النشرة الرمضانية
ملحق خاص يرصد مشاريع وخدمات قطر الخيرية خالل شهر رمضان

1439هـ
2018مــ

سعادتك في تفوقه
#العطاء_سر_السعادة

ص2

ص 10

ص 13

خير مشاريعنا الرمضانية
لعام  1439هـ يصل لـ 2
مليون شخص داخل وخارج
قطر.

أكثر من  1,3مليون شخص
يستفيدون من مشاريعنا
الرمضانية في  29دولة عبر
العالم

 630ألف شخص داخل قطر
يستفيدون من مشاريعنا
الرمضانية (إفطارات وبرامج
جماهيرية)

النشرة الرمضانية

موسم 1439هـ  2018 -م

2

كن أقرب في هذا الشهر الكريم
الرئيس التنفيذي لقطر الخيرية

خير مشاريعنا الرمضانية لعام  1439هـ يصل
لمليوني شخص عبر العالم بقيمة  37مليون ريال
تهنئة من القلب ألهل قطر ولألمتين العربية واإلسالمية
بمناسبة قدوم رمضان موسم الخير والعطاء.
تقدم
مع إطاللة شهر رمضان المبارك ّ
السيد يوسف بن أحمد الكواري الرئيس
التنفيذي لقطر الخيرية بأصدق التهاني
والتبريكات إلى أهل قطر وإلى األمتين
العربية واإلسالمية ،متمنيا أن يكون
الشهر الفضيل موسما للطاعات واألعمال
الصالحة والتكافل والتراحم .وحثهم
على أن يغتنموا الشهر الفضيل ليجعلوا
منه مناسبة إلسعاد الفئات المحتاجة
وإسعاد أنفسهم بآن واحد ،ألن عمل
ومد العون لآلخرين يمنح أصحابه
الخير
ّ
شعورا بالسعادة وطمأنينة النفس ،ويمأل
نفوسهم بالراحة ،خصوصا عندما يرون
االبتسامة التي ترسمها مشاريعهم التي
تبرعوا بها على وجوه المستفيدين منها
ّ
واألثر الذي تحدثه في حياتهم.

مجاالت العطاء
أن فرص التبرع مفتوحة
وأوضح الكواري ّ
من خالل حملة قطر الخيرية الرمضانية”:
العطاء_سر _السعادة” في أهم المجاالت
اإلنسانية والتنموية ،سواء ما يخص
المشاريع الصحية ,التعليمية أو مشاريع
اآلبار والمياه أو بناء بيوت الفقراء أو بناء
المساجد ومراكز تحفيظ القرآن الكريم أو
المدرة للدخل أو كفاالت األيتام
المشاريع
ّ
الموسمية
واألسر المتعففة أو المشاريع
ّ
الرمضانية .

وأشار إلى أن الحملة الرمضانية تستهدف
تنفيذ باقة من المشاريع الرمضانية داخل
الدولة وفي  29دولة أخرى عبر العالم
بتكلفة تصل إلى حوالي  37مليون ريال،
وينتظر أن يستفيد منها حوالي مليونا
شخص.

المشاريع الرئيسة للحملة
حملة”:العطاء_سر _السعادة”
وتتضمن
ّ
ثالث مشاريع رئيسة :هي إفطار الصائم
“موائد اإلفطارات والسالل الغذائية”،
وكسوة العيد وزكاة الفطر ،فضال عن

السيد /يوسف بن أحمد الكواري
مشاريع جماهيرية ودعوية تنفذ داخل قطر،
وبرامج إعالمية تبث عبر وسائل اإلعالم
وشبكات التواصل االجتماعي.
وتبلغ التكلفة التقديرية لمشاريع قطر
الخيرية الرمضانية خارج دولة قطر حوالي
 21مليون ريال ،وتستهدف أكثر من
 1.3مليون شخص عبر العالم ،فيما
تبلغ التكلفة التقديرية لمشاريع الجمعية
الرمضانية داخل دولة قطر حوالي 16
مليون ريال ،وتستهدف الوصول لـ 630
ألف شخص.

إفطار األسرة
الدولة

إفطار صائم

(سلة رمضان)
تكلفة السلة

الفلبين

125

رق

المغرب

100

رق

نيجيريا

150

رق

بنين

150

رق

توجو

150

رق

االردن

150

رق

لبنان

200

رق

السنغال

150

رق

اثيوبيا

150

رق

العراق

200

رق

الهند

200

رق

الصومال

300

رق

سوريا

200

رق

ميانمار

200

رق

فلسطين

200

رق

كينيا

300

رق

النيبال

250

رق

السودان

350

رق

تشاد

200

رق

عدد األسر

التكلفة اإلجمالية  /شهر

158,400
196,452
291,090
298,799
315,899
323,040
449,694
574,712
620,518
792,102

1,130,734

1,800,000
2,400,000
1,600,000
600,000
720,000
562,500
875,000
600,000

الدولة

رمضان 1439هـ  2018 /م
تكلفة السلة

رق

1,267

اليمن

300

رق

رق

1,965

ألبانيا

30

رق

رق

1,941

كوسوفا

30

رق

رق

1,992

تونس

15

رق

رق

2,106

قرقيزيا

20

رق

رق

2,154

البوسنة

25

رق

رق

2,248

نيبال

11

رق

رق

3,831

مالي

12

رق

رق

4,137

بوركينا فاسو

16

رق

رق

3,961

باكستان

9

رق

رق

5,654

أندونيسيا

10

رق

رق

36,000

غانا

12

رق

رق

60,000

السودان

15

رق

رق

48,000

سريالنكا

12

رق

رق

18,000

كينيا

12

رق

رق

14,000

فلسطين

20

رق

رق

11,250

بنغالديش

6

رق

رق

12,500

تركيا
سوريا

الجئي

20

رق

رق

18,000

الصومال

12

رق

التكلفة اإلجمالية  /شهر

1,500,000

195,792
204,728
208,920
236,550
265,770
295,644
305,820
319,725
319,770
322,882
472,375
479,605
582,442
597,520
915,854

1,273,497
1,513,690
1,517,970

كيف يمكنك التبرع؟
1

تبرع إلكتروني E-Donation

qcharity.org

عدد األسر

رق

30,000

رق

6,526

رق

6,824

رق

13,928

رق

11,828

رق

10,631

رق

26,877

رق

25,485

رق

19,983

رق

35,530

رق

32,288

رق

39,365

رق

31,974

رق

48,537

رق

49,793

رق

45,793

رق

212,250

رق

75,685

رق

126,498

?How to Donate
2

نقاط التحصيل والفروع
Donation Points

3

الخط الساخن Hotline

44667711

4
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سر السعادة”..
“العطاء ّ
حملة قطر الخيرية
الرمضانية

4

قطر الخيرية

ال يقتصر تأثير العمل الخيري على الفئات المستفيدة منه كالفقراء وأصحاب الحاجة ،بل يمتد أثره إلى المحسنين وأهل الخير

أن هناك ارتباطا بين العطاء والسعادةّ ،
ّ
وأن
أيضا،
فكلما زاد عطاء اإلنسان زادت سعادتهّ ،
وتؤكد الدراسات والتجارب اإلنسانية ّ
لذّ ة العطاء تفوق لذّ ة َ
األخذ.

