
النشـرة الرمضانـيـة
ملحق خاص يرصد مشاريع وخدمات قطر الخيرية الرمضانية خالل شهر رمضان 

1440هـ
2019مــ

مشاريعنا	الرمضانية	تصل	
لـ	3,4	مليون	شخص	في	قطر	

و30	دولة	عبر	العالم.

ص 2

700	ألف	شخص	داخل	قطر	
يستفيدون	من	مشاريعنا	

الرمضانية	)	إفطارات	ومبادرات	
وبرامج	جماهيرية(

ص 10

موائد	إفطارات	وسالل	غذائية	
وكسوة	عيد	وزكاة	فطر	لـ	2,6 

مليون	شخص	عبر	العالم	

ص 10
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يوسف بن أحمد الكواري
الرئيس التنفيذي لقطر الخيرية

ــا  ــارق األرض ومغاربه ــي مش ــلمون ف ــأ المس ــا يتهي فيم
الســتقبال هــال شــهر رمضــان المبــارك توّجــه الســيد 
يوســف بــن أحمــد الكــواري الرئيــس التنفيــذي لقطــر 
الخيريــة بأســمى آيــات التهنئــة والتبريــكات إلــى 
ــامية  ــة واإلس ــن العربي ــى األمتي ــري وإل ــعب القط الش
أن يتقبــل منهــم صالــح  المولــى عــز وجــلّ  داعيــا 

األعمــال وأن يعنيهــم علــى اغتنــام هــذه المناســبة 
فــي االســتزادة مــن الطاعــات، وإشــاعة روح التكافــل 
والتراحــم، ومــّد يــد العــون للتخفيــف مــن معانــاة 
الفقــراء، والمنكوبيــن فــي مناطــق األزمــات، ليكــون 
الشــهر الكريــم بحــق أجــزل العطايــا ألصحــاب البــذل 

ــواء. ــد س ــى ح ــن عل وللمحتاجي
الخيريــة  قطــر  أن  الكــواري  وأشــار 
لهــذا  الرمضانيــة  حملتهــا  تنفــذ 
رمضــان   « شــعار  تحــت  العــام 
عــن  معربــا   « هديــة  أجمــل 
أملــه فــي أن يكــون هــذا 

ــال  ــى هللا بأعم ــل عل ــن يقب ــن لم ــة الرحم ــهر هدي الش
ــران  ــرص غف ــزداد ف ــور، وت ــف األج ــث تتضاع ــر، حي الب
ــم  ــون له ــذي يك ــاكين ال ــراء والمس ــوب، وللفق الذن
وأبــواب  والزكــوات  الصدقــات  فــي  أعظــم نصيــب 

 - األخــرى.  الخيــر 
الكــرام  للمتبرعيــن  واالمتنــان  بالشــكر  وتقــدم 
ــة  ــم المتواصل ــى ثقته ــن عل ــر والمقيمي ــل قط ــن أه م
ألهــل  التبــرع  فــرص  أن  موضحــا  الخيريــة،  بقطــر 
ــح المشــاريع  ــة مفتوحــة لصال ــر عبــر هــذه الحمل الخي
ــاالت  ــي مج ــواء ف ــة، س ــة المتنوع ــانية والتنموي اإلنس
الميــاه أو الصحــة أو التعليــم والســكن االجتماعــي 
ــة  ــاريع الرعاي ــن مش ــا ع ــادي فض ــن االقتص والتمكي
أن   - وذكــر  الموســمية،  والمشــاريع  االجتماعيــة 
ــخص  ــون ش ــر 3,4 ملي ــتهدف أكث ــة - تس ــر الخيري قط
مــن مشــاريعها الموســمية الرمضانيــة التــي تعتــزم 
ــة  ــن 30 دول ــر م ــي أكث ــر وف ــة قط ــل دول ــا داخ تنفيذه
عبــر العالــم، بقيمــة تصــل إلــى حوالــي 72 مليــون 
ريــال، مــع تركيزهــا علــى المناطــق األشــد احتياجــا، 
ومناطــق األزمــات التــي تشــتد فيهــا معانــاة النازحيــن 

 - والاجئيــن. 
ــة »  ــل هدي ــان أجم ــة » رمض ــر أن حمل ــر بالذك الجدي
تنفــذ ثــاث مشــاريع رئيســة هــي: إفطــار الصائــم 
بشــقيه »موائــد اإلفطــارات، والســال الغذائيــة »، 
وكســوة العيــد وزكاة الفطــر، كمــا ســتقوم بتوزيــع 
مســاعدات غذائيــة كبيــرة للمتضرريــن فــي المناطــق 
عــن  فضــا  اســتثنائية،  ظــروف  مــن  تعانــي  التــي 
إقامــة باقــة مــن المشــاريع الجماهيريــة والتوعويــة 
والمنافســات بيــن المبــادرات التطوعيــة، وإنتــاج عــدد 

ــر. ــل قط ــة داخ ــج اإلعامي ــن البرام م

أجمــل التهانــي والتبريــكات ألهــل قطــر ولألمتيــن العربيــة 
واإلســامية بمناســبة قــرب حلــول شــهر - رمضــان المبارك.

في قطر وعبر العالم 
يستفيدون من خير مشاريعنا 

الرمضانية لهذا العام  ص3,4
شخ

ن 
يو

مل



3 قطر الخيرية

“رمضــان أجمــل هديــة” ألن أبــواب الســماء تفتــح فيــه 

وتغلــق أبــواب النــار، وتصفــد فيــه الشــياطين، ويزيــد فيه 

عمــل الخيــر وتقــل الشــحناء والبغضــاء بيــن النــاس، إنــه 

هديــة الرحمــن لإلنســان لالســتزادة من الطاعــات وغفران 

الســيئات والعتــق مــن النار، كمــا أن للفقراء والمســاكين 

فيــه أعظــم نصيــب حيــث تخــرج فيــه الصدقــات والــزكاة 

وتنتشــر موائــد اإلفطــار لمــن ال يملــك قــوت يومــه. 

ترســل حملــة قطــر الخيريــة الرمضانيــة “ رمضــان أجمــل 

هديــة” رســالة مؤداهــا أن تبرعــات أهــل الخيــر هــي هدايــا 

ــن  ــة م ــر الخيري ــوم قط ــم، إذ تق ــول العال ــن ح للمحتاجي

ــي  ــا ف ــذه الهداي ــال ه ــة بإيص ــا الميداني ــالل مكاتبه خ

أفضــل صــورة، وتضمــن مــن خــالل منظومتهــا التقنيــة 

واللوجســتية المتطــورة وبرامجهــا التنمويــة المختلفــة 

التــي  المســاعدة  وتقديــم  اإلنســان  كرامــة  حفــظ 

ــورة. ــل ص ــا بأفض يحتاجه

حملة قطر الخيرية الرمضانية 
1440هـ شعار ورسالة 

لماذا - يعتبر
“رمضان أجمل هدية” ؟!
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المجاالت 
الرئيسة للحملة

تدعــم حملــة “ رمضــان أجمــل هديــة “ لعــام 1440 هـــ إضافــة لمشــاريع رمضــان الموســمية مجــاالت 

ــاه.  ــة الصحيــة والتعليــم والتمكيــن االقتصــادي ومشــاريع المي ــة االجتماعيــة والرعاي الرعاي

مشاريع 
اإلسكان

مشاريع 
التمكين 
االقتصادي



5 قطر الخيرية

مشاريع 
التعليم

مشاريع 
الصحة

مشاريع 
المياه



1440هـأرقام مشاريع رمضان
2019مــ
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2,6 مليون 54,5 مليون
إجمالي مشاريعنا 
الرمضانية
خارج قطر

1,2 مليون 17,2 مليون
موائد إفطار 
الصائم
خارج قطر

700,000 17,2 مليون
إجمالي مشاريعنا 
الرمضانية
داخل قطر

115,000 4,1 مليون
السالل الرمضانية 
والمساعدات 
الغذائية
خارج قطر

3,4 مليون 71,8 مليون
إجمالي مشاريعنا 
الرمضانية

داخل وخارج 
قطر

مستفيد

مستفيد

مستفيد

مستفيد

مستفيد

ر.ق

ر.ق

ر.ق

ر.ق

ر.ق

التكلفة اإلجمالية و عدد المستفيدين



209,000

1,1 مليون

1,1 مليون

1,1 مليون

5,4 مليون

11,9 مليون

547,000

7 قطر الخيرية

دولة30 
حول العالم

عدد الدول التي ينفذ فيها المشاريع

قارات3 
نعمل فيها

آسيا، أفريقيا، أوروبا

600

1,200

2,500

2,500

347,500
مستفيد ر.ق

653,000
مستفيد ر.ق

مستفيد ر.ق

مستفيد ر.ق

مستفيد ر.ق

مستفيد ر.ق

3,000
مستفيد ر.ق

مشروع كسوة العيد
داخل قطر

مساعدات مبادرة 
األقربون

داخل قطر

مشروع زكاة الفطر
داخل قطر

هدية رمضان
داخل قطر

مشروع زكاة الفطر
خارج قطر

موائد افطار الصائم 
ومشاريع اإلفطارات األخرى 

ومونة رمضان داخل قطر

مشروع كسوة العيد
خارج قطر

سال ومساعدات 
غذائية لمناطق 

الكوارث واألزمات

مستفيد

946,000 27,2 مليون
ر.ق



الفروع األخرى

األيام
ساعات عمل الفترة الثانيةساعات عمل الفترة األولى

إلىمنإلىمن

12:30 م08:30 م05:30 م08:30 صمن السبت إلى الخميس

12:30 م08:30 م05:30 م12:30 ظالجمعة

المقر الرئيس “فرع الهالل”

األيام
ساعات عمل

إلىمن

12:30 ليًا08:30 صباحًامن السبت إلى الخميس

ًالجمعة 12:30 ليًا12:30 ظهرًا
الدوام

في
رمضان

نغطي مساحة 
واسعة الستقبال 

تبرعاتكم
داخل قطر

82
نقطة تحصيل

194
محصًا

1,400
صندوق تحصيل ثابت 

36
ماكينة تبرع الكترونية

7
فروع للنساء

15
فرعًا للرجال
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رمضان 1440 هـ - 2019 مـإفطار األسرة )سلة رمضان(

