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الرمضانيــة  مشــاريعنا  قيمــة  ريــال  مليــون   119
ليصــل  المتبرعيــن  دعــم  وننتظــر  المســتهدفة، 
خيرهــا لحوالــي 2,4 مليــون شــخص فــي قطــر وعبــر 

العالــم.

"بالخير اطمئن"
حملــة قطر الخيريــة الرمضانية 

دعمكــم لحملتنــا الرمضانيــة يمكننــا مــن تنفيــذ 
مشــاريع لصالــح نصــف مليــون شــخص مــن العمــال 

واالســر ذات الدخــل المحــدود داخــل قطــر.

راعينــا فــي مشــاريعنا الرمضانيــة وطــرق التبــرع لها 
مقتضيــات الســامة العامــة واإلجــراءات االحترازية
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ــل  ــي ظ ــام ف ــذا الع ــارك ه ــان المب ــهر رمض ــا ش يزورن
نفســها علــى  الخصوصيــة، فرضــت  بالغــة  ظــروف 
شــعوب العالــم بأســره، ودفعتهــم التخــاذ إجــراءات 
ــت  ــة، وترك ــامة العام ــى الس ــا عل ــة حفاظ احترازي
شــؤون  وســائر  ومعاشــهم  أعمالهــم  علــى  أثرهــا 

حياتهــم، وربمــا تتــرك أثرهــا علــى مســتقبلهم.
ــية  ــة لحساس ــر الخيري ــي قط ــا ف ــع إدراكن ــا م لكنن
والتزامنــا  الوقايــة  بســبل  وأخذنــا  المرحلــة،  هــذه 
ــا ســواء مــا  ــة شــرعا وقانون بشــروط الســامة المطلوب

طــرق يتعلــق بتنفيــذ المشــاريع الرمضانيــة  أو 

ــن  ــا م ــن تمنعن ــا ل ــة كرون ــإن جائح ــا. ..ف ــرع له التب
أمــور: جملــة  فــي  التفكيــر 

والتفــاؤل 	  للمســتقبل،  األمــل  بعيــن  النظــر 
هــذا  مخاطــر  علــى  البشــرية  ســيطرة  بإمكانيــة 
وعــودة  المحنــة  وزوال  وتطويقهــا،  الفيــروس 
ــه  ــن بطبع ــل، ألّن المؤم ــر آج ــا غي ــكينة، عاج الس

مستبشــر.  متفائــل 
القيــام بمهامنــا اإلغاثيــة وتدخاتنــا اإلنســانية 	 

مــع  بالتعــاون  والتطوعيــة  التوعويــة  وجهودنــا 
وقــوع  بهــا عنــد  نقــوم  ـ كمــا  المعنيــة  الجهــات 
ومواصلــة  ـ  األزمــات  وإبــان  الطبيعيــة  الكــوارث 
ــي،  ــي الوقائ ــر الوع ــل نش ــن أج ــة، م ــا التنموي أعمالن
ــج  وتخفيــف آالم النــاس ومعاناتهــم اإلنســانية وتفري
كربهــم وتحســين أوضاعهــم المعيشــية.. ألن هــذا 
فضــا عــن أنــه ينــدرج فــي صلــب مهامنــا داخــل 
إنســانية دوليــة  قطــر وخارجهــا كمنظمــة 
أخاقيــا  واجبــا  يعــّد  فإنــه  قطــر،  مقرهــا 

وأخويــا وإنســانيا. 
حملتنــا  انطلقــت  المنطلــق  هــذا  مــن 
 2020  / 1441هـــ  الحالــي  للعــام  الرمضانيــة 
تحــت شــعار: "بالخيــر اطمئــن" بمشــاريعها 
الموســمية واإلغاثيــة، لتكــون بمثابــة 
ــث  ــي تب ــم الت ــذل والتراح ــوة للب دع
نفــوس  فــي  الطمأنينــة  روح 
المتضرريــن وتعيد الســكينة 
وبنفــس  للمســتفيدين، 
الوقــت تطمئــن قلــوب 
العطــاء  أصحــاب 
ــببا  ــون س وتك