مد يد العون واإلحسان
وكما ّ
حول حياتهم نحو األفضلّ ،
تخفف المشاريع اإلنسانية والتنموية من معاناة المحتاجين وتُ ِّ
فإن ّ

إلى هذه الفئات يمنح المحسنين وأصحاب األيادي البيضاء شعورا بالسعادة ،ويمأل نفوسهم بالراحة ،خصوصا عندما يرون

تبرعوا بها على وجوه المستفيدين منها ،والفرق اإليجابي الذي تُ حدثه في واقع حياتهم.
االبتسامة التي ترسمها المشاريع التي ّ
فت األنظار إلى أحد أسرار
إن حملة قطر الخيرية لهذا الموسم الرمضاني  1349هـ “ :العطاء_سر _السعادة” تستهدف َل َ
ّ

سعادة البشر ،والمرتبطة بعمل الخير ومساعدة المحتاجين ،خصوصا في شهر رمضان المبارك ،شهر البذل والجود ،وأهمية

أن تكون أعمال الخير جزءا من سلوك األفراد واألسر والمجتمعات التي تبحث عن البركة واألمان ،والسكينة والطمأنينة.

سع ُد َ
بالعطاء ُن ِ
سعد.
ون َ

5

النشرة الرمضانية

موسم 1439هـ  2018 -م

6

المجاالت الرئيسة للحملة
ّركزت حملة قطر الخيرية الرمضانية على عدد من المجاالت التي تخدم التنمية ،وتحدث

فرقا في حياة الفقراء واألسر والمجتمعات المحتاجة مثل  :التعليم ،الصحة ،المياه،
اإلسكان ،التمكين االقتصادي.

التعليم

سعادتك في
تفوقه

المياه

الصحة

سعادتك في
عالجه

اإلسكان

سعادتك في
ارتوائه

سعادتك في
إيوائه

قطر الخيرية

7

التمكين
االقتصادي

سعادتك في
اكتفائه

بناء
المساجد

سعادتك في
تعبده

مراكز تحفيظ
القرآن

سعادتك في
ترتيله

مصحف
بصيرة

سعادتك
نور قلبه
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إجمالي المشاريع والمساعـدات الرمضانية لقطر

الخيرية الداخلية والخارجية  -رمضان 1439هـ 2018 /مـ

37

مليون

2

مليون

1,3

مليون

630,000

ر.ق

تكلفة
مشاريعنا الرمضانية
داخل وخارج قطر

21

ر.ق

تكلفة
مشاريعنا الرمضانية
خارج قطر

16

ر.ق

تكلفة
مشاريعنا الرمضانية
داخل قطر

10

مليون
ر.ق

تكلفة مشاريع
موائد إفطار الصائم
خارج قطر

مليون
شخص

المستفيدون من
مشاريعنا الرمضانية
داخل وخارج قطر

مليون
شخص

المستفيدون من
مشاريعنا الرمضانية
خارج قطر
شخص

المستفيدون من
مشاريعنا الرمضانية
داخل قطر

شخص

820,000
المستفيدون من
موائد إفطار الصائم
خارج قطر

قطر الخيرية

9

30

3

دولة

حول العالم

الدول التي ننفذ
فيها المشاريع

5,1

مليون
ر.ق

تكلفة
السالل والمساعدات غذائية
(سالل رمضان) خارج قطر

5,4

مليون
ر.ق

تكلفة مشروع
زكاة الفطر
خارج قطر

7,5

ر.ق

تكلفة مشروع
موائد افطار الصائم
داخل قطر

1,1

تكلفة مشروع
زكاة الفطر
داخل قطر

مليون
ر.ق

نتواجد فيها

آسيا ،أفريقيا ،أوروبا

شخص

156,000

المستفيدون من
السالل والمساعدات غذائية
(سالل رمضان) خارج قطر

شخص

360,000

المستفيدون من مشروع
زكاة الفطر
خارج قطر

مليون

قارات

شخص

225,000

المستفيدون من
مشروع موائد افطار الصائم
داخل قطر

6000

المستفيدون من
مشروع زكاة الفطر
داخل قطر

شخص

ر.ق

425,000

تكلفة مشروع
كسوة العيد
خارج قطر

1,1

ر.ق

تكلفة هدية رمضان
“طرود مواد غذائية”
داخل قطر

المستفيدون من
مشروع كسوة العيد
خارج قطر

أسرة

المستفيدون من هدية رمضان
“طرود مواد غذائية”
داخل قطر

ر.ق

216,600

تكلفة مشروع
كسوة العيد
داخل قطر

تكلفة مساعدات
مبادرة األقربون
داخل قطر

4,255

1,000

مليون

1,1

ً
يتيما

مليون
ر.ق

324

ً
يتيما

المستفيدون من
كسوة العيد
داخل قطر

600

المستفيدون من
مبادرة االقربون
داخل قطر

شخص
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المشاريع الخارجية
في شهر رمضان المبارك
يشغل مشروع إفطار
الصائم خارج قطر حصة
كبيرة من المشروعات
الرمضانية لقطر
الخيرية بتكلفة حوالي
 21مليون ريال ،وعدد
مستفيدين يصل أكثر
من  1,3مليون شخص.

10

قطر الخيرية
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المشاريع الخارجية
أكثر من  1.3مليون مستفيد في  29دولة عبر العالم تستهدفهم حملة قطر الرمضانية لهذا العام:
“العطاء_سر _السعادة” من خالل مشاريعها الرئيسة الثالث :إفطار الصائم الذي ينقسم إلى قسمين :موائد إفطار الصائم
والسالل الرمضانية ،وتوزيع زكاة الفطر وكسوة العيد.

وتحتل المناطق التي تعاني من األزمات والكوارث نصيبا مهما من حصة هذه المشاريع التي تنفذ خالل الشهر الكريم.

1ـ مشروع إفطار الصائم
ويشغل هذا المشروع بجزئية الرئيسين
النسبة الكبيرة من تكلفة إجمالي تكلفة
المشروعات الرمضانية وعدد المستفيدين
منها ،إذ تبلغ تكلفته أكثر من  15مليون
ريال وعدد المستفيدين منه حوالي مليون
شخص ،وينفذ في  29دولة.