التكلفة اإلجمالية / شهرتكلفة السلةرمز الدولة ترخيصالدولة
الهيئة

ر.ق

ر.ق

ر.ق

ر.ق

ر.ق

ر.ق

ر.ق

ر.ق

ر.ق

ر.ق

ر.ق

ر.ق

ر.ق

ر.ق

ر.ق

ر.ق

ر.ق

ر.ق

ر.ق

ر.ق

ر.ق

ر.ق

ر.ق

ر.ق

ر.ق

ر.ق

ر.ق

ر.ق

ر.ق

ر.ق

ر.ق

ر.ق

ر.ق

ر.ق

ر.ق

ر.ق

ر.ق

ر.ق

ر.ق

ر.ق

ر.ق

ر.ق

F# 

F#

F#

F#

F#

F#

F#

B#

B#

B#

B#

B#

B#

B#

B#

B#

B#

B#

B#

B#

B#

الهند

اثيوبيا

نيجيريا

توجو

بنين

السنغال

الفلبين

الصومال 

تشاد

كينيا

افريقيا 
الوسطى

سوريا

العراق

فلسطين 

الالجئون السوريون 
في األردن

الالجئون السوريون 
في لبنان

اليمن

ميانمار

البانيا

البوسنة

باكستان 

851
2019

851
2019

851
2019

851
2019

851
2019

851
2019

851
2019

870
2019

887
2019

846
2019

847
2019

883
2019

869
2019

65
2019

883
2019

883
2019

70
2019

881
2019

868
2019

867
2019

67
2019

 2,500,000 

 891,000 

 660,000 

 610,500 

 660,000 

 726,000 

300,000 

3,600,000 

600,000

720,000 

500,000 

4,000,000 

1,200,000 

1,400,000 

620,000 

600,000 

3,600,000 

1,600,000 

200,000 

250,000 

400,000 

200 

165 

165 

165 

165 

165 

150 

300 

200

300 

250 

200 

200 

200 

200 

200 

300 

200 

200 

250 

200 

IN

ET

NG

TG

BJ

SN

PH

SO

TD

KE

CF

SY

IQ

PS

JO

LB

YE

MM

AL

BA

PK

رمضان 1440 هـ - 2019 مـإفطار صائم

رق

رق

رق

رق

رق

رق

رق

رق

رق

رق

رق

رق

رق

رق

رق

رق

رق

رق

رق

رق

رق

رق

رق

رق

رق

رق

رق

رق

رق

رق

رق

رق

رق

رق

رق

رق

التكلفة اإلجمالية / شهرتكلفة الوجبةرمز الدولة ترخيصالدولة
الهيئة

مثال: إلفطار 3 أشخاص من الصومال           أرسل F#SO3 إلى 92652

F#

F#

F#

F#

F#

F#

F#

F#

F#

F#

F#

F#

F#

F#

F#

F#

F#

F#

*للتبرع برسالة SMS أرسل رمز الدولة متبوعًا بعدد األشخاص/األسر إلى 92652

ألبانيا

كوسوفا

البوسنة

قرقيزيا

فلسطين

تركيا
)الالجئون السوريون(

بوركينا فاسو

تونس

السودان

مالي

كينيا

سريالنكا

الصومال

غانا

نيبال

أندونيسيا

باكستان

بنغالديش

851
2019

851
2019

851
2019

851
2019

851
2019

851
2019

851
2019

851
2019

851
2019

851
2019

851
2019

851
2019

851
2019

851
2019

851
2019

851
2019

851
2019

851
2019

 450,000 

 345,000 

 621,000 

 400,000 

 1,500,000 

 2,400,000 

 840,000 

 379,500 

 1,303,400 

 1,720,000 

 2,142,200 

927,600 

4,748,400 

1,246,200 

52,000 

1,900,000 

1,224,000 

2,053,800 

30 

30 

30 

20 

20 

25 

16 

15 

18 

14 

14 

12 

12 

13 

13 

10 

11 

7 

AL

XA

BA

KG

PS

TR

BF

TN

SD

ML

KE

LK

SO

GH

NP

ID

PK

BD

هديتك للصائمينرمضان 1440 هـ - 2019 مـ
إفطارهم

طرق التبرع

تطبيق قطر الخيريةنقاط التحصيلالخط الساخن 44667711 qch.qa/iftar الموقع

*للتبرع برسالة SMS أرسل رمز الدولة متبوعًا بعدد األشخاص/األسر إلى 92652



تستهدف المجتمعات الفقيرة ومناطق األزمات

مشاريعنا الرمضانية في 30 دولة حول العالم
تتوزع المشاريع على موائد اإلفطارات والسال الغذائية وكسوة العيد وزكاة الفطر

علــى مــدار الشــهر الكريــم ســتكون مكاتــب قطــر الخيريــة الميدانيــة وشــركاؤها عبــر العالــم كخليــة نحــل يعملــون علــى تنفيــذ المشــاريع 

الرمضانيــة، بتكلفــة تقــدر بـــ 54,5 مليــون ريــال، وينتظــر أن يبلــغ إجمالــي مــن سيســتفيدون منهــا 2,6 شــخص فــي حوالــي 30 دولــة.

تــم تخصيــص مبلــغ 27,3 مليــون ريــال لثالثــة مشــاريع رئيســة هي:)إفطــار الصائــم: بشــقية الموائــد الرمضانيــة والســلل الغذائيــة، توزيــع كســوة 

العيــد، توزيــع زكاة الفطــر( ينتظــر أن يســتفيد منهــا 1,654,000 شــخص، فيمــا تــم تخصيــص 27,2 مليــون ريــال لتوزيــع مســاعدات وســلل غذائيــة 

فــي المناطــق التــي تعانــي مــن الكــوارث واألزمــات. ويتوقــع أن يبلــغ عــدد المســتفيدين منهــا 946,000 شــخص. 

1 - مشروع إفطار الصائم
أ - الموائد الرمضانية 

يقــدم وجبــات ســاخنة طيلــة رمضــان، وتبلــغ تكلفــة المشــروع حوالــي 

17.2 مليــون ريــال، لصالــح أكثــر مــن - 1,2 مليــون شــخص

مناطق التنفيذ:

ألبانيا - كوسوفا - البوسنة - قرقيزيا - فلسطين - تركيا - بوركينافاسو 

- تونــس - الســودان - مالــي - كينيــا - ســريالنكاـ الصومــال - غانا - نيبال 

- أندونيســيا - باكستان - بنغالديش.

 ب - السال الرمضانية 
لألســر  يخصــص  األساســية  التموينيــة  المــواد  مــن  طــرد  عــن  عبــارة 

الفضيــل. الشــهر  طيلــة  مونتهــا  بمثابــة  ليكــون  الفقيــرة 

تبلــغ تكلفــة المشــروع 4,1 مليــون ريــال، وينتظــر أن يســتفيد منــه 

115,00 شــخص مــدة شــهر كامــل.

مناطق التنفيذ:

الهند - أثيوبيا - نيجيريا - توجو - بنين - السنغال - الفلبين. 

2 - توزيع زكاة الفطر 
ــرة  ــر الفقي ــن األس ــة ع ــاء المادي ــن األعب ــف م ــدف للتخفي ته

وإشــعارها بفرحــة العيــد خصــص للمشــروع 5,4 مليــون ريــال 

ويتوقــع أن يســتفيد منــه 347,500 

مناطق التنفيذ:

 - أندونيســيا   - ألبانيــا   - الصومــال   - الســودان   - البوســنة 

 - تركيــا   - نيبــال   - بوركينافاســو   - بنغالديــش   - باكســتان 

تونــس - ســريكالنكا - غانــا - فلســطين - قرقيزيــا - كوســوفا 

- كينيــا - مالــي - أثيوبيــا - الســنغال - الهنــد - توجــو - نيجيريــا 

- لبنــان.  3 - كسوة العيد
يركــز علــى األيتــام الذيــن تكفلهــم قطــر الخيريــة بهدف إدخال الســرور 

علــى قلوبهــم بمناســبة عيــد الفطــر، وسيســتفيد مــن المشــروع 3000 

يتيــم بتكلفــة قدرهــا 547,000 ريال 

مناطق التنفيذ:

الصومــال - فلســطين - تونــس - ســريكالنكا - غانــا - كينيــا - بنغالديش 

- مالــي - أندونيســيا - باكســتان - بوركينافاســو - نيبــال - قرقيزيــا - 

الســودان - تركيــا - البانيــا - كوســوفا - البوســنة - الهنــد - الفلبيــن - 

ــا - بنيــن - الســنغال - توجــو - لبنــان .  أثيوبيــا - نيجيري

4 - المساعدات الغذائية لمناطق 
األزمات 

عبــارة عــن ســالل ومســاعدات غذائيــة مخصصــة للنازحيــن 

والالجئيــن والمتضرريــن فــي مناطــق األزمــات، وقــد احتــل 

الرمضانيــة  المشــروع نســبة كبيــرة مــن حجــم المشــاريع 

الشــرائح.  هــذه  عــن  اإلنســانية  المعانــاة  تخفيــف  بغــرض 

ــا  ــه منه ــتفيد من ــر أن يس ــال، وينتظ ــون ري ــص 27,2 ملي خص

946,000 شــخص فــي دول كســوريا وفلســطين والصومــال 

وغيرهــا.

هديتك للصائمين
إفطارهم
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المشاريع الرمضانية الداخلية

اإلفطارات والمساعدات االجتماعية
ال تقتصــر برامــج قطــر الخيريــة الرمضانيــة داخــل دولــة قطــر علــى مشــاريع إفطــارات 
الصائــم بأنواعهــا المختلفــة والتــي تســتهدف العمــال وأبنــاء الجاليــات أو علــى المشــاريع 
االجتماعيــة مثــل توزيــع زكاة الفطــر وهديــة رمضــان وكســوة العيــد على األســر ذات الدخل 
المحــدود، بــل تتعداهــا مشــاريع جماهيريــة وثقافيــة مخصصــة، ومشــاريع تفتــح المجــال 
للتنافــس فــي أعمــال تطوعيــة تخــدم المجتمــع بالتعــاون والشــراكات مــع مبــادرات 

شــبابية ومنظمــات مجتمعيــة وشــركات خاصــة.

وتبلغ تكلفة إجمالي هذه البرامج الرمضانية 17,2 مليون ريال، وعدد المستفيدين 
حوالي 700,000 شخص طيلة الشهر الفضيل.

