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التكلفة اإلجمالية لمبلغ التدخل

إجمالي عدد المستفيدين

مساعدات وخدمات العمال الطالب

أنشطة األطفال األسر

المرأة المرضى )عالج الحاالت المرضية(

أنشطة الشباب األيتام واألرامل

أنشطة الجاليات كبار السن

ذوي االحتياجات الخاصة الغارمين )غارمين - سجين - عابر سبيل - أسر سجناء(

اجمالي المستفيدين من خدمات
قطر الخيرية محليا 2019

130,445,681 ر.ق

919,870 مستفيد

630,420 مساعدة 80,692 طالب

26,000 طفل 5,000 أسرة

10,165 مرأة 503 مريض

6,000 شخص 5,771 يتيم وأرملة

20,000 شخص 113 كبار السن

110 شخص 110 غارم



بدعم من أهل الخير والمتطوعين وبالتعاون مع الجهات المعنية 

“خيرنا ألهلنا”..
إنجازات متواصلة وعطاء ممتد من قطر الخيرية

“ خيرنــا ألهلنــا”.. شــعار أطلقتــه قطــر الخيريــة تعبيــرا عــن مبادراتهــا ومشــاريعها التــي 

تقــوم بهــا وتنفذهــا منــذ تأسيســها ـ ومــا تــزال ـ لخدمــة المجتمــع المحلــي واإلســهام 

ــة  ــاالت التنميــة االقتصاديــة واالجتماعيــ فــي تنميتــه وفقــا لرؤيــة قطــر 2030 فـــي مجــ

ــاعدات  ــم المس ــي تقدي ــة ف ــة ممثل ــة االجتماعي ــق بالرعاي ــا يتعل ــواء م ــانية، س واإلنســ

والدعــم لألســر ذات الدخــل المحــدود والحــاالت التــي تمــّر بظــروف خاصــة كالغارميــن مــن 

جهــة، أو بتنفيــذ مشــاريع وأنشــطة لألســر واألفــراد لتنميــة قدراتهــم بالتعــاون مــع 

شــركائها فــي القطاعيــن الحكومــي والخــاص مــن جهــة أخــرى.

وقــد تعــزز حضــور قطــر الخيريــة وازدادت وتيرتــه مؤخــرا فــي إطــار المشــاركة فــي الجهــود 

الوطنيــة لمواجهــة فيــروس كورونــا بالتعــاون الجهــات الحكوميــة ذات العالقــة، مــن 

خــالل اســتنفار جهــود كادرهــا الوظيفــي المــدرب وفرقهــا التطوعية، وتقديم مســاعدات 

وأنشــطة تصــب فــي الجوانــب الوقائيــة والتوعويــة، خصوصــا مــا يخــص شــريحة العمــال، 

وذلــك نظــرا لخبرتهــا الممتــدة فــي التدخــالت اإلنســانية التــي تقدمهــا عبــر العالــم فــي 

ظــل الكــوارث والظــروف االســتثنائية. 

وقــد تمكنــت قطــر الخيريــة خــالل عــام 2019 وبدعــم مــن أهــل الخيــر فــي قطــر مــن تقديــم 

الدعــم والمســاعدة لـــ 754 حالــة شــملت األســر ذات الدخــل المحــدود لتحســين وضعهــا 

ــف  ــى وتخفي ــاندة المرض ــم، ومس ــج كربه ــن وتفري ــون الغارمي ــديد دي ــي، وتس المعيش

والمســنين  الخاصــة  االحتياجــات  وذوي  والمطلقــات  ألرامــل  لدعــم  إضافــة  آالمهــم، 

ــال. ــون ري ــن 84 ملي ــة زادت ع ــة إجمالي ــر، وبتكلف ــم داخــل قط ــم وغيره ــالب العل وط

مبادرة

خيرنا ألهلنا
عطاء بال حدود..