أ ـ الموائد الرمضانية
يقدم هذا المشروع وجبات اإلفطار
الساخنة للصائمين ،تطبيقا لسنة نبوية”:
َم ْن َف َّ
ان َل ُه ِم ْث ُل َأ ْج ِرهِ َغ ْي َر َأَّن ُه
ط َر َصائِ ًما َك َ
م َش ْي ًئا”  ،وتبلغ
ال َي ْن ُق ُص ِم ْن َأ ْج ِر َّ
الصائِ ِ
تكلفته لهذا الموسم أكثر من  10ماليين
ريال ،ويستفيد منه حوالي  820الف
صائم.
وينفذ في كل من  :ألبانيا ،كوسوفا،
البوسنة والهرسك ،قرغيزيا  ،فلسطين ،
تركيا ( الالجئون السورين والنازحون في
الداخل السوري  ،واالتراك) ،بوركينافاسو،
تونس ،السودان ،مالي ،كينيا ،سريالنكا،
الصومال ،غانا ،نيبال ،اندونيسياـ باكستان،
بنغالديش.

ب ـ السالل الرمضانية
يقدم هذا المشروع طردا يتضمن المواد
ّ
التموينية األساسية التي توفر لألسر
مونتها الرمضانية طيلة الكريم ،وينفذ
المشروع في كل من :الهند ،العراق،
لبنان ،األردن ،اثيوبيا ،نيجيريا ،توجو ،بنين،

السنغال ،الفلبين ،المغرب.
وتبلغ تكلفة المشروع أكثر من  5ماليين
ريال ويستفيد منه 156الف شخص .

2ـ زكاة الفطر
يهدف المشروع إلى التخفيف من األعباء
المادية لألسر المتعففة ،وإدخال السرور
على المسلمين في يوم عيد الفطر  .وتبلغ
قيمة المشروع حوالي  5.4مليون ريال،
وينتظر أن يستفيد منه حوالي  360الف
شخص ،في  24دولة حول العالم.

 3ـ كسوة العيد
يستهدف المشروع إدخال الفرحة على
قلوب األطفال األيتام المكفولين لدى
قطر الخيرية في عيد الفطر من خالل توفير
لباس العيد لهم ،وتبلغ تكلفة المشروع
أكثر من  425ألف ريال  ،ويستفيد منه
 4255يتيما .
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قطر الخيرية
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المشاريع الداخلية
في شهر رمضان المبارك
تتوزّ ع قائمة المشاريع الرمضانية داخل دولة قطر على مشاريع إفطارات الصائم بأنواعها
المختلفة والتي تستهدف العمال وتجمعات الجاليات ،إضافة إلى توزيع االفطار
والمساعدات االجتماعية وزكاة الفطر على األسر ذات الدخل المحدود ،وإقامة البرامج
الجماهيرية والثقافية ودعم المبادرات التطوعية ،بالشراكة مع الجهات األخرى.
تبلغ تكلفة المشاريع حوالي  16مليون ريال وينتظر أن يستفيد منها أكثر من  630ألف
شخص طيلة الشهر الكريم.

النشرة الرمضانية
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ومن أهم هذه المشاريع:

موائد إفطارات الصائم
ازداد عدد الموائد الرمضانية التي تقيمها
قطر الخيرية هذا العام ليصل إلى 31
مائدة ،موزعة على أغلب المناطق في
دولة قطر ،بغرض الوصول إلى أكبر
عدد من المستهدفين ،وتقدر تكلفة
هذه الموائد بأكثر من  7.5مليون ريال،
ومن المتوقع أن يستفيد منها  225ألف
شخص على مدار شهر رمضان أغلبهم من
العمال.
مناطق التنفيذ :الخور ،الذخيرة ،سميسمة،
الخريطيات ،الغرافة ،الريان ،الشحانية،
الوكرة ،الوكير ،معيذر الجنوبي والشمالي،
صناعية السيلية ،بن عمران ،بن محمود،
أم صالل محمد ،الكعبان ،العزيزية ،ازغوى،
الغانم القديم ،المنتزه ،عين خالد ،العزيزية،
الشمال ،فريج عبد العزيز ،الهالل ،روضة
راشد ،الجميلية ،برزان.
ويتفرع عن مشروع إفطار الصائم عددا من
المشاريع األخرى أهمها:

وابونخلة والوكرة.
التكلفة  548 :ألف ريال
إجمالي المستفيدين في الشهر 18000 :
شخص

يوفر المشروع االحتياجات التموينية
الخاصة بالشهر الكريم لألسر ذات الدخل
المحدود من خالل كوبونات يتم توزيعها
عليهم من قبل قطر الخيرية أو عبر
معرفين.
ِّ

من البيت للبيت:
يجمع هذا المشروع بين عقد شراكة مع
األسر القطرية المنتجة التي تقوم بإنتاج
وجبات اإلفطار وبين األسر ذات الدخل
المحدود ،التي تقدم لها هذه الوجبات
إسهاما في توفير بعض احتياجاتها.
إجمالي المستفيدين 200 :شخص يوميا ـ
 6000شخص في الشهر.

إفطارات عمال الصناعية:

يركز المشروع على تجمعات العزب،
بحيث يستهدف  6عزب يوميا ،بواقع
 600عامل يوميا ،تقدم لكل منهم وجبة
إفطار متكاملة ،وتشمل عزب الغويرية
والسمسمة والخور وخريب والشحانية

مونة رمضان:

التكلفة :حوالي  1.4مليون ريال
إجمالي المستفيدين 2000 :أسرة.

التكلفة 255 :الف ريال

إفطار عمال العزب:
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يقدم المشروع وجبات إفطار متكاملة في
ّ
نقاط توزيع بشوارع المنطقة الصناعية عبر
سيارات مخصصة لهذا الغرض ،وتتغير
هذه النقاط بشكل يومي لتغطية أكبر عدد
من العمال خالل الشهر.
التكلفة 265 :الف ريال
إجمالي المستفيدين:
( 400شخص يوميا) ـ  12000شخص في
الشهر.

اإلفطار الجوال
عبارة عن وجبات إفطار خفيفة من تنفيذ
األسر القطرية المنتجة ،توزع على سائقي
السيارات الذين يدركهم أذان المغرب قبل
وصولهم لمنازلهم.
التكلفة 382 :ألف ريال
إجمالي المستفيدين:
( 500شخص يوميا) ـ  15000شخص في
الشهر.

قطر الخيرية
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المشاريع الداخلية
سقيا المصلين:
ينفذ المشروع في  43مسجدا بالتعاون
مع وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية،
ويقوم بتوزيع المياه على المصلين أثناء
صالة التراويح والقيام.
التكلفة 285 :ألف ريال
إجمالي المستفيدين 242 :ألف طيلة
الشهر الكريم .