13 قطر الخيرية
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أـ مشاريع اإلفطارات

1ـ موائد إفطارات الصائم 
عدد الموائد: 45 مائدة 

إجمالي التكلفة: 10 مليون ر.ق

المستفيدون: أكثر من 350,000 شخص

مناطق التنفيذ:

 الخور - الذخيرة - سميسمة - أم صالل 
علي - أم صالل محمد - روضة راشد 

-  برزان - الخريطيات، ازغوى - الغرافة - 
الريان - الشحانية - الوكرة - الوكير - معيذر 

الجنوبي والشمالي - صناعية السيلية - 
بن عمران - بن محمود - الكعبان - الغانم 

القديم - المنتزه - عين خالد - العزيزية 
- الشمال - الجميلية - فريج عبد العزيز 

- الهالل - الزبارة - أم قرن - بني هاجر - 
الخيسة - أم لخبا - ميناء حمد . 

2ـ إفطار العمال المتنقل 
يصل للعمال في أماكن تجمعاتهم، ويتم 

من خالل السيارات توزيع وجبات إفطار 
متكاملة لكل عامل. مناطق التوزيع: 

الصناعية - العزب 

التكلفة: أكثر من 622,000 ر.ق

المستفيدون: 39,000 عامل 

3ـ مونة رمضان 
مشروع يوفر االحتياجات التموينية 
الخاصة بالشهر الكريم لألسر ذات 

الدخل المحدود، من خالل كوبونات 
توزع عليها من قبل قطر الخيرية أو 

من خالل معرفين.

التكلفة: حوالي 1.2 مليون ر.ق 

المستفيدون: 10,000 شخص 

4ـ اإلفطار الجوال
وجبات إفطار خفيفة توزع على سائقي 

السيارات الذين يدركهم أذان المغرب قبل 
وصولهم لمنازلهم في عدة مناطق، 

تقوم أسر قطرية منتجة بتجهيزها.

التكلفة: حوالي 200,000 ر.ق 

المستفيدون: 15000 شخص 

5ـ براحة الجاليات :
مشروع يدعم إفطار وأنشطة الجاليات 

المقيمة في قطر خالل شهر رمضان، 
باعتبارها فرصة لتعزيز التواصل فيما 

بينها. 

التكلفة: 300,000

المستفيدون: 7،500 شخص 

6ـ من البيت للبيت
عبارة عن وجبات إفطار تقّدم لمجموعة من 

األسر ذات الدخل المحدود بصفة يومية، 
وتقوم أسر قطرية منتجة بإعدادها.

التكلفة: حوالي - 240,000 ر.ق 

المستفيدون: - 6،000 شخص طيلة الشهر 
الكريم 

7ـ سقيا رمضان 
من خالل المشروع توزع المياه الباردة 

-  على المصلين في عدة مساجد أثناء 
صالة التراويح والقيام، بالتعاون مع وزارة 

األوقاف والشؤون اإلسالمية. 

التكلفة :140,000 ر.ق 

المستفيدون 242,000 شخص 

إفطار
الجوال

مونة
رمضان

من البيت للبيت



15 قطر الخيرية

 #مـهـمة_ إنسانية

ب - المساعدات 
االجتماعية 

1ـ هدية رمضان 
عبارة عن مساعدة مالية تقّدم لألسر 

محدودة الدخل مع بداية الشهر الكريم 
بغرض إعانتها على توفير االحتياجات 
المعيشية المرتبطة بالشهر الفضيل.

التكلفة: 1,1 مليون ر.ق 

المستفيدون: 2،500 شخص

2ـ األقربون 
مبادرة تنفذها قطر الخيرية للعام 

الرابع على التوالي بالتعاون مع عدد 
من الشخصيات اإلعالمية والناشطين 
االجتماعيين والمؤثرين على شبكات 

التواصل االجتماعي، تقدم الدعم المالي 
لألسر ذات الدخل المحدود أو الحاالت لتي 

تواجه ظروفا صعبة ممن ال تعرف طريقا 
للوصول للجمعيات الخيرية 

التكلفة: أكثر من 1.1 مليون ر.ق

المستفيديون: 1،200 شخص.

3ـ زكاة الفطر: 
مساعدات تقدم مع قرب عيد الفطر لألسر 

ذات الدخل المحدود بغرض إدخال السرور 
على قلوبها وقلوب أبنائها 

التكلفة: 1,1 مليون ر.ق

المستفيدون: 2،500 شخص 

4ـ عيدية االيتام 
احتفالية خاصة باأليتام الذين تكفلهم 

قطر الخيرية تقام قبل عيد الفطر، وستم 
فيها تقديم العيديات لهم ليفرحوا 

بالعيد كما يفرح به كل األطفال.

التكلفة: حوالي 300,000 ر.ق

المستفيدون: 390 يتيمًا

5 - كسوة العيد ألبناء األسر 
ذات الدخل المحدود 

 عبارة عن مبلغ مالي يقدم ألبناء 
األسر ذات الدخل المحدود لشراء كسوة 
العيد ألبنائهم وإشعارهم بفرحة هذه 

المناسبة. 

التكلفة: حوالي 210,000 ر.ق

المستفيدون: 600 شخص 

ج - المشاريع الثقافية 
والجماهيرية 

1ـ لست وحدك 
برنامج يهدف إلى تعزيز التكافل 

االجتماعي والتراحم، والتنافس بين 
الفنادق والمطاعم المشهورة بمشاركة 

مبادرات شبابية ومتطوعين ومؤثرين 
على شبكات التواصل االجتماعي، ويتم 
من خالله مشاركة المرضى وكبار السن 

واأليتام وذوي االحتياجات الخاصة والعمال 

اإلفطار في شهر رمضان المبارك وتنظيم 
فعاليات مصاحبة لهم.

 2 - البرنامج الدعوي 
للوزارات

عبارة عن خواطر رمضانية يقدمها مشائخ 
لموظفي الوزارات والجهات الحكومية 

والخاصة عبر قطر الخيرية بهدف تعميق 
الروح اإليمانية في النفوس والتعريف 

بالمعاناة اإلنسانية للفئات الفقيرة من 
األسر واأليتام في الخارج. 

3ـ عوايدنا نبادر 
برنامج اجتماعي يهدف إلى دمج طالب 
وطالبات المرحلة اإلعدادية في أنشطة 

اجتماعية تطوعية بهدف رفع الوعي 
بأهمية العمل اإلنساني ودوره في تحقيق 

التكافل االجتماعي مثل تنظيم الموائد 
الرمضانية والمشاركة في اإلفطار الجوال 

وتوزيع الوجبات على العمال..الخ. 
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سفاري الخير
مــن برامــج تلفزيــون الواقــع، يبــث يوميــا طيلــة الشــهر الكريــم علــى تلفزيــون قطــر، ويعمــل علــى دمــج 
الشــباب والمشــاهير فــي العمــل التطوعــي، ويجعلهــم يعيشــون تجربــة العمــل اإلنســاني فــي الميــدان، 
ومعانــاة المحتاجيــن عــن قــرب، ويتنافســون فيمــا بينهــم الختيــار وتنفيــذ مشــاريع تنمويــة وفقــًا لظــروف 

المجتمعــات المحتاجــة واحتياجاتهــا اإلنســانية. 
تــم تصويــر حلقــات النســخة الخامســة للبرنامــج فــي جمهوريــة مالــي، وأنجــز خاللهــا 60 مشــروعًا متنوعــًا 

خاللــه، تــم التشــبيك فيهــا مــع مؤسســات المجتمــع المدنــي والمنظمــات الدوليــة.  

وقت البث: بعد أذان المغرب يوميًا.

تراويح
برنامــج إذاعــي يبــث علــى الهــواء مباشــرة عبــر إذاعــة القــرآن الكريــم بالدوحــة، يتنــاول حكــم وأســرار 
الشــريعة اإلســالمية وغــرس القيــم األخالقيــة، وتعريــف المســتمعين بمشــاريع قطــر الخيريــة والتســويق 

لهــا وللحــاالت اإلنســانية.

تقديم: د. عبد الرحمن الحرمي

وقت البث: الثالثاء، األربعاء، الخميس، الجمعة ـ الساعة: 10 مساًء.

ضيف ومحطة
برنامــج مســابقات تفاعليــة يبــث عبــر الهــواء مباشــرة طيلــة شــهر رمضــان علــى صــوت الخليــج بهــدف 
ــة  ــي دول ــاهير ف ــن المش ــخصية م ــتضيف ش ــه، يس ــة ب ــة المرتبط ــر المعرف ــري ونش ــل الخي ــة بالعم التوعي
قطــر فــي المجــاالت المختلفــة للحديــث عــن المجــال الــذي يبــرع فيــه، وفــي نفــس الوقــت يســلط الضــوء 
علــى إحــدى الــدول التــي تقــدم مــن خاللهــا قطــر الخيريــة خدماتهــا اإلنســانية وتنفــذ فيهــا مشــاريعها 

التنمويــة، ثــم يتــم طــرح مجموعــة أســئلة عــن هــذه الدولــة )المحطــة(.  

وقت البث: يوميا ـ  5:15 عصرًا. تقديم: أحمد العلي ومحمد العنزي    

أمنيتي
برنامــج إذاعــي يقــدم علــى الهــواء مباشــرة مــن خــالل إذاعــة قطــر، يســعى إلــى تحقيــق أمنيــات األطفال 
البريئــة مــن مناطــق مختلفــة عبــر العالــم عبــر بث رســائلهم الصوتيــة بهدف تحقيــق التكافــل االجتماعي 

بيــن أبنــاء األمــة الواحــدة ورســم االبتســامة علــى وجــوه الطفولــة المحرومة خــالل شــهر التراحم .

وقت البث: يوميا  12:30 ظهرًا. تقديم: اإلعالمية إيمان الكعبي     

أمنيتي Wish )باللغة اإلنجليزية(
برنامــج إذاعــي يقــدم علــى الهــواء مباشــرة لمســتمعي إذاعــة قطــر باللغــة اإلنجليزيــة ويســعى إلــى 
تحقيــق أمنيــات األطفــال البريئــة مــن مناطــق مختلفــة عبــر العالــم، عبــر بــث رســائلهم الصوتيــة بهــدف 

رســم االبتســامة علــى وجــوه الطفولــة المحرومــة. 

وقت البث: 7:15 مساًء. تقديم: منار مجدي زهران      

مسابقات رمضانية )باللغة األردية(
برنامــج مســابقات يبــث علــى الهــواء مباشــرة، ويقــدم لمســتمعي إذاعــة األردو علــى موجــة FM  تــردد 
107 مــن دولــة قطــر، التابعــة للمؤسســة القطريــة لإلعــالم، وتقــوم فكــرة البرنامــج علــى معلومــات عــن 
أنشــطة قطــر الخيريــة فــي دول شــبه القــارة الهنديــة » الهنــد، باكســتان، نيبــال، بنغالديــش« ثــم تطــرح 

أســئلة تفاعليــة للمســتمعين عــن هــذه األنشــطة.  