ــر  ــل قط ــن داخ ــن الغارمي ــون 110 م ــديد دي ــي تس ــاهمة ف ــاعدات المس ــذه المس ــهمت ه أس

لهــم،  االجتماعــي  االســتقرار  وتحقيــق  أســرهم،  مــع  شــلمهم  ولــّم  الماضــي،  العــام 

خصوصــا قبيــل دخــول شــهر رمضــان واألعيــاد، وبلغــت القيمــة اإلجماليــة لهــذه المســاهمات 

أكثــر مــن  60,5 مليــون ريــال، وال زال تواصــل مســاعيها خــالل العــام الجــاري 2020 وهــو مــا 

أدى لتفريــج كــرب عشــرات الحــاالت األخــرى ليكونــوا مــع عائالتهــم قبيــل حلــول شــهر رمضــان 

القــادم، فيمــا غطــت المســاعدات 117 حالــة مرضيــة بقيمــة إجماليــة بلغــت 7,497,759 ريــاال 

فــي 2019،  وذلــك بإجــراء الفحوصــات الطبيــة وتوفيــر العــالج لهــم، كمــا قدمــت قطــر الخيريــة 

مســاعدات لـــ 131 طالبــا بمبلــغ 3,154,000 كرســوم دراســية وتوفيــر مســتلزمات الدراســة. 

الغارمون 



وخــالل العــام الماضــي أيضــا اســتفادت 307 أســرة مــن ذوي الدخــل المحــدود واألرامــل 

ــا  ــال، فيم ــون ري ــن 10,7 ملي ــد ع ــة تزي ــهرية بقيم ــة الش ــاعدات المالي ــن المس ــات م والمطلق

بلغــت قيمــة المســاعدات الماليــة المقطوعــة أكثــر مــن 2 مليــون ريــال اســتفادت منهــا 65 

ــا .  ــرت به ــتثنائية م ــروف اس ــة ظ ــاالت لمواجه ــر والح ــن األس م

وســتقوم قطــر الخيريــة قبيــل شــهر رمضــان المقبــل بتقديــم العــون والمســاعدة لألســر ذات 

الدخــل المحــدود حيــث ســيتم توفيــر “مونــة رمضــان” مــن خــالل كوبونــات شــرائية ينتظــر أن 

ــع  ــى توزي ــة إل ــال، إضاف ــون ري ــدر ب 1,200,000 ملي ــة تق ــرة بتكلف ــا 2000 أس ــتفيد منه تس

ــد  ــوة العي ــراء كس ــي ش ــر ف ــذه األس ــاعدة ه ــري لمس ــال قط ــف ري ــو 187 أل ــة بنح ــغ مالي مبال

ألبنائهــم مــن أجــل إشــعارهم بفرحــة العيــد ومــن المتوقــع أن يســتفيد منهــا 450 طفــال. 

األسر ذات الدخل المحدود



كمــا قــررت قطــر الخيريــة خــالل شــهر مــارس الماضــي تجديــد صــرف المســاعدات الشــهرية 

تلقائيــا لمئــات المســتفيدين مــن المســجلين لديهــا مــن األســر ذات الدخــل المحــدود واالرامل 

والمطلقــات وغيرهــم داخــل قطــر لمــدة ثالثــة أشــهر قادمــة دون الحاجــة لحضورهــم.

تجديد تلقائي



وفــي إطــار الرعايــة االجتماعيــة وضمــن مشــروعها “قــادة وقائــدات المســتقبل” تقــوم قطــر 

الخيريــة بكفالــة 450 يتيمــا داخــل قطــر بهــدف توفيــر حياة كريمة لهــم وألســرهم، واالرتقاء 

بالمكفوليــن تعليميــا وتربويــا وصحيــا، والعمــل علــى تطويــر قدراتهــم مــن خــالل مجموعــة 

مــن األنشــطة والمتابعــات الدوريــة، ومنهــا توفيــر الحقائــب والمســتلزمات المدرســية لهــم، 

وتنظيــم االحتفــاالت الســنوية لتكريــم المتفوقيــن منهــم، وتخصيــص المخيمــات الصيفيــة، 

فضــال علــى تنظيــم فعاليــات ترفيهيــة ورياضيــة وزيــارات دوريــة لهــم. 