هدية رمضان
تقدم
عبارة عن مساعدة مالية إضافية ّ
قبل بدء شهر رمضان لألسر ذات الدخل
المحدود ،والمسجلة لدى قطر الخيرية
وتستفيد من معوناتها ،وذلك بغرض تلبية
االحتياجات المعيشية المرتبطة بالشهر
الفضيل.
التكلفة :مليون ريال
إجمالي المستفيدين 1000 :أسرة

األقربون
مبادرة تنفذها قطر الخيرية للعام الثالث
على التوالي مع بدء شهر رمضان بمشاركة
عدد من الشخصيات اإلعالمية والمؤثرين
على شبكات التواصل بهدف تقديم
الدعم المادي لمساعدة األسرة المحتاجة
والحاالت الصعبة داخل الدولة ،والتي قد
ال تعرف طريقا للجمعيات الخيرية.
التكلفة :أكثر من  1.1مليون ريال
متوسط عدد المستفيدين 150 :أسرة.

ج ـ زكاة الفطر

تقدم إلدخال السرور على قلوب األسر
المتعففة وذات الدخل المحدود بمناسبة
عيد الفطر
التكلفة :أكثر من 1.1مليون ريال
عدد المستفيدين 1000 :أسرة.

عيدية األيتام
احتفالية يتم فيها توزيع العيديات على
األيتام المكفولين في قطر الخيرية  ،قبيل
عيد الفطر  ،إلدخال السرور عليهم  ،وينتظر
أن يستفيد منها  324يتيما.

المشاريع الثقافية والجماهيرية
والمبادرات
من أهم هذه المشاريع والفعاليات
والمبادرات:

يشترك فيه مجموعة من المفكرين
ومشاهير شبكات التواصل االجتماعي
وبعض مشاهير “ استاند اب كوميدي
واستاند موب” ويتم فيها عرض إنجازات
المشاهير في ميادين العمل اإلنساني،
وتكريم الجهات والشخصيات التي شاركت
ودعمت العمل الخيري إضافة إلى أصحاب
المبادرات التطوعية واإلنسانية.

الصديقون

نشاط يهدف إلى تعويد أفراد المجتمع على
القيام بعدد من األعمال التطوعية كعيادة
المرضى وإطعام المساكين واتباع الجنائز
إضافة للصيام ،وهي التي بشر الرسول
من يقوم بها بقوله “ ما اجتمعن في امرئ
إال دخل الجنة”

براحة الجاليات

مشروع يقوم بدعم موائد اإلفطار للعديد
من الجاليات المقيمة في قطر باعتبارها
فرصة لتعزيز التواصل والترابط فيما بين
أفرادها السيما في شهر رمضان ،ويتميز
بوجود برامج ثقافية وترفيهية مصاحبة
للمشاركين وأسرهم.
التكلفة 317 :الف ريال
إجمالي المستفيدين 7500 :شخص

مسابقة المبادرات الشبابية

تشجع الشباب على التنافس في إقامة
مبادرات وفعاليات ،لخدمة المجتمع
واإلسهام في دعم المشاريع الرمضانية،
ويتم اختيار أفضل المبادرات المشاركة
لتكرم في نهاية
وفق معايير محددة،
ّ
المدة ،وتحسب أوقات المشاركين فيها
كساعات تطوع.

فعالية العمل اإلنساني:
فعالية جماهيرية مكونة من عدة فقرات

لست وحدك

فعالية تهدف لغرس قيم التطوع والتراحم،
تقيمها قطر الخيرية بالتعاون مع عدد من
المبادرات الشبابية  ،لتنظيم أنشطة زيارات
للمرضى وكبار السن في المستشفيات
ودور المسنين ( إحسان) والتسلية عنهم
خالل الشهر الكريم.

معايشة

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

سعادتك في عالجه
#العطاء_سر_السعادة

سعادة تغمر قلبك ..وقلوبهم
اختبر شعورا غامرا بالسعادة عندما يجعلك الله تعالى سببا في شفاء مريض ،دعمك السخي
للمشاريع الطبية تستطيع قطر الخيرية من خالله بناء مستشفى أو عيادة في إحدى المناطق
الفقيرة حول العالم ،حيث يتم تجهيز المكان بالمعدات والطواقم الطبية الالزمة ،ليستفيد منه
آالف المرضى إلجراء الفحوصات الطبية وتلقي العالج.

للتبرع

الهند

مركز صحي (120م)2

مالي

 86,400ر.ق

 104,200ر.ق

ترخيص هيئة األعمال الخيرية 2018/418

ترخيص هيئة األعمال الخيرية 2018/970

ترخيص هيئة تنظيم األعمال الخيرية ()2017/3093

مشاريع

مركز صحي (71م)2

مجال
الصحة
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حساب ودفع زكاة األفراد والشركات
خدمات الكترونية وعادية سريعة عبر قطر الخيرية
تحرص قطر الخيرية على تسهيل عملية حساب ودفع الزكاة ،والرد على األسئلة المالية الشرعية المرتبطة بذلك،
سواء عبر الطرق االعتيادية أو من خالل الطرق االلكترونية .ويتم ذلك من خالل ما يلي :قسم الزكاة  ،موقع “ زكاتي”
على االنترنت ،وتطبيق زكاتي على الجوال.
وبالتزامن مع شهر رمضان المبارك فإن قسم الزكاة يزيد من ساعات دوامه ،كما تكون فروع قطر الخيرية ونقاط
التحصيل والمحصلين في حالة استجابة متواصلة الستقبال زكوات وصدقات أهل الخير الذين يحرصون على تكثيف
دفعها في هذا الموسم رغبة باألجر المضاعف.

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

النشرة الرمضانية
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حساب ودفع زكاة األفراد والشركات
 -1قسم الزكاة

 -2الموقع االلكتروني ( زكاتي )

 -3التطبيق

يقوم القسم من خالل خبير متخصص
يجمع الخبرة المالية والمحاسبية والشرعية:
(الشيخ ربيع مجاهد) بما يلي:

ً
عددا من الخدمات تلبي
يوفر الموقع
حاجات المزكين على اختالف األنواع التي
تجب فيها الزكاة .فباإلضافة إلى حاسبة
الزكاة ،يمكن التواصل مع خبراء لإلجابة
على كل الجوانب المتصلة بالزكاة .كما
يوفر خدمة حساب الزكاة للشركات عبر
تحديد نصاب األسهم الثابتة وتنقية
ً
أيضا إمكانية التبرع المباشر
األرباح .ويتيح
لصالح المحتاجين بكل سهولة ويسر،
مع المحافظة على سرية المعلومات
الشخصية للمتبرع.

 يكون للقسم دوام إضافي بعد صالةالتراويح (بالمقر الرئيس وعبر الهواتف
المخصصة لخبير الزكاة ،ويستمر حتى
الثانية بعد منتصف الليل في العشر
األواخر من رمضان.

وتتوفر في الموقع صفحة الملف
الشخصي للمتبرع التي تحتوي على كافة
المعلومات الخاصة بالمتبرع ،وإجمالي
قيمة الزكاة التي ّأداها.