وقت البث:  9:30 ـ 10:30 لياًل. إعداد تقديم: سيف الرحمن عبد الرحمن عزيز    

البرامج اإلذاعية والتلفزيونية الرمضانية 
بالتعــاون مــع شــركائها فــي وســائل اإلعــالم قامــت إدارة اإلعــالم واالتصــال بقطــر الخيرية بإنتــاج مجموعة مــن البرامج 

التلفزيونيــة واإلذاعيــة تبــث خــالل الشــهر الفضيــل فيمــا يلــي تعريــف بهــا وتحديد لمواعيــد بثها.
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برامجنا الرمضانية على اليوتيوب
في إطار خطتها الرمضانية للعام 1440 هـ قامت قطر الخيرية بإنتاج باقة منوعة 

من البرامج على قناتها على اليوتيوب وأهم هذه البرامج 

“روابط” لإلعامي ناصر الخليفي 

برنامج يومي يركز على إبراز التراث القطري 

والعادات والتقاليد الخاصة بالمجتمع القطري 

خالل شهر رمضان، ويبرز أهمية هذه العادات 

لألجيال الحالية كجزء من الهوية الوطنية .

“تدبر “ للشيخ معاذ القاسمي 

برنامج إيماني يومي يربط القيم بآيات 

القرآن الكريم بأسلوب مميز، ويندرج في إطار 

تنمية التفكر والتدبر في كتاب هللا سبحانه . 

 “كلمات” للدكتور مأمون مبيض 

برنامج توعوي يومي يهتم بالتوعية 

الخاصة بالصحة النفسية ، وربطها في البعد 

اإليماني، عن طريق طرح أمثلة وشرحها 

بطريقة علمية .

فواصل لألطفال 

فواصل توعوية تهتم باألطفال وتسهم 

في لفت أنظارهم إلى قضايا رمضانية 

وتوعيتهم بها من خالل طرح األسئلة 

عليهم بشكل عفوي. 

رمضان
كريم

“ قصة وعبرة” للدكتور عايش 
القحطاني 

برنامج اجتماعي تربوي يومي، يسهم في 

توعية اآلباء واألمهات بكيفية التعامل مع 

أبنائهم وأساليب التربية المؤثرة . 

برنامج “عاون” 

برنامج يومي يبرز  التغيير  اإليجابي و األثر 

الذي يحدثه تدخل قطر الخيرية اإلنساني 

والتنموي على حياة األفراد والمجتمعات 

الفقيرة والمنكوبة، من خالل أمثلة ونماذج 

عملية  من عدة دول. 

ناصر وبوابة  الخير

برنامج كرتوني موجه لألطفال يعتمد أسلوب المغامرات 

بهدف غرس حب الخير ومساعدة اآلخرين في نفوس الصغار.
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»سلسلة اقرأ..تعّلم..ساعد« ..لألطفال 
اإلصدار األول: ربيع با أشجار خضراء

جـــــــديــــد
اإلصدارات 

فكرة المشروع 

جــرى التفكيــر بهــذا المشــروع مــن قبــل قطــر 
الخيريــة، نظــرا ألن القصــص عنصــر جــذب كبيــر 
لألطفــال، ويمكــن مــن خاللهــا غــرس كثيــر مــن 
القيــم التــي ترتبــط بالعمــل اإلنســاني وخدمــة 
المجتمــع بطريقــة جذابــة غير مباشــرة، والتوعية 
بقضايــا ومعلومــات ترتبــط بذلــك، وفتــح اآلفــاق 
لتفاعــل األطفــال معهــا مــن خــالل أنشــطة حيــة 
فــي البيــوت والمــدارس ومــن خــالل المواقــع 
االجتماعــي،  التواصــل  وشــبكات  االلكترونيــة 
ــث  ــال حي ــذا المج ــي ه ــرة ف ــّد ثغ ــي س ــة ف ورغب
تنــدر األدبيــات والمشــاريع الموجهــة لألطفــال 

خصوصــا فــي هــذا الجانــب.

كتــب  إنتــاج  علــى  المشــروع  فكــرة  وتقــوم 
اســم  تحمــل  سلســلة  إطــار  فــي  لألطفــال 
المشــروع ) اقــرأ ـ تعّلــم ـ ســاعد ( تتضمــن قصــة 
وأنشــطة  وتثقيفيــة  توعويــة  ومــواد  ســردية 
تفاعليــة مرتبطــة بموضــوع القصــة، وتختتــم 
بربــط الطفــل بمشــروع يمكــن فــي إطــاره دمجــه 
بعمــل تطوعــي إيجابــي يمكــن أن يســاعد بــه 

غيــره .

الفئة المستهدفة 
األطفــال والناشــئة فــي المرحلــة االبتدائيــة 

)كمرحلــة أولــى( 

الصفحة االلكترونية  
علــى  تفاعليــة  صفحــة  للسلســة  ســيكون 
موقــع قطــر الخيريــة االلكترونــي علــى الرابط: 

qch.qa/kidsbooks

الكتاب األول 

اإلصــدار األول للسلســلة هــو »ربيــع بــال أشــجار خضــراء«، وهــو يحكــي قصــة 
شــجرة فــي إحــدى الحدائــق تحــزن عندمــا يغــادر الطيــور التــي تســكنها فــي 
فصــل الخريــف مــن كل عــام طلبــا للــدفء، وخوفــا علــى أعشاشــها التــي ال 
تقــوى علــى مواجهــة الريــاح العاتيــة واألمطــار الُمنَهِمــرة، ومصــدر هــذا الحزن 
أنهــا تبقــى وحيــدة لعــدة شــهور بــدون أنيــس، بعيــدا عــن األنغــام الجميلــة 
للطيــور، لكــن الفرحــة ســرعان مــا تعــود إليهــا مــع عــودة الطيــور فــي فصــل 

الربيــع. 

بتهديــد  قــام صيــادون  الماضــي كان مختلفــا عندمــا  العــام  ربيــع  لكــن 
أعشــاش الطيــور، فاضطــرت األخيــرة لمغادرتهــا مذعــورة، تألمــت الشــجرة 
وخافــت أال تعــود الطيــور إليهــا مطلقــا، خشــية علــى حياتهــا، فعمــدت إلــى 
حيلــة للتخلــص مــن خطــر الصياديــن، فقــررت هــي وأشــجار الحديقــة أن تبقــى 
جــرداء فــي الربيــع القــادم ..نجحــت حيلتهــا وغــادر الصيــادون منزعجيــن فلــم 
ــجارها  ــان أش ــت أغص ــة  فَأورق ــان للحديق ــاد األم ــدة لبقائهم.ع ــن فائ ــد م يع
ــا. ــم ويحّبونه ــن تحّبه ــور الذي ــاش الطي ــجرة بأعش ــألت الش ــد، وامت ــن جدي م

المأوى اآلمن

رّكــزت القصــة بشــكل غيــر مباشــر علــى عــدة معــان أهمهــا لفــت انتبــاه 
ــن  ــاة ماليي ــان، ومعان ــاة اإلنس ــي حي ــن ف ــأوى اآلم ــة الم ــى أهمي ــال إل األطف
المشــّردين الذيــن يعيشــون فــي العــراء دون منــازل بســبب الفقــر وغيــره، أو 
معانــاة مالييــن آخريــن مــن النازحيــن والالجئيــن الذيــن يضطــرون لمغــادرة 
بيوتهــم اآلمنــة للعيــش فــي خيــام أو منــازل غيــر مناســبة، بســبب الحــروب 
واألزمــات والكــوارث الطبيعيــة، وقــد ربطتهــم القصــة بأنشــطة تفاعليــة مــن 
شــأنها تقديــر النعــم التــي هــم فيهــا، واإلســهام فــي إعــادة األمــل لمــن 
حرمــوا المــأوى، مــن خــالل مســاعدتهم علــى توفيــر المســاكن االجتماعيــة 

ــم اإلنســانية. ــم كرامته ــظ له ــي تحف الت
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برامج وإصدارات رمضانية لألطفال واليافعين

أذكار وألوان
كتيب يحبب األطفال خصوصا من هم في سّن الروضة والصفوف األولى من 

المرحلة االبتدائية بالدعاء إلى هللا سبحانه باعتباره يحمل معاني طلب العون 
والمساعدة منه سبحانه وتعالى وشكره على نعمه الكثيرة، ويأخذ بأيديهم 

لتعلم األدعية واألذكار اإلسالمية المأثورة من خالل متعة التلوين، ويساعدهم 
على حفظها، حيث يخصص في كل صفحة دعاء مع رسمة يمكنه تلوينها. يحتوي 
الكتاب على 20 دعاء مثل دعاء االستيقاظ من النوم ودخول الحمام والخروج منه 

والوضوء ولبس الثياب ودعاء الخروج من البيت وركوب السيارة وغيرها.  

أذكار وألوان

متعُة األذكار وبهجُة األلوان

قرص األذكار 
عبارة عن هدية كرتونية لطيفة تصاحب الطفل في 

البيت والمدرسة ويمكن من خاللها قراءة أهم أذكار 
الصباح والمساًء المأثورة حتى تصبح جزءا من واجباته 

اليومية، والقرص قابل للتدوير من أجل الفروق 
الموجودة بين صيغ أذكار الصباح وأذكار المساًء.  

ليالي الخير 
برنامج قيمي ثقافي ترفيهي يتضمن 

مسابقات وقصص وفقرات تفاعلية أخرى 
يوجه لألطفال، وينفذ بالشراكة مع » حياة 

بالزا« بعد صالة التراويح في مجمع حياة بالزا. 

برنامج عوايدنا نبادر 
برنامج اجتماعي يهدف إلى دمج طالب وطالبات 
المرحلة اإلعدادية في أنشطة اجتماعية تطوعية 

خالل شهر رمضان المبارك، بهدف رفع الوعي 
بأهمية العمل اإلنساني ودوره في تحقيق التكافل 

االجتماعي مثل تنظيم الموائد الرمضانية والمشاركة 
في اإلفطار الجوال وتوزيع الوجبات على العمال..الخ. 

فواصل لألطفال 
فواصل توعوية مصورة تهتم باألطفال 
وتسهم في لفت أنظارهم إلى قضايا 
رمضانية وتوعيتهم بها من خالل طرح 

األسئلة عليهم بشكل عفوي ويتم بثها 
عبر موقع قطر الخيرية على اليوتيوب.