الصدقــة  ألن  هللا،  بــإذن  ســوء  كل  مــن  لحفظهــم 
واإلحســان لآلخريــن ِمــن أهــمِّ أســباب دفــع البــاء 
ــع  ــد ملسو هيلع هللا ىلص: "صنائ ــا محم ــال نبين ــا ق ــه، كم ــل وقوع قب

المعــروف تقــي مصــارع الســوء" )رواه الطبرانــي(.
 فــي حملــة هــذا العــام نســتهدف الوصــول إلــى حوالــي 
2,4 مليــون شــخص فــي دولــة قطــر و30 دولــة حــول 
مليــون   119 عــن  تزيــد  إجماليــة  بتكلفــة  العالــم 
ريــال، وذلــك مــن خــال مشــاريع إفطــار الصائــم 
ــواد  ــة )الم ــال الغذائي ــر الس ــى توفي ــتركز عل ــي س الت
التموينيــة( والوجبــات فقــط، وتوزيــع زكاة الفطــر 
وكســوة العيــد، وتوزيــع المــواد الغذائيــة فــي مناطــق 
األزمــات والتــي تعانــي ظروفــا اســتثنائية، ومســاعدات 
ــاعدات  ــمل مس ــا تش ــروس كرون ــة في ــة لمواجه خاص
المعيشــية  األوضــاع  وتحســين  وغذائيــة  صحيــة 
وتنفــذ خــال  فيــروس كورونــا،  للمتضرريــن مــن 

الشــهر الفضيــل.
ولــن نتمّكــن مــن الوصــول إلــى هــذا الرقــم مــن 
فــي  الخيــر  أهــل  بدعــم  إال  الحاجــة  وذوي  الفقــراء 
قطــر مــن مواطنيــن ومقيميــن كمــا عودونــا كل 
عــام، وكلنــا يقيــن بــأن شــال العطــاء ال يتوقــف عــن 
التدفــق مادامــت تغّذيــه جــداول الخيــر التــي يقــف 
وراءهــا أهــل البــذل واإلحســان الكــرام، بــل إن حجــم 
تدفقــه يــزداد فــي أوقــات الكــوارث واألزمــات والجوائــح 
ــي  ــة ف ــة صادق ــن ورغب ــة الملهوفي ــب إغاث ــا بواج قيام

ــاء.     ــع الب دف
وال يفوتنــي ونحــن نوشــك أن نســتقبل هــال رمضــان 
ــة  ــل الدول ــن داخ ــري والمقيمي ــعب القط ــئ الش أن أهن
ــبة  ــذه المناس ــامية به ــة واإلس ــن العربي ــاء األمتي وأبن
المباركــة، ســائا المولــى عــز وجــل أن يكــون الشــهر 
الكريــم مقرونــا بالطمأنينــة والســامة والعافيــة، وأن 
يتقبــل منــا ومنهــم ســائر الطاعــات وصالــح األعمــال، 

إنــه ســميع مجيــب. 

أطيــب التبريــكات ألهــل قطــر ولألمتيــن العربيــة واإلســامية بحلــول شــهر أطيــب التبريــكات ألهــل قطــر ولألمتيــن العربيــة واإلســامية بحلــول شــهر 
ــة.  ــامة والطمأنين ــا بالس ــه هللا مقرون ــان المبارك..جعل ــة. رمض ــامة والطمأنين ــا بالس ــه هللا مقرون ــان المبارك..جعل رمض

يوسف بن أحمد الكواري
الرئيس التنفيذي لقطر الخيرية

قيمة مشــاريعنا الرمضانية المستهدفة، 
وننتظــر دعــم المتبرعيــن ليصــل خيرهــا 
فــي قطــر  لحوالــي 2,4 مليــون شــخص 