يساعد تطبيق “زكاتي” المستخدم على
فهم موضوع الزكاة ،باإلضافة إلى خدمات
موجهة للشركات وطلب خبير ،وكذلك
كيفية حساب النصاب المفروض على
الزكاة ،واتاحة إمكانية التبرع من واجهة
التطبيق ،وهذا ما يجعل تجربة المستخدم
ً
ووضوحا ،توفير بيئة أكثر
أكثر سهولة
حماية أثناء التبرع :للمحافظة على سرية
المعلومات الشخصية للمتبرع ،كما يوفر
التطبيق صفحة الملف الشخصي للمتبرع،
التي تحتوي على كافة المعلومات الخاصة
بالمتبرع وإجمالي قيمة الزكاة التي أداها.

والرد على االسئلة
1ـ حساب الزكاة
ّ
المالية المرتبطة بها وأهمها  :حساب
الزكاة (لألفراد ،الشركات ،المهن الحرة،
العقارات ..الخ ) ،حساب ميزانيات
الشركات وتحليلها ،وإخراج ميزانية زكوية
عنها ،حساب الزكاة عن أسهم المضاربة
واألسهم الثابتة وحساب التطهير منها،
حساب الزكاة التي قد تكون تراكمت على
أصحابها لعدة سنوات.

إيميل خبير الزكاة :
rmojahed@qcharity.org
هاتف خبير الزكاة:
55035744 - 44290152
 2ـ إقامة دورات تدريبية لمحصلي قطر
الخيرية وموظفين من مؤسسات خاصة
وحكومية وشبه رسمية وأهم الدورات
التي أقيمت مؤخرا  :دورة في محاسبة
زكاة األفراد ،ودورتان في محاسبة زكاة
الشركات ،ودورة للمحصلين في زكاة
األسهم والشركات ،ودورة في الصدقات،
إضافة لعدة دورات في المدارس
للمعلمين والطلبة.

التطوير:

التطوير:
تم في هذا العام تطوير خدمات التطبيق
وفقا لمايلي:

تم بعض خدمات الموقع خالل هذا
الموسم وأهمها :

• محتوى متنوع ومتميز ،حيث يمكن اختيار
المشروع والتبرع له من مصارف الزكاة ،أو
الغارمين.

• تذكير آلي بموعد استحقاق الزكاة

• إضافة تبويب الزكاة العينية

• تسهيل الدخول بالبصمة للتطبيق

• الدخول بالبصمة والوجه

• تسهيل اخراج الزكاة بحسب المصارف
الشرعية من داخل التطبيق مباشرة.

• التنبيه التلقائي على استحقاق الزكاة

الرابط:
https://www.qcharity.org/ar/qa/
zakat

• مصارف الزكاة
الرابط:
https://www.qcharity.org/ar/qa/
zakat
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 -4الفروع ونقاط التحصيل

الدوام:

وتسهيال على المتبرعين الراغبين بحساب
زكاتهم ودفعها فيمكنهم إنجاز ذلك ـ فضال
عن الموقع والتطبيق االلكتروني ـ من
خالل فروع قطر الخيرية ونقاط تحصيلها
والمحصل المنزلي أيضا .
أ  -الفروع :

تزداد ساعات الدوام في هذه الفروع خالل
رمضان كما يلي:
 فرع الهالل (المقر الرئيسي) من 8:00صباحا حتى  12:00مساء
باقي الفروع:
الفترة األولى من الساعة  9:00صباحا إلى
 5:30مساء

لدى قطر الخيرية  25فرعا 16 ،فرعا منها
للرجال ،و  9فروع للنساء ،على امتداد
خارطة دولة قطر ،ومقرها في:

الفترة الثانية من الساعة  8:30 :مساء إلى
 12:00مساء

أم صالل ،الخور ،الريان ،الدوحة ،الوكرة،
الريان ،والشمال.

نقاط التحصيل:

ب  -الفروع الجديدة:
من بين الفروع ال  19المشار إليها،
افتتاح  3فروع للرجال ،في الخور والريان،
و  3فروع للنساء في الوكرة والريان والخور.

توجد لدى قطر الخيرية  92نقطة تحصيل
في األسواق والمجمعات التجارية
والمستشفيات منها  14موقعا تم
إنشاؤها حديثا.

الرويس | رجال

فضال عن ذلك يوجد لدى قطر الخيرية:
 1477صندوق تحصيل ثابت ،و 162
محصال ،و  64ماكنة تبرع الكترونية.

 -5خدمة المحصل المنزلي
ويتيح تطبيق الجوال الخاص بقطر الخيرية
للمتبرع خدمة جديدة تنفرد بها ،وهي
طلب محصل منزلي ،فبمجرد 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.
التطوير:
وفي إطار تطوير الخدمة تتم تسهيل
وتحسين جودة الخدمة ،بحيث تضمن
وصول المحصل للمتبرع في أقل وقت
وبدقة عالية.

الرويس | نساء

الخريطيات | رجال

عين خالد | رجال

الخور | رجال

معيذر | رجال

ام صالل محمد | رجال

أبوهامور | رجال

الريان | رجال

العزيزية | نساء

العزيزية | رجال

المرخية | نساء

الغرافة | رجال

الريان | نساء

المرخية | رجال

معيذر | نساء

الهالل | رجال

سوق الخميس والجمعة | رجال

الوكرة | رجال

الوكرة | نساء

النشرة الرمضانية
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شبكة التقنيات والخدمات
االلكترونية لقطر الخيرية
ً
عددا من الخدمات
تواصل قطر الخيرية جهودها في استخدام أحدث التقنيات في العمل الخيري ،وقد أضافت
االلكترونية وجملة من التحديثات لمنصاتنا المختلفة ،سواء ما يتصل بالمواقع والتطبيقات على الجوال أو الخدمات
والمبادرات المرتبطة بهذه الجوانب ،بهدف تسهيل عملية التبرع على فاعلي الخير ،وتعزيز تواصل وتفاعل الجمعية مع
أصحاب العالقة بها
وفيما يلي عرض ألهم هذه التقنيات والخدمات االلكترونية التي أضيف بعضها للمرة األولى ،أو تم تحديث وتطوير
بعضها اآلخر:

المواقع االلكترونية
 .1موقع “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.
ويتيح الموقع عبر ملفك الشخصي،
إمكانية االطالع على تفاصيل كفاالتكم
الشخصية ومشاريعكم الخيرية وكيفية
تغطية احتياجاتها ،وكذا التبرع لمختلف
حمالتنا الخيرية.