المشاريع الداخلية

مبادرات ومشاريع تطوعية 
تتنافس في شهر العطاء

ألّن رمضــان المبــارك شــهر التنافــس فــي الخيــر واألجــور المضاعفــة.. “ وفــي 

ذلــك فليتنافــس المتنافســون”، فــإن قطــر الخيريــة تواصــل تنظيــم مشــاريع 

المتطلعــة  التطوعيــة  المجــال للجهــود  ودعــم مبــادرات شــبابية تفتــح 

للعطــاء بمختلــف فئاتهــا مــن أجــل خدمــة المجتمــع القطــري، وإطــالق 

طاقاتهــا لصالــح العمــل اإلنســاني، والتحــدي فــي مياديــن العطــاء، وفيمــا 

يلــي نبــذة عــن 3 مشــاريع ومبــادرات تنفــذ داخــل قطــر خــالل الشــهر الكريم.

النشرة الرمضانية موسم 1440 هـ - 2019 مـ20
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1 - تحدي ترميم
مشروع ُيركز بشكل رئيسي على المنافسة 

بين الشركات لتنفيذ أعمال الصيانة وتجديد 

مفروشات بيوت األسر ذات الدخل المحدود، 

يتم تنفيذه في شهر أبريل، أي في 

الفترة التي تسبق بداية رمضان المبارك، 

ليدخل عليهم الشهر الفضيل وهم في 

منزل يشّع بالبهجة والسرور، فيما ستتم 

التغطية اإلعالمية التي صاحبت عملية 

الصيانة خالل الشهر الكريم.

األهداف:

ترميم بيوت أسر ذات دخل محدود 	 

وتوفير بيئة مناسبة للسكن.  

تشجيع العمل التطوعي وتحقيق 	 

التكافل االجتماعي.  

تفعيل الشراكات المجتمعية لخدمة 	 

المجتمع.  

الشركاء: 

موظفو شركات قطرية يشاركون تطوعيا 

في المشروع 

آلية سير عمل المنافسة

تحديد أربع شركات تنافس في تنفيذ . 1

العمل بوقت زمني ُمحّدد )أسبوعين(، 

وبوجود طرف ُمحايد للُمتابعة. 

مشاركة 10 أفراد من كل شركة )نساء . 2

ورجاال ( وفق جدول تنفيذي. 

االختتام والتكريم.

في نهاية التحدي يقام حفل ختامي 

لتكريم كافة المشاركين، حيث سيتم 

عرض إنجاز الشركات في كل بيت. 

2 - بيوت الخير 
تحٍد بين األسر القطرية في ريادة األعمال 

المجتمعية، حيث تقوم كل عائلة بتصميم 

الركن الخيري الخاص في منزلها، وتضع 

فيه مجموعة من المواد التي تالقي إقباال 

من األطفال مثل األلعاب والحلويات إضافة 

إلى بعض االحتياجات التي تعتبر ضرورية 

للكبار، ومن ثم يتم التبرع بأرباحه لصالح 

مشروع خيري محدد )تختاره العائلة صاحبة 

المعرض من دليل مشاريع قطر الخيرية( 

وتنفذه قطر الخيرية باسمها.

األهداف:

تشجيع األسر القطرية بكافة فئاتها 	 

على دعم العمل الخيري، واالندماج فيه. 

تنمية المهارات في ريادة األعمال 	 

وربطها في العمل اإلنساني. 

تعزيز العالقات األسرية وترسيخ أسس 	 

التكافل االجتماعي.

الشركاء:

رابطة المرأة القطرية، واالتحاد العربي 

للمرأة المتخصصة.

معايير التقييم :

جودة وجاذبية تصميم وتنظيم الركن.   	 

أعلى حجم تبرع تم جمعه من أرباح 	 

مبيعات الركن الذي أقامته. 

االختتام والتكريم

يقام حفل ختامي لتكريم األسر المشاركة 

والفائزة في التحدي، واإلعالن عن المشاريع 

التي سيتم تنفيذها باسم العائالت 

المشاركة.

3ـ تحدي المبادرات 
مسابقة إنسانية تنظمها قطر الخيرية بين 

عدة مبادرات تطوعية تتنافس في تنفيذ 

أفضل مشروع مجتمعي خالل شهر رمضان 

المبارك، بمشاركة متطوعين من الشباب 

ومؤثرين على شبكات التواصل االجتماعي. 

األهداف:

إتاحة المجال للمبادرات الشبابية للمشاركة 	 

في األعمال المجتمعية التطوعية. 

تحفيز الشباب على المشاركة في األعمال 	 

اإلنسانية ودمجهم في العمل التطوعي. 

تعزيز التعاون والشراكة مع الجهات 	 

التطوعية ذات العالقة. 

الشركاء 

المبادرات الشبابية والتطوعية ـ المؤثرون 

على شبكات التواصل االجتماعي.

معايير التقييم:

الفكرة اإلبداعية للمشروع ـ كفاءة الخطة 

واألنشطة ـ العمل الجماعي ـ استخدام 

شبكات التواصل االجتماعي ـ العرض 

التقديمي. 

االختتام والتكريم 

يقام حفل تكريمي في ختام المنافسة يتم 

فيه تكريم المبادرات المشاركة والجهات 

التي قامت بدعمهم.
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شبكة واسعة من خدمـــــــــــــات التحصيـل العادية
والتقنيات االلكترونية لتســـــــــــــهيل حساب ودفع الزكاة ..

مــن أجــل تســهيل عمليــات حســاب الــزكاة ودفعهــا والــرد علــى األســئلة الشــرعية المرتبطــة بهــا، 
خصصــت قطــر الخيريــة قنــوات عاديــة وأدوات رقميــة متعــددة، وتتمثــل هــذه الوســائل واألدوات بقســم 
الــزكاة فــي المقــر الرئيــس، وموقــع » زكاتــي« علــى االنترنــت، وتطبيــق زكاتــي علــى الجــوال، لتكــون 

ــك األقــرب علــى المتبرعيــن الكــرام.  بذل

2ـ موقع وتطبيق زكاتي
رابط الموقع:

qcharity.org/ar/qa/zaka 

zakaty.org :رابط التطبيق

الــزكاة  مســائل  فهــم  زكاتــي  وتطبيــق  موقــع  يتيــح 

ــي  ــاف الت ــى األصن ــروض عل ــاب المف ــة للنص ــبة آلي وحاس

تجــب فيهــا الــزكاة، وإمكانيــة إخراجهــا مباشــرة ألي مــن 

ــزكاة  ــًا باســتحقاق ال ــر التطبيــق آلي ــزكاة. ويذكِّ مصــارف ال

فــي الحــول الســنوي، ويتيــح طلــب خبيــر زكاة للشــركات، 

إضافــة لحاســبة لتطهيــر األســهم.

1ـ قسم الزكاة 
يقــوم القســم مــن خــالل خبيــر متخصــص يجمــع بيــن 

ــة  ــة رئيس ــرعية بمهم ــبية والش ــة والمحاس ــرة المالي الخب

هــي حســاب الــزكاة والرّد علــى االســئلة الماليــة المرتبطة 

بهــا وأهمهــا: حســاب الــزكاة ) لألفــراد، الشــركات، المهــن 

الشــركات  ميزانيــات  حســاب  الــخ(،  العقــارات..  الحــرة، 

وحســاب  عنهــا،  زكويــة  ميزانيــة  وإخــراج  وتحليلهــا، 

الــزكاة عــن أســهم المضاربــة واألســهم الثابتــة وحســاب 

التطهيــر منهــا، حوســاب الــزكاة التــي قــد تكــون تراكمــت 

ــنوات. ــدة س ــا لع ــى أصحابه عل

يكــون للقســم دوام إضافــي بعد صــالة التراويــح ) بالمقر 

الرئيــس وعبــر الهواتــف المخصصــة لخبيــر الــزكاة/ الشــيخ 

ربيــع مجاهــد، ويســتمر حتــى الثانيــة بعــد منتصــف الليــل 

فــي العشــر األواخــر مــن رمضــان.

كــم يقيــم القســم علــى مــدار العــام دورات تدريبيــة 

مؤسســات  مــن  وموظفيــن  الخيريــة  قطــر  لمحصلــي 

خاصــة وحكوميــة وشــبه رســمية ومنهــا دورات فــي فــي 

محاســبة زكاة األفــراد، ومحاســبة زكاة الشــركات، وزكاة 

الصدقــات. فــي  والشــركات، ودورة  األســهم 

rmojahed@qcharity.org  :إيميل خبير الزكاة

هاتف خبير الزكاة: 55035744 أو 44290152
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شبكة واسعة من خدمـــــــــــــات التحصيـل العادية
والتقنيات االلكترونية لتســـــــــــــهيل حساب ودفع الزكاة ..

وتحــرص قطــر الخيريــة فــي شــهر رمضــان علــى زيــادة ســاعات دوام قســم الــزكاة، وفــروع قطــر الخيريــة 
ونقــاط التحصيــل والمحصليــن داخــل الدولــة، مــن أجــل تســهيل اســتقبال زكــوات وصدقــات أهــل الخيــر 

الذيــن يحرصــون علــى تكثيــف دفعهــا فــي هــذا الموســم الكريــم.

3ـ الفروع ونقاط التحصيل 
)زكاتــي(  االلكترونــي  والتطبيــق  الموقــع  عــن  فضــال 

الخاصيــن بقطــر الخيريــة؛ فإنــه يمكــن  للمتبرعيــن الراغبين 

ــروع  ــالل ف ــن خ ــك م ــاز ذل ــا إنج ــم ودفعه ــاب زكاته بحس

قطــر الخيريــة ونقــاط تحصيلهــا والمحصــل المنزلــي أيضــا.

أ ـ الفروع: 
لدى قطر الخيرية  22 فرعا، 15 فرعا منها للرجال، 

و7 فروع للنساء، على امتداد خارطة دولة قطر .

ــالل  ــروع خ ــذه الف ــي ه ــدوام ف ــاعات ال ــزداد س ــدوام: ت ال

ــي:  ــا يل ــان كم رمض

الفروع األخرى

االيام
ساعات عمل الفترة الثانيةساعات عمل الفترة األولى

إلىمنإلىمن

12:30 م08:30 م05:30 م08:30 صمن السبت إلى الخميس

12:30 م08:30 م05:30 م12:30 ظالجمعة

المقر الرئيس “فرع الهال”

االيام
ساعات عمل

إلىمن

12:30 ليًا08:30 صباحًامن السبت إلى الخميس

ًالجمعة 12:30 ليًا12:30 ظهرًا

ب ـ نقاط التحصيل:
توجد لدى قطر الخيرية 82 نقطة تحصيل في األسواق 

والمجمعات التجارية والمستشفيات. 