وتجــري االســتعدادات خــالل األيــام القليلــة القادمــة لتوزيــع “مونــة رمضــان” علــى أســر 

األيتــام ايضــا لتلبيــة االحتياجــات التموينيــة الالزمــة لهــم، وينتظــر أن تســتفيد منهــا 600 

أســرة بتكلفــة تقــدر ب 360 ألــف ريــال، إضافــة الــى عيديــة األيتــام ألبنــاء 450 أســرة بهــدف 

إدخــال الســرور علــى قلوبهــم، قبيــل عيــد الفطــر كمــا جــرت عليــه العــادة ســنويا.

األيتام



وتقديــرا لجهــود العمــال فــي مســيرة البنــاء والتنميــة، نفــذت قطــر الخيريــة العديــد مــن 

المشــاريع والمبــادرات وقدمــت الكثيــر مــن الخدمــات لصالــح هــذه الفئــة، بالتعــاون مــع عــدد 

مــن الجهــات الحكوميــة والتجاريــة والمبــادرات التطوعيــة والمــدارس والجامعــات للوصــول 

المســاعدات  وتنوعــت  المعيشــية.   ظروفهــم  تحســين  بهــدف  منهــم،  عــدد  أكبــر  إلــى 

والخدمــات التــي قدمتهــا قطــر الخيريــة لشــريحة العمــال لتشــمل توزيــع ســالل غذائيــة، 

ــات إفطــار  ــر وجب ــب نظافــة شــخصية، وتوفي وحقائــب مالبــس ومســتلزمات شــتوية، وحقائ

صائــم ووجبــات يوميــة، ولحــوم أضاحــي، وفحــوص طبيــة دوريــة، وتوزيــع ميــاه للشــرب 

ضمــن “ســقيا المــاء”، ومحاضــرات صحيــة وتوعويــة، وأنشــطة ترفيهيــة وبرامــج ومشــاريع 

ــة.  تنموي

وقــد بلــغ عــدد المســتفيدين مــن اإلفطــارات التــي خصصتهــا للعمــال فــي رمضــان مــن العــام 

ــا بفئــة العمــال خــالل  الماضــي 467 الــف شــخص، فيمــا ســتواصل قطــر الخيريــة اهتمامه

شــهر رمضــان المقبــل، حيــث ســيتم توزيــع وجبــات إفطــار ســاخنة وســالل غذائيــة عليهــم ، 

وينتظــر أن يســتفيد منهــا مئــات االالف مــن العمــال فــي مختلــف مناطــق تجمعاتهــم.

العمال



ولتلبيــة احتياجــات الحملــة فــي المجــال الغذائــي ؛ أطلقــت قطــر الخيريــة مبــادرة #مطابــخ 

الخيــر لتوزيــع وجبــات غذائيــة ســاخنة علــى ثــالث فتــرات بالتنســيق مــع وزارة الصحــة، حيــث 

تقــوم بتوزيــع أكثــر مــن 6,000 وجبــة غذائيــة يوميــا علــى العمــال فــي أماكــن تجمعاتهــم 

والمؤسســات  الشــعبية  المطابــخ  مــن  عــدد  المبــادرة  هــذه  فــي  ويشــارك  المختلفــة. 

ومتطوعــي ومشــرفي قطــر الخيريــة. 

واليــزال العمــل متواصــال علــى قــدم وســاق لتقديــم المزيــد الجهــود خــالل األيــام القادمــة 

بمــا فــي ذلــك فعاليــات شــهر رمضــان المبــارك.  

مطابخ الخير