التطوير

ــ تم إعادة تصميم الموقع لتسريع
األداء وتسهيل عملية التبرع وذلك وفق
معطيات أدوات باستخدام أدوات التقييم
العالمية ،دراسة أصبح الموقع ،أسهل
وأسرع وأشمل.
تم إضافة  13صفحة وصول
ـ ّ
جديدة ،وذلك مثل صفحة اإلغاثة
والحمالت،صفحة نشرح عن تطبيقاتنا
اإللكترونية صفحة خاصة بالمركز
اإلعالمي ،وصفحة عن الشراكات الدولية
كما تم إضافة صفحة تسويقية خاصة
بتقنية العرض القصصي المصور

ـ تزويد الموقع بصفحة لكل مكتب ميداني،
يبين حجم اإلنجاز والشهادات التقديرية
والجوائز التي حظي بها المكتب.
الرابط:

https://www.qcharity.org

قطر الخيرية
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استخدام أحدث التقنيات في العمل الخيري
 .2موقع رمضان  1439هـ

 .5موقع “سافر وتصدق”

“موقع رمضان  1439هـ” ،موقع جديد
يمثل بوابتك المتكاملة لشهر رمضان
المبارك ،التي تقدمها لك “قطر الخيرية”،
وقد سعينا من خاللها إلى توفير كل
الخدمات التي يحتاجها المتبرع لدفع زكاة
الفطر وكفارات الصيام وكسوة االيتام
وعمل المشاريع الرمضانية المختلفة.

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 ،بالتعاون مع شركة
ميديوس العالمية.

الرابط:

الرابط:

http://qch.qa/ramadan2018

http://www.aidwing.com

 .3موقع الزكاة

 .6موقع تسوق وتصدق

الرابط:

“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.

https://www.qch.qa/zakat

الرابط:

http://shopandaid.com

تطبيقات الجوال
 .4موقع “رفقاء”

 .1تطبيق قطر الخيرية

يجسد مبادرة إنسانية من
موقع “رفقاء”
ّ
“قطر الخيرية” .انطلقت في ديسمبر
 ،2013وتهتم بقضايا األطفال واأليتام
حول العالم ،وقد دشنت قطر الخيرية في
ديسمبر من عام  2017المرحلة الثانية من
الخطة االستراتيجية لمبادرة “رفقاء” لرعاية
األيتام ،بهدف الوصول من خاللها إلى
كفالة  150ألف يتيم حتى نهاية عام 2018

يمتاز تطبيق الجوال الخاص بـ “قطر
الخيرية” للتبرع (الذي يعمل بنظامي
“ ”Androidأو” )”iOSبسهولة االستخدام
لتسهيل عملية التبرع وتوفير بيئة أكثر
حماية أثناء التبرع من خالل عمل صفحة
بالملف الشخصي للمحسن.

الرابط:

https://www.rofaqa.com

التطوير
إعادة بناء واجهة االستخدام للتطبيق
بهدف توفير الكثير من المميزات
وتسهيلها وذلك مثل:

• تسهيل عملية الدخول بالبصمة والوجه
وقراءة كود الـ ً SMS
آليا.
• إضافة التبرع “بلمسة واحدة” للمتبرعين
ً
مسبقا داخل
الذين قاموا بحفظ بطاقاتهم
التطبيق

• إمكانية التقسيط للمشاريع الكبرى
• إضافة صفحة خاصة بمشاريع رمضان
• إضافة إمكانية الواقع المعزز  ARوالواقع
االفتراضي  VRلعرض المشاريع من
الميدان مباشرة
الرابط:

http://qch.qa/q/newmobile
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 .2تطبيق رمضان  1439هـ

 .3تطبيق زكاتي

تقدم “قطر الخيرية” تطبيقها للشهر
الفضيل “رمضان  1439هـ “ ،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،
حيث تتوفر في التطبيق أقسام لخدمات
التبرع المباشر لصالح المحتاجين ،والفتاوى
ومواقيت الصالة وقطر زمان ومشروع
اليوم وأبواب الخير وخدمة المصحف التي
تعينك على حفظ ورد يومي من القرآن

الرابط:

https://qch.qa/zakatapp

التطوير
• تم إضافة خدمة منبه السحور أو اإلفطار
أو الدعاء ،أو قوت صالة الضحى أو
التهجد ،بصوت أحد االيتام المكفولين لدى
قطر الخيرية.
• ينبه التطبيق المتبرع بمكان وجود أقرب
محصل له (الخير على بعد خطوات)
• تالوات :لقاء يومي مع أحد مكفولي
قطر الخيرية من ذوي المهارة في التالوة
والتجويد ،وفي نهاية كل مقطع يتم عرض
أحد مشاريع القرآن الكريم أو مشاريع
الكفاالت.
• تراويح :نقل بعض صلوات التراويح
من المساجد التي بنتها قطر الخيرية حول
العالم عبر البث المباشر.
ً
ميدانيا
• دعوات :دعاء يومي تم تسجيله
ألطفال أو أئمة أو أسر من مكفولي قطر
الخيرية حول العالم ،ويتم عرض الدعاء مع
خدمة مدفع رمضان.
• كما يمكن متابعة حدث في رمضان،
فتاوى ،طبق اليوم -من الميدان ومن
مطبخ منال العالم-
الرابط:

http://qch.qa/ramadanapp

خدمات ومبادرات نوعية
 .4تطبيق 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 .كما يتيح
التطبيق للمستخدم إمكانية االطالع على
التقارير التفصيلية لمختلف المشاريع
الخيرية التي يساهم فيها والكفاالت التي
يشرف عليها.

 .1الدال على الخير  -التسويق اآللي
الفعال
ّ
توفر خدمة “الدال على الخير” إمكانية
الفعال والمساهمة في
التسويق اآللي
ّ
نشر أي مشروع من مشاريع موقع قطر
الخيرية عبر وسائل التواصل االجتماعي،
حيث يستطيع المستخدم من خالل هذه
الخدمة الترويج للمشاريع الخيرية في
الشبكات االجتماعية المختلفة والمشاركة
في دعمها ،وتحويل ما تم اكتسابه من
نقاط الدال على الخير نحو إنشاء المشاريع
الخيرية باسمه أو بثواب من يعز عليه

وقد سعينا إلى جعل تجربة المستخدم
سهلة تساعده على التنقل بين مختلف
ويسر.
أقسام التطبيق بسهولة ُ

التطوير

إضافة خدمة أمنيتي لتحقيق رغبات
وطموحات األيتام مع تبسيط آلية الدخول
للتطبيق.

• لقد تم تطوير وتسهيل الخدمة على
المشاركين لزيادة تفاعلهم ونشرهم
ألعمال الخير من خالله عبر إرسال آلي
ألحدث الحمالت التي تنتظر التمويل

التطوير

الرابط:

http://qch.qa/rofaqaapp

الرابط:

http://qch.qa/dal

قطر الخيرية

 .2المحصل المنزلي
ويتيح تطبيق الجوال الخاص بقطر الخيرية
للمتبرع خدمة جديدة تنفرد بها ،وهي
طلب محصل منزلي ،فبمجرد 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.