وفضال عن ذلك يوجد لدى قطر الخيرية: 1400 صندوق 

تحصيل ثابت، و194 محصال، و36 ماكنة تبرع 

الكترونية. 

عين	خالد	|	رجالالخريطيات	|	رجال

الوكرة	|	نساءالوكرة	|	رجال

معيذر	|	رجالالخور	|	رجال

أبوهامور	|	رجالام	صالل	محمد	|	رجال

العزيزية	|	نساءالريان	|	رجال

المرخية	|	نساءالعزيزية	|	رجال

معيذر	|	نساءالمرخية	|	رجال

الريان	|	نساءالغرافة	|	رجال

سوق	الخميس	والجمعة	|	رجالالهالل	|	رجال

الرويس	|	نساءالرويس	|	رجال

المحّصل المنزلي:
خدمــة تتيــح للمتبــرع إمكانيــة طلــب محصــل عبــر تطبيــق 

النظــام تلقائيــا  qch.qa/app، ويقــوم  الخيريــة  قطــر 

الخريطــة وإرســال طلبــه  المتبــرع علــى  بتحديــد موقــع 

ألقــرب محصــل أو “محصلــة” الــذي يشــرع فــي التواصــل 

معــه، ومشــاهدة مكانــه علــى الخريطــة.

خدمة المحصل المنزلي
#الخير_بين_يديك
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األدوات الرقمية في قطر الخيرية …. 
التقنية في خدمة العمل اإلنساني

تطبيقات قطر الخيرية
تطبيق قطر الخيرية 

qch.qa/app
يتيــح تطبيــق قطــر الخيريــة تســجيل الدخــول بالبصمــة 
التبرعــات  تقاريــر  علــى  لالطــالع  والجــوال  والوجــه 
والمكفوليــن والمشــاريع والتبــرع لحمــالت قطــر الخيريــة 
بــكل يســر، عبــر البطاقــة االئتمانيــة والبنكيــة، والتبــرع 
بلمســة  والتبــرع  التطبيــق،  لفتــح  الحاجــة  دون  الــدوري 
واحــدة دون الحاجــة إلدخــال البيانــات كل مــرة، وتقســيط 
والواقــع  االفتراضــي  الواقــع  خدمــة  تتيــح  المشــاريع. 
المعــزز عــرض المشــاريع بشــكل واقعــي ألول مــرة فــي 

الخيــري. العمــل 

ركــزت قطــر الخيريــة منــذ ســنوات اهتمامهــا على مســايرة 

التطــور الســريع الــذي باتــت تعرفــه التقنيــات الحديثــة، 

الســتخدامها فــي صالــح تعزيز العمــل الخيري واإلنســاني، 

عبــر إطــالق العديــد مــن الخدمــات والحلــول التقنيــة التــي 

ــهولة  ــر س ــن أكث ــن والمانحي ــة المتبرعي ــن مهم ــت م جعل

مــع المحافظــة فــي ذات الوقــت علــى 

درجــة عاليــة مــن األمــان لبياناتهــم 

وخصوصيتهــم، فيمــا يلــي اســتعراض 

ألهــم التقنيــات الحديثــة التــي تجعــل 

العمــل الخيــري األقــرب إليــك.

امنح السعادة
من خالل 

التبرع السريع
بلمسة واحدة

اكفل يتيما
أو تبرع لمشروعك

بكل سهولة ويسر

لحظة بلحظة
 تعرف على مراحل
 تنفيذ المشروع مواكبة
 مستمرة بين بداية
المشروع ونهايته

تقارير مشاريعك
 وكفاالتك بالصور
والفيديو
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تطبيق رفقاء
ROFAQA.COM

يعــد تطبيــق رفقــاء امتــدادا للموقــع االلكترونــي الخــاص بهــذه 
األطفــال  أمنيــات  تحقيــق  خدمــة  إضافــة  تمــت  كمــا  المبــادرة. 
الفقــراء واأليتــام ممــن تكفلهــم قطــر الخيريــة حــول العالــم. وقــد 
أصبــح متاحــا اآلن تســجيل الدخــول ببصمــة اليــد أو بصمــة الوجــه. 
إذ يهــدف التطبيــق إلــى جعــل هــذه الفئــات عبــر اإلنترنــت ســهلة 
وفــي متنــاول يــد الكفيــل، كمــا يســمح لــه باالطــالع علــى التقاريــر 
يتيــح  قــام بهــا. كمــا  التــي  للمشــاريع والكفــاالت  التفصيليــة 
أمنيــات  لتحقيــق  “أمنيتــي”  مبــادرة  فــي  المســاهمة  التطبيــق 
المحتاجيــن  مشــاريع  لدعــم  “عــاون”  ومبــادرة  الفقــراء  األطفــال 

وتنميــة مهاراتهــم.

الموقع االلكتروني لقطر الخيرية:
qcharity.org

ومشــاريعها  الخيريــة  قطــر  عــن  كاملــة  صــورة  الموقــع  يقــدم 
ــز الدوليــة التــي حصلــت عليهــا،  ومكاتبهــا حــول العالــم، والجوائ
ويبقــى المتبــرع علــى إطــالع بآخــر أخبــار العمــل الخيــري، والتقاريــر 
الماليــة الســنوية، وأحــدث الحمــالت الخيريــة، وتحميــل إصــدارات 

الجمعيــة المختلفــة.

ــواب،  ــع: ث ــي الموق ــا ف ــي تجده ــة الت ــاريع الخيري ــم المش ــن أه وم
ــة. ــر الخيري ــة قط ــاون ومدون ــي، ع أمنيت

ثواب:
qch.qa/thawab

ــاء  ــرع إنش ــح للمتب ــة تتي ــر الخيري ــق قط ــع وتطبي ــي موق ــة ف خدم
مشــروع فــي ثــواب متوفــى أو عزيــز، وتمويلــه بالكامــل أو طرحــه 

ــى.   ــارف وذوي المتوف ــن مع ــة م ــة جماعي ــي حمل ف

أمنيتي:
qch.qa/wish

ــات  ــى أمني ــا عل ــة تطلعن ــر الخيري ــق قط ــع وتطبي ــي موق ــذة ف ناف
بريئــة أليتــام تكفلهــم قطــر الخيريــة، أو أطفــال مــن أســر فقيــرة 
الحــال، يحتاجــون أبســط األشــياء، مــن ســرير أو لحــاف، أو كســوة، أو 
نظــارة أو عــالج. بعــد التكفــل بتحقيــق أمنيــة، يتــم ِإشــعار المتبــرع 

بمجــرد اســتالم اليتيــم ألمنيتــه. 

“عاون”
awen.org

لألســر  موجهــة  لكنهــا  مشــابهة،  نافــذة  هــي  “عــاون”  نافــذة 
تنمويــًا  مشــروعا  الخيريــة  قطــر  لهــا  تقتــرح  التــي  المتعففــة، 
أو محــراث، يكفيهــا  بقــرة حلــوب،  أو  صغيــرًا، كحظيــرة دواجــن، 
الحاجــة، ويعــد مــن مصــارف الــزكاة كونــه ســيّملك للفقيــر، ويجــري 

أجــره مــادام المشــروع قائمــًا.

هدية:
أن  لــك  تتيــح  والتطبيــق  الموقــع  فــي  جديــدة  نافــذة   “ “هديــة 
ــددة،  ــاريع متع ــن مش ــن بي ــر م ــب. اخت ــن تح ــًا لم ــال خيري ــدي عم ته
الرســالة، وبمجــرد  الهديــة، ونــص  رقــم جــوال مســلتم  وأدخــل 
إتمــام التبــرع، ســتصل رســالة إلــى المســتلم تفيــده بوجــود هديــة 
خاصــة مــع اربــط للمشــروع الخيــري. ســيحصل المتبــرع ومتلقــي 
الهديــة علــى تقريــر مصــور فــور تنفيــذ المشــروع، إضافــة إلشــعارات 

ــل. ــير العم ــول س ــتمرة ح مس

بناء مدرسة

qcharity.org
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موقع رفقاء 
 rofaqa.com

العالــم  تهتــم مبــادرة رفقــاء بقضايــا األطفــال واأليتــام حــول 
عبــر برامــج فاعلــة تســاهم فــي مواجهــة كل مــا يهــدد أو يعــرض 
حياتهــم للخطــر. وباإلمــكان التبــرع لكفالــة األيتــام عبــر االنترنــت 
ــرع  ــام “تب ــاريع األيت ــرع لمش ــل اآلن” أو التب ــار “أكف ــر خي ــرة عب مباش
لبرامجنــا”. كمــا يحتــوي الموقــع دليــل “رفقــاء” وأخبــار وفيديوهــات 

األنشــطة وقصــص نجــاح.

أجهزة الخدمة الذاتية)كيوسك(:
أول جهــاز مــن نوعــه فــي العمــل الخيــري تــم تطويــره بجهــود 
ــرع  ــح التب ــر، ويتي ــي قط ــا ف ــو 36موقع ــي نح ــاح ف ــو مت ــة، وه ذاتي
وتســديد  العاجلــة،  والحمــالت  الخيــري  العمــل  مجــاالت  لمعظــم 
أقســاط المكفوليــن. كمــا يمكــن التبــرع لقطــر الخيريــة عبــر أجهــزة 

الخدمــة الذاتيــة التابعــة لشــركة أوريــدو.

qcharity.orgqcharity.org

كروت الخير
Kheir Cards

Sadaqah For Parents
صدقة بر الوالدين

َوبِاْلَواِلَدْيِن ِإْحَساًنا

بترخيص من هيئة تنظيم األعمال الخيرية - الصدقة العامة 2018/1070

تعتبر هذه البطاقة وسيلة من وسائل التبرع في أوجه الخير ويتم استخدامها داخل دولة قطر.. 1

سيتم اصدار إيصال كدليل لعملية التبرع.. 2

تنتهي صالحية هذه البطاقة تلقائيًا بعد عملية دفع التبرع وبذلك تعتبر ال قيمة لها.. 3

 هذه البطاقة غير مستردة وال يمكن استبدال قيمتها نقدًا، كما ال يمكن استبدالها في حال فقدت أو سرقت . 4
أو أتلفت.

