺮﻳﺎ(.