خدمات نوعية جديدة
 .3خدمة ثواب
خدمة تم تدشينها قبل أشهر على موقع
وتطبيق قطر الخيرية ،وتمنح خدمة
“ثواب” ،إمكانية اختيار أحد مشاريع
الصدقة الجارية والتبرع بقيمتها في ثواب
الشخص الذي يراد التبرع في ثوابه ،وذلك
من خالل تمويل أحد المشاريع بصفة
شخصية أو إشراك اآلخرين في تمويله
مثل العائلة أو األصدقاء أو إطالق حملة
للمساهمة في استكمال قيمة المشروع
وتنفيذه.
ً
مشروعا
اآلن وبكل سهولة يمكن اهداء
ً
كامال في ثواب عزيز متوف وأشخاص
خيريا
ً
أعزاء وأحباء وأقارب وأصدقاء ويمكن رد
الجميل لهم عبر خطوات بسيطة.
الرابط:

http://qch.qa/thawab

 .4خدمة أمنيتي
خدمة جديدة تظهر احتياجات األيتام كأي
مشاريع يمكن التبرع لها ،وتوفر الخدمة
إمكانية قراءة باركود بطاقات أمنيتي
المطبوعة والبحث في قاعدة بيانات
األمنيات واالحتياجات عن أمنية بقيمة
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البطاقة وإدخال المبلغ كتبرع لهذا االحتياج
من خالل محفز بطاقات أمنيتي ،ويظهر
تنبيه فور استالم المكفول لالحتياج.
ويمكن من خالل الخدمة تصفح هذه
األمنيات واالحتياجات بالبحث في الدول،
أو نوع االحتياج ،أو كلفته ،والمساهمة في
تلبية احتياجات االيتام وتحقيق أمانيهم.
الرابط:
http://qch.qa/wish

 .5خدمة عاون
خدمة تتيح تصفح طلبات من األسر
المتعففة التي تبحث عن مشروع صغير
يدر لها الدخل ويمكن التبرع بقيمته مباشرة
للمستفيد.
الرابط:

http://qch.qa/awen
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تطبيقات الكترونية رمضانية تهمك
تطبيق رمضان  1439هـ
يوفر كل الخدمات التي يحتاجها المسلم
خالل أيام رمضان ولياليه ،وتخفف عنه
عناء البحث عنها مثل والفتاوى مواقيت
الصالة وقطر زمان ومشروع اليوم وأبواب
الخير وخدمة المصحف التي تعينك على
حفظ ورد يومي من القرآن وغيرها ،
وتساعده في زيادة األجر ،حيث تتوفر في
التطبيق أقسام لخدمات التبرع المباشر
لصالح المحتاجين.
الرابط:
http://qch.qa/q/ramadanapp

تطبيق زكاتي
يساعد تطبيق “زكاتي” المستخدم على
فهم موضوع الزكاة ،باإلضافة إلى خدمات
موجهة للشركات وطلب خبير ،وكذلك
كيفية حساب النصاب المفروض على
الزكاة ،واتاحة وإمكانية التبرع من واجهة
التطبيق ،وهذا ما يجعل تجربة المستخدم
ً
ووضوحا ،توفير بيئة أكثر
أكثر سهولة
حماية أثناء التبرع :للمحافظة على سرية
المعلومات الشخصية للمتبرع ،كما يوفر
التطبيق صفحة الملف الشخصي للمتبرع،
إضافة لمزايا أخرى
الرابط:
https://www.qcharity.org/ar/qa/
zakat
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ً
فرعا للرجال

9

16

فروع للنساء

1477

162
محصال
ً

صندوق تحصيل
ثابت

92

نقطة تحصيل

الدوام

تزداد ساعات الدوام
في المقر الرئيس
لقطر الخيرية وفروعه
خالل رمضان كما يلي:

64

ماكينة تبرع
الكترونية

مساء.
فرع الهالل (المقر الرئيسي) من  8:00صباحا حتى 12:00
ً
مساء.
باقي الفروع :الفترة األولى من الساعة  9:00صباحا إلى 5:30
ً
مساء.
الفترة الثانية من الساعة 8:30 :مساء إلى 12:00
ً
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البرامج اإلعالمية الرمضانية
..من قطر الخيرية
البرامج اإلذاعية
أسفار
برنامج إذاعي تفاعلي على الهواء مباشرة عبر إذاعة صوت الخليج،
تعده قطر الخيرية ويبث خالل شهر رمضان الفضيل ،ويهدف إلى تعريف المستمعين
ببرامج ومشاريع قطر الخيرية حول العالم من خالل مكاتبها الميدانية.
تقديم :اإلعالمي أحمد العلي ومحمد العنزي .وسيلة البث :إذاعة صوت الخليج.
ً
ً
عصرا.
يوميا ،الساعة 5:15
وقت البث:

تراويح
برنامج إذاعي على الهواء مباشرة عبر إذاعة القرآن الكريم ،يجمع بين المتعة
والفائدة واكتساب األجر والثواب ،تعده قطر الخيرية ويبث خالل شهر رمضان الفضيل،
ويهدف إلى تعريف المستمعين ببرامج ومشاريع قطر الخيرية حول العالم والتسويق لها.
تقديم :الدكتور عبدالرحمن الحرمي .وسيلة البث :إذاعة القرآن الكريم.

مساء).
وقت البث( :خميس ،جمعة ،سبت ،أحد ،من 11:30–10
ً

تراويح (االجتماعي)
برنامج إذاعي على الهواء مباشرة عبر إذاعة القرآن الكريم ،يجمع بين المتعة
والفائدة ،تعده إذاعة القرآن الكريم برعاية من قطر الخيرية ويبث خالل شهر رمضان
الفضيل ،يقدم موضوعات اجتماعية إيمانية تناسب الشهر الفضيل.
تقديم :عدد من المذيعين .وسيلة البث :إذاعة القرآن الكريم.
وقت البث( :االثنين والثالثاء واألربعاء ،من  11 – 10مساء)

قطر الخيرية
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بالتزامــن مــع شــهر رمضــان المبــارك قامــت قطــر الخيريــة بإنتــاج مجموعــة
مميــزة مــن البرامــج التلفزيونيــة واإلذاعيــة ،وبرامــج اإلعــام التنمــوي التــي

ســتعرض علــى موقــع اليوتيــوب ومواقــع التواصــل االجتماعــي األخــرى.

أمنيتي
برنامج إذاعي على الهواء مباشرة عبر إذاعة قطر ،تعده قطر الخيرية ويبث خالل شهر
رمضان الفضيل ،ويهدف إلى تعريف المستمعين بأمنيات وأحالم عدد من األطفال
واألسر حول العالم ،وتحقيق التكافل والتعاضد االجتماعي من خالل تحقيق األمنيات،
والوصول لمختلف شرائح المجتمع.
ً
ظهرا.
تقديم :اإلعالمية إيمان الكعبي .وسيلة البث :إذاعة قطر .وقت البث2 :

أمنيتي باإلنجليزية
برنامج إذاعي يقدم باللغة اإلنجليزية على الهواء مباشرة عبر إذاعة قطر اإلنجليزية ،تعده
قطر الخيرية ويبث خالل شهر رمضان الفضيل ،ويهدف إلى تعريف المستمعين بأمنيات
وأحالم عدد من األطفال حول العالم ،ويعرض مجموعة من ملفات العمل اإلنساني ،ودور
المؤسسات الدولية للعمل اإلنساني ومشاركة قطر الخيرية فيها.
تقديم :منار مجدي زهران .وسيلة البث :على أثير إذاعة قطر اإلنجليزية.