ال قيمة نقدية لهذه البطاقة ويتم التبرع بقيمتها عبر منافذ البيع المعتمدة فقط.. 5

ريع هذه البطاقة بجميع فئاتها يذهب للمشروع المحدد له ويتم ذلك تحت اشراف هيئة األعمال الخيرية في . 6
دولة قطر.

هذه البطاقة ملك لقطر الخيرية وال تستعمل كضمانة نقدية . 7

اإلساءة في استخدام هذه البطاقة تعرضك للمسائلة القانونية.. 8

1. This card is used as a mean to bring goodness to the world. It is only used in the state of Qatar.

2. Upon purchase, a receipt shall be issued by the cashier

3. This card is one time used and has no value. The card will expire once the payment is processed.

4. This card is non-refundable and cannot be redeemed for cash, nor can it be replaced if lost or stolen 
or damaged

5. There is no cash value for this card, and its value is to be donated through authorized outlets only.

6. All the revenues of this card will be dedicated to its specified project under the supervision of the 
Regulatory Authority for Charitable Activities in the state of Qatar.

7. This card belongs to Qatar Charity and cannot be used as a cash or a bank guarantee against a cheque 
or a credit card.

8. Misuse of this card may result to legal liabilities.

صالحة لالستعمال للتبرع لمرة واحدة فقط و يتم الدفع عبر منافذ البيع المعتمدة فقط

This card is used for one-time donation, which can be done through authorized outlets only

الدال على الخير:
ــر  ــُل أْج ــُه ِمْث ــر َفَل ــا مــن قــول الرســول ملسو هيلع هللا ىلص: »َمــْن َدلَّ َعَلــى َخٍي انطالًق
َفاِعِلــِه« أطلقــت قطــر الخيريــة خدمــة مبتكــرة تتيــح لمســتخدم 
عبــر  الخيريــة  للمشــاريع  الترويــج  االجتماعــي  التواصــل  وســائل 
الخيــر،  علــى  الداللــة  فــي  أثــره  ومتابعــة  المختلفــة،  حســاباته 
تبرعــوا بهــا،  التــي  والمبالــغ  المتفاعليــن معــه،  عــدد  ومعرفــة 
ويحصــل علــى نقــاط تؤهلــه لالنتقــال مــن فئــة إلــى أعلــى كــدال 
علــى الخيــر والحصــول علــى الــدرع الرمــزي، أو تحويلهــا إلــى ســاعات 

ــاط. ــوع مقابــل لعــدد النق تط

رسائل الخير:
ــر الرســائل النصيــة، هدفهــا جعــل  ــرع تتــم عب خدمــة مبتكــرة للتب
عمليــة التبــرع تتــم خــالل ثــوان معــدودة وفــي ســرية تامــة. حيــث 
يمكــن إرســال رســالة نصيــة للتبــرع بــأي مبلــغ يتــم اســتقطاعه 
مــن فاتــورة الهاتــف شــهريا أو أســبوعيا أو يوميــا بشــكل آلــي أو 
لمــرة واحــدة، أو التبــرع لصالــح كفالــة معينــة أو مشــروع معيــن أو 
ــرع  ــاب المتب ــا بحس ــرع تلقائي ــط التب ــر رب ــر، عب ــة أو زكاة الفط أضحي

بنــاء علــى رقــم الجــوال.

بطاقات الخير:
بطاقــات أو كــروت الخيــر أســلوب مبتكــر للتبــرع، يحصــل عليهــا 
ــه  ــر، إذ يمكن ــي قط ــات ف ــوق أو الصيدلي ــز التس ــي مراك ــرع ف المتب
ــام  ــة - إطع ــم- زكاة - صدق ــار صائ ــرع )إفط ــة التب ــوع بطاق ــار ن اختي

مســكين( وإضافتهــا إلــى ســلة المشــتريات.

هدية:
 qch.qa/gift
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تطبيق لبيه
qch.qa/labeh

العاجلــة  المســاعدات  تقديــم  لتســهيل  لبيــه  تطبيــق  يهــدف 
داخــل قطــر لــكل مــن يمــر بظــرف طــارئ، ويســهل عليــه توفيــر 
االحتياجــات األساســية العاجلــة التــي ال تتطلــب الكثيــر مــن األوراق 
والموافقــات، ويوفــر المــاء والخبــز لــكل مــن يطلبــه بــدون مقابــل.

 Widget  صدقة ويدجت
ــول  ــار ووص ــم انتش ــدف دع ــة به ــر الخيري ــا قط ــرع طورته أداة للتب
برامجهــا الخيريــة ألوســع شــريحة ممكنــة، إذ تتيــح هــذه األداة 
إمكانيــة تحويــل أي موقــع الكترونــي إلــى مســاحة للتبــرع وعمــل 
الخيــر. وتوفــر هــذه الخدمــة إمكانيــة إخــراج صدقــة، ودعــم مشــاريع 

ــري. ــروع خي ــاهمة بمش ــهم، والمس ــراج زكاة األس ــان، وإخ رمض

مركز خدمة العماء 
تــم إدخــال خدمــات رائــدة إلــى مركز قطــر الخيريــة الخــاص بالتواصل 
وخدمــة العمــالء، تتمثــل باســتحداث نظــام عالمــي جديــد للــرد 
ــر  ــي، عب ــّي واحتراف ــكل مهن ــن بش ــات المتبرعي ــي وإدارة عالق اآلل
مركزهــا الخــاص بالتواصــل )Contact Center IVR(، حيــث يتيــح هــذا 
النظــام للعمــالء والمتبرعيــن األفاضــل القــدرة الكاملــة على خدمة 
أنفســهم مباشــرًة وبــدون وســاطة ُتذكــر، وذلــك عبــر الخيــارات 
المناســبة لالستفســار عــن تبرعاتهــم )كفــاالت او مشــاريع(، أو 

إنجــاز عمليــات التبــرع واســتالم تقاريرهــم آليــًا. 

خدمة الدفع الهاتفي اآللي:
تتيــح خدمــة )الدفــع الهاتفــي اآللــي( لمــن يرغــب مــن المتبرعيــن 
ــي  ــادات الت ــق اإلرش ــك وف ــف، وذل ــالل الهات ــن خ ــع م ــرع والدف التب
الدفــع، حيــث  لمرحلــة  حيــن وصولهــم  النظــام  لهــا  يرشــدهم 
بإدخــال  خاللهــا  يقومــون  آمنــة  خطــوات  عــدة  فــي  ينتقلــون 
معلومــات بطاقتهــم االئتمانيــة بأنفســهم، وبــدون أي حاجــة 
درجــات  أعلــى  يضمنــون  وبذلــك،  الخدمــة،  لموظــف  إلعطائهــا 
الســرية التــي تتبعهــا قطــر الخيريــة عبــر معاييــر ال )آيــزو( العالميــة 
فــي ســرية المعلومــات، وبــدون أي ســقٍف لقيمــة المبلــغ المدفــوع. 
ــكل  ــه بش ــات بطاقت ــل لمعلوم ــرع الفاض ــال المتب ــة إدخ ــي حال وف
ــالة  ــه رس ــم تصل ــا، ث ــادة إدخاله ــرى إلع ــًة أخ ــى فرص ــئ، ُيعط خاط
شــكر خاصــة بعــد إتمــام تبرعــه، أو ُيحــول لموظــف الخدمــة تلقائيــًا 

ــح. ــكل صحي إلنجــاز معاملتــه بش

تطبيق الحصالة 
qch.qa/hasala

تطبيــق إلكترونــي يشــجع األطفــال علــى عمــل الخيــر عبــر حّصالــة 
مســاعدة  وطلــب  طــرق،  بعــدة  تعبئتهــا  يمكنهــم  إلكترونيــة 
ذويهــم. يقــوم الطفــل أو أحــد والديــه بتنزيــل التطبيــق، وإنشــاء 
حّصالــة رقميــة بإســمه، ويمكــن للوالديــن أو للطفــل وضــع األمــوال 
فــي الحصالــة برصيــد الرســائل النصيــة )فاتــورة الجــّوال( أو ببطاقــة 
ائتمانيــة، أو بإيــداع التبــرع عنــد أي محّصــل بداخــل حســاب الحّصالــة. 
أي  فــي  مــن مصروفهــم  جــزءًا  األطفــال  يجمــع  أن  يمكــن  كمــا 
حصالــة عاديــة داخــل البيــت، وإضافــة المبلــغ للحّصالــة. يســتطيع 
الطفــل مراقبــة رصيــد الحّصالــة ومعرفــة تبرعاتــه، كمــا يمكنــه 
االنتظــار لحيــن وصــول المبلــغ لقيمــة محــددة للقيــام بتخصيصــه 
لمشــاريع الميــاه أو الصحــة أو التعليــم ولصالــح األيتــام. فــي حــال 
مــرور ثالثــة أشــهر دون تخصيــص أو قبــل انتهــاء العــام، يتــم 
تذكيــر الطفــل واألبويــن بتحديــد المجــال الــذي يريــدون دعمــه، وفي 

حالــة عــدم التحديــد، يخصصهــا النظــام آليــا 
للمشــاريع المفتوحــة. يتــم عمــل تحديــات 
أهــداف  لتحقيــق  التطبيــق  داخــل  مختلفــة 

ــدة. ــم المتح ــتدامة لألم ــة المس التنمي

مركز
خدمة العماء
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قطر الخيرية 2019

تحــرص قطــر الخيريــة علــى إصــدار دليــل ســنوي 
المجــاالت  علــى  مقّســما  يكــون  للمشــاريع، 
اإلنســانية والتنمويــة الرئيســة التــي تعمــل 
منهــا  مجــال  كل  يضــم  بحيــث  لهــا،  وفقــا 
قائمــة مــن المشــاريع التابعــة لــه، موّزعــة على 
الــدول التــي تعمــل الجمعيــة فيهــا، وقــد تــم 
اختيــار هــذه المشــاريع، بنــاء علــى مــا تقدمــه 
ــدة  ــة، معتم ــر الخيري ــة لقط ــب الميداني المكات
فــي ذلــك علــى الخطــط التنمويــة للــدول التــي 
يعملــون فيهــا، وتراعــي فــي نفــس الوقــت 
الثمانيــة  اإلنمائيــة  أهــداف  مــع  التوافــق 