مساء.
وقت البث7.15 :
ً

برامج اإلعالم التنموي على مواقع وسائل التواصل االجتماعي

عطاؤك حياة

وسيلة البث:

 -قطر الخيرية.

تقديم :د.خالد أبوموزة.

تدبر

وسيلة البث:

 -قطر الخيرية.

تقديم :القارئ معاذ القاسم.

برنامج كرتون

وسيلة البث:

 -قطر الخيرية.

كلمات رمضانية

وسيلة البث:

 -قطر الخيرية.

تقديم :د.مأمون مبيض.

المتبرع الواعد

وسيلة البث:

 -قطر الخيرية.

تقديم :أحمد المالكي.

ابتسم

وسيلة البث:

 -قطر الخيرية.

تقديم :عدد من الشخصيات.

تواصل

وسيلة البث:

 -قطر الخيرية.

تقديم :سالم بن لخن.

بشائر

وسيلة البث:

 -قطر الخيرية.

تقديم :عقيل الجناحي.

أعماق

وسيلة البث:

 -قطر الخيرية.

تقديم :حسام روحي.
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دليل المشاريع 2018
دليل المشاريع الخيرية 2018
يتيح دليل المشاريع الخيرية لقطر الخيرية
خيارات متعددة للمتبرعين الكرام 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.
وتنظر قطر الخيرية إلى المحسنين
والمتبرعين كشركاء لها فيما تحققه
من إنجازات مهمة في مجاالت الرعاية
االجتماعية والتنمية ومكافحة الفقر عبر
العالم .

ومشاريع الصحة كالوحدات الصحية
كراس للمعاقين  ،ومشاريع
وتوفير
ٍ
التمكين االقتصادي ،ومشاريع المياه
كاآلبار السطحية واالرتوازية والمضخات،..
والمشاريع المتعددة الخدمات  ،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.

ويتميز دليل هذا العام بتوفير باقات للتبرع
في مجاالت االسكان أوالتعليم أوالتمكين
االقتصادي أوالصحة والمساجد  ،بحيث
تتيح للمتبرع التبرع ألكثر من مشروع في
آن واحد ،كأن يتبرع بتأثيث وتجهيز مدرسة
إلى جانب كفالة طلبة علم وتقديم صدقة
جارية  ،أو بناء مركز تحفيظ للقرآن وكفالة
محفظين والتبرع بصدقة جارية ،وهكذا.

للدليل أقسام مختلفة مثل :مشاريع
اإلسكان  ،والمساجد ومراكز تعليم
وتحفيظ قرآن  ،ومشاريع التعليم كبناء
وتأثيث المدارس وكفاالت طلب العلم،..

للحصول على بيانات الدليل

يرجى االتصال بـ  44667711 :أو التواصل عبر info@qcharity.org :

قطر الخيرية
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إصدارات و برامج األطفال في رمضان
أ ـ اإلصدارات
مشاريع الخير لألطفال
دليل يعرف األطفال على المشاريع 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 تواجه أطفال
يتضمن الدليل معلومات إثرائية وإحصائيات ّ
العالم ،بلغة بسيطة وأشكال جذابة ،وتخصص لهم مساحات للتسلية المفيدة التي ترسخ
هذه المعلومات لديهم.

وأساعد
ألو ُن
ُ
ّ
وحب مساعدةِ الفقراء
يغرس في وجدان األطفال الصغار ِق َيم تقدير نِ َعم الله
كتيب
ِّ
ُ
ّ
ُ
ُ
واستمتع وأ ِ
ساعد”.
لو ُن
ُ
والمحتاجين من خالل ُمتعة التلوين ،تحت شعار“ :أ ّ

ب ـ برامج يوتيوب
عبر قناة قطر الخيرية على اليوتيوب سيتم خالل الشهر بث:
 -1برنامج المتبرع الواعد
يهدف إلى تحبيب األطفال بالتبرع لمساعدة الفقراء والمحتاجين بأسلوب حواري جذاب
وربط ذلك بشهر الخير وهو من إعداد وتقديم أحمد يوسف المالكي.

 -2برنامج كرتوني
يهدف إلى غرس القيم الحميدة وتحبيب عمل الخير ،واالبتعاد عن السلوكيات السيئة
بأسلوب كرتوني لطيف.

سلسلة إصدارات غراس ()9

ُأ َل ِّو ُن ُ
اعد
وأ َ
س ِ

وأساعد
ألو ُن
ُ
ّ
سعادتك في ارتوائه

سعادتك في اكتفائه
#العطاء_سر_السعادة

شارك سعادتك مع أسرة متعففة
ً
ظروفا معيشية صعبة في قرية نائية ،حيث ال يجدون قوت يومهم.
أفراد أسرة فقيرة ،يعيشون
ً
ظروفا أفضل
بتمويلك لمشروعهم البسيط الذي يوفر لهم االحتياجات الضرورية ،ستمنحهم
وترتسم البسمة على وجوههم من جديد.

للتبرع

النيجر

تمليك معدات زراعية

جيبوتي

 800ر.ق

 1,200ر.ق

ترخيص هيئة األعمال الخيرية 2018/527

ترخيص هيئة األعمال الخيرية 2018/798

ترخيص هيئة تنظيم األعمال الخيرية ()2017/3093

مشاريع

تمليك ماكينة خياطة

مجال
التمكين

سعادتك في تفوقه
#العطاء_سر_السعادة

ارسم أجمل صورة لمستقبل طفل
الخبر السار الذي حتما سوف يسعدك ،أنك ساهمت في مستقبل مشرق لطفل فقير
في إحدى الدول النامية ،مساهمتك في بناء مدرسة وتوفير ظروف تعليم الئق له كانت
نقطة التحول في حياته وحياة أطفال كثر غيره .فقد استطعت أن تحميه من السقوط في
مستنقع الجهل ،وبالعلم تحول إلى إنسان فاعل ومؤثر في الحياة.

للتبرع

تركيا

فصل دراسي (63م)2

بوركينافاسو

 49,600ر.ق

 53,700ر.ق

ترخيص هيئة األعمال الخيرية 2018/723

ترخيص هيئة األعمال الخيرية 2018/706

ترخيص هيئة تنظيم األعمال الخيرية ()2017/3093

مشاريع

فصل دراسي (70م)2

مجال
التعليم