لأللفيــة التابعــة لألمــم المتحــدة 2030. 
يتيــح دليــل المشــاريع الخيريــة لقطــر الخيريــة 
مــن  الكــرام  للمتبرعيــن  متعــددة  خيــارات 
انتقــاء مــا يناســبهم مــن مشــروعات  أجــل 
أو كفــاالت، بحيــث يمكــن لهــم أن يمولوهــا 
الدعــم لهــا، تبعــا لنوعيــة هــذه  أو يقدمــوا 
المشــاريع والــدول التــي تنفــذ فيهــا وقيمتهــا 
الماليــة. وتنظــر قطــر الخيريــة إلــى المحســنين 
تحققــه  فيمــا  لهــا  كشــركاء  والمتبرعيــن 
الرعايــة  فــي مجــاالت  إنجــازات مهمــة،  مــن 
االجتماعيــة والتنميــة ومكافحــة الفقــر عبــر 
حيــاة  فــي  فــارق  مــن  تتركــه  ومــا  العالــم، 

اإلنســانية. تدخالتهــا  جــراء  المســتفيدين 
أقسام الدليل 

للدليــل أقســام رئيســة هــي: الميــاه واإلصحاح 
والمضخــات،  واالرتوازيــة  الســطحية  كاآلبــار 
االجتماعــي(،  )الســكن  الفقــراء  وإســكان 
والمشــاريع المــدرة للدخــل، وبنــاء المســاجد، 
والرعايــة االجتماعيــة وينــدرج فيهــا كفــاالت 
ــات  ــة وذوي االحتياج ــر المتعفف ــام واألس األيت
الخاصــة وغيرهم، والصحــة كالوحدات الصحية، 
والتعليــم كبنــاء وتأثيــث المــدارس وغيرهــا، 
رقميــة  بخالصــات  قســم  كل  اســتهل  وقــد 
المجتمعــات  تواجــه  التــي  التحديــات  حــول 
والفئــات الفقيــرة عبــر العالــم فــي كل مجــال 

مــن مجــاالت عمــل قطــر الخيريــة. 

ويتمّيــز دليــل هــذا العــام بتوفيــر باقــات للتبــرع 
بحيــث تتضمــن كل باقــة مجموعــة مشــاريع 
وتمليــك  اجتماعــي،  ســكن  )بنــاء  مثــل:      
ــة  ــاء، وصدق ــر م ــر بئ ــل، حف ــدر للدخ ــروع م مش
جاريــة(، بحيــث تتيــح للمتبــرع التبــرع ألكثــر مــن 

ــد.  ــي آن واح مشــروع ف
ويخصــص الدليــل فــي نهايتــه قائمــة بفــروع 
التابعــة  التحصيــل  ونقــاط  الخيريــة  قطــر 
تمّكــن  التــي  الرقميــة  التبــرع  وطــرق  لهــا، 
المتبرعيــن مــن دفــع طــرق تبرعاتهــم بيســر 
ــة  ــال بمقدم ــتهل كل مج ــد اس ــهولة. وق وس
توّضــح التحديــات المرتبطــة بــه عبــر العالــم، 
مــن خــالل األرقــام واإلحصائيــات والحقائــق، 
الخيريــة  قطــر  تدخــل  يســتدعي  الــذي  األمــر 
وكل المؤسســات اإلنســانية والتنمويــة مــن 
أجــل اإلســهام فــي تخفيــف معانــاة البشــر 

بذلــك.  المرتبطــة 
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ــن  ــدة بي ــة، وحي ــة متفوق ــنة، طالب ــدان 14 س ــت مه ــة بن ــة الرحم نزيل
ــك  ــد هنال ــم يع ــدي، ل ــاة وال ــد وف ــة “بع ــة الرحم ــول نزيل ــا، تق إخوانه
مــن يكفلنــا، رغــم المجهــودات الكبيــرة التــي قــام بهــا أخــي األكبــر، 
ــن  ــية. ولك ــة أو الماش ــي الزراعي ــا كاألراض ــدي إرث ــا وال ــرك لن ــم يت إذ ل
حياتنــا تحســنت ـ بفضــل هللا ـ بعــد حصولــي علــى كفالــة األيتــام مــن 

كافلــي الكريــم فــي دولــة قطــر منــذ مــارس 2012.

وتحدثنــا نزيلــة الرحمــة عــن برنامجهــا الرمضانــي اليــوم وعــن بعــض 
ذكرياتهــا فــي هــذا الشــهر الكريــم فتقــول: يبــدأ يومي في الســاعة 
الثالثــة صباحــا حيــث أعــّد وجبــة الســحور مــع أمــي، وأقــرأ القــرآن 
ــاعة  ــى الس ــال إل ــتريح قلي ــم أس ــي، ث ــر وأصل ــى آذان الفج ــم إل الكري
الثامنــة أو التاســعة، وبعدهــا أنشــط فــي مســاعدة أمــي فــي البيــت، 
إضافــة الــى ســماع بعــض الــدروس الدينيــة حتــى صــالة الظهــر، 
وبعــد الصــالة  أقــرأ وردي القرآنــي، وأراجــع بعــض مــا أحفــظ .وعقــب 
العصــر أســاعد أمــي فــي المطبــخ إلــى مــا قبــل اإلفطــار .وبعــد صــالة 
المغــرب أجــدد مســاعدتي لهــا فــي غســل االطبــاق، وأتجهــز ألداء 
صــالة العشــاء والتراويــح فــي المســجد التــي اعتبرهــا مــن أكبــر نعــم 

ــي. هللا عل

وأوضحــت نزيلــة الرحمــة أن رمضــان أيضــا يعــد فرصــة للتــزاور بيــن 
األقــارب وهــذه نعمــة كبيــرة، واإلفطــار مــع عائلتنــا الكبيــرة مــن 
األعمــام واألخــوال، وهــم حريصــون علــى دعوتنــا دائمــا عندهــم.

وأضافــت أن الشــهر الفضيــل يعنــي الرحمــة والبركــة عنــدي، وكذلــك 
المالبــس الجديــدة، وهدايــا أهــل قطــر لــي وألمــي، فقــد اســتلمنا 
أكثــر مــن مــرة طــردا مــن المــواد الغذائيــة، حتــى أننــي حينما تســلمته 
ــا  ــك ريثم ــي ذل ــي ف ــاعدتني أم ــل س ــردي، ب ــه بمف ــتطع حمل ــم أس ل

اســتأجرنا دارجــة ناريــة. 

والعيــد،  رمضــان  أهلــي مصروفــات  عــن  الغذائيــة خففــت  الطــرود 
حيــث تمكنــا مــن توفيــر الطعــام خــالل الشــهر الفضيــل وفــي العيــد، 
ومــن خــالل كســوة العيــد التــي تقــدم لأليتــام حصلــت علــى مالبــس 
جديــدة، وكــم كنــت ســعيدة ألننــي لــم أضطــر إلــى ارتــداء المالبــس 
التــي كنــت أرتديهــا طــول العــام، فالعيــد هــو موســم للفرح والســرور.   

وأضافــت نزيلــة الرحمــة، ومــن المســاعدة التــي حصلنــا عليهــا تمكنت 
أمــي مــن التصــدق باألطعمــة الخفيفــة والشــراب لقــراء القــرآن فــي 
مســجد قريتنــا، األمــر الــذي مألنــا فرحــا وفخــرا بمشــاركة أهــل قريتنــا 

ــل. ــهر الفضي ــي الش عاداتهم ف

يوم رمضاني في حياتهم

اليتيمة نزيلة الرحمة: مساعدة أهل قطر تمأل 
شهرنا الكريم بالبركة والسعادة 

وشكرت نزيلة الرحمة 
كافلها ودعت له 

بالخير وطول العمر 
والسعادة وهنأته 

بشهر رمضان المبارك. 
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تطبيق و حصالة الخير
لتشجيع الطفل على فعل الخير

عزيزي الطفل 
ل فيه. 	  ل تطبيق الحصالة الذكية وَسجِّ َحمِّ

مــا 	  الكرتونيــة  الخيــر(  )حصالــة  فــي  اجمــع 
تســتطيع مــن تبرعات بمســاهمتك ومســاهمة 
ــة.    أهلــك وأقاربــك، أو اجمعهــا أي حصالــة عادي

ــل 	  ــرب محص ــه ألق ــة توّج ــح الحصال ــا تفت عندم
منــه  واطلــب  الخيريــة  لقطــر  محصلــي  مــن 
فــي  جمعتــه  الــذي  المبلــغ  قيمــة  تســجيل 

)الرقميــة(  االلكترونيــة  حصالتــك  حســاب 

تابع تبرعاتك مرة أخرى. 	 

تطبيق الحصالة 
qch.qa/hasala

تطبيــق إلكترونــي يشــجع األطفــال علــى عمــل 
الخيــر عبــر حّصالــة إلكترونيــة يمكنهــم تعبئتها 
ــوم  ــم. يق ــاعدة ذويه ــب مس ــرق، وطل ــدة ط بع
الطفــل أو أحــد والديــه بتنزيــل التطبيق، وإنشــاء 
أو  للوالديــن  ويمكــن  باســمه،  رقميــة  حّصالــة 
الحصالــة برصيــد  األمــوال فــي  للطفــل وضــع 
الرســائل النصيــة )فاتــورة الجــّوال( أو عبــر بطاقــة 
محّصــل  أي  عنــد  التبــرع  بإيــداع  أو  ائتمانيــة، 

ــة. ــق الحّصال ــي تطبي ــابه ف ــل حس بداخ
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إجمالي عدد ساعات الصيام

هــذه الصفحــة مخصصــة إلحبائنــا األطفــال الصغــار الذيــن يحبون تقليــد الكبار فــي الصوم، 
واالســتمتاع بأجــواء الشــهر الفضيــل، لتمكينهــم مــن معرفــة عــدد الســاعات التــي 
ــم  ــة، وتعويده ــذه الفريض ــة ه ــم بطبيع ــدف تعريفه ــا، به ــا يومي ــن صومه ــوا م تمكن
ــع  ــرون، م ــا يكب ــل عندم ــوم كام ــوم ي ــى ص ــوال إل ــة، وص ــورة تدريجي ــام بص ــى الصي عل
اقتــراح عمــل احتفاليــة لهــم فــي نهايــة الشــهر الكريــم وتقديــم هديــة مناســبة لهــم.

سنة أولى 
صيام

1440 هـ 2019 مـ

رمضان
كريم



َألتزُم بالقواعِد الصحّية .. وُأساعُد ليكوَن 

العالُم بدوِن أمراض.

ألون و أساعد