ــم. ــر العال وعب
119
مـــلـــيــــون )ر.ق(



3 قطر الخيرية

ــر  ــا نستبش ــزن، لكنن ــق والح ــق والضي ــوبها القل ــة يش ــا ثقيل ــا ـ أيام ــا زلن ــرة ـ وم ــة األخي ــي اآلون ــنا ف ــر عش ــا نستبش ــزن، لكنن ــق والح ــق والضي ــوبها القل ــة يش ــا ثقيل ــا ـ أيام ــا زلن ــرة ـ وم ــة األخي ــي اآلون ــنا ف عش
بقــدوم شــهر رمضــان المبــارك لكــي تطبــب نفحاتــه آالمنــا، وتذهــب رحماتــه بؤســنا، ويدخــل خيــره الكبيــر بقــدوم شــهر رمضــان المبــارك لكــي تطبــب نفحاتــه آالمنــا، وتذهــب رحماتــه بؤســنا، ويدخــل خيــره الكبيــر 
علينــا وعلــى مــن حولنــا الراحــة والســكينة، ويجمــع ببركتــه شــملنا بمــن فرقتنــا عنهــم الظــروف الراهنــة.   علينــا وعلــى مــن حولنــا الراحــة والســكينة، ويجمــع ببركتــه شــملنا بمــن فرقتنــا عنهــم الظــروف الراهنــة.   

ــرة أن البشــرية مثلمــا ترجــع فــي أصلهــا إلــى أب واحــد وأم واحــدة، فإّنهــا  ــرة أن البشــرية مثلمــا ترجــع فــي أصلهــا إلــى أب واحــد وأم واحــدة، فإّنهــا لقــد أظهــرت األحــداث األخي لقــد أظهــرت األحــداث األخي
ــرق  ــس والع ــون والجن ــن الل ــر ع ــض النظ ــدة، بغ ــا متوح ــي تواجهه ــات الت ــا والتحدي ــي همومه ــوم ف ــرق الي ــس والع ــون والجن ــن الل ــر ع ــض النظ ــدة، بغ ــا متوح ــي تواجهه ــات الت ــا والتحدي ــي همومه ــوم ف الي
واللغــة، وأن ســامة أي فــرد مــن أفرادهــا تعنــي ســامتها جميعــا، وهــو مــا يزيــد مــن أهميــة التكافــل واللغــة، وأن ســامة أي فــرد مــن أفرادهــا تعنــي ســامتها جميعــا، وهــو مــا يزيــد مــن أهميــة التكافــل 

ــد. ــب واح ــي مرك ــع ف ــاني، ألّن الجمي ــاون اإلنس ــد.والتع ــب واح ــي مرك ــع ف ــاني، ألّن الجمي ــاون اإلنس والتع

وألن أعــداد المحتاجيــن فــي ظــل األزمــات والجوائــح تــزداد فــإّن عمــل الخيــر والتصــّدق لقضــاء حوائجهــم وألن أعــداد المحتاجيــن فــي ظــل األزمــات والجوائــح تــزداد فــإّن عمــل الخيــر والتصــّدق لقضــاء حوائجهــم 
والتفريــج عــن كربهــم مــن قبــل المقتدريــن مــن أفضــل األعمــال وأحّبهــا هلل عــز وجــل، ألنــه يعيــد والتفريــج عــن كربهــم مــن قبــل المقتدريــن مــن أفضــل األعمــال وأحّبهــا هلل عــز وجــل، ألنــه يعيــد 
الطمأنينــة إلــى نفوســهم، مــع رجائنــا مــن المولــى ســبحانه بــأن يكــون هــذا العمــل فــي ذات الوقــت الطمأنينــة إلــى نفوســهم، مــع رجائنــا مــن المولــى ســبحانه بــأن يكــون هــذا العمــل فــي ذات الوقــت 
رحمــة وشــفاء وســكينة ألهــل العطــاء والبــذل، وســببا لمحبــة هللا لهــم، مصــداق حديثنــا رســولنا الكريــم رحمــة وشــفاء وســكينة ألهــل العطــاء والبــذل، وســببا لمحبــة هللا لهــم، مصــداق حديثنــا رســولنا الكريــم 
ــه  ــرور تدخل ــل، س ــز وج ــى هللا ع ــال إل ــبُّ األعم ــاس، وأح ــم للن ــى هللا أنفعه ــاس إل ــبُّ الن ــد ملسو هيلع هللا ىلص: )أح ــه محم ــرور تدخل ــل، س ــز وج ــى هللا ع ــال إل ــبُّ األعم ــاس، وأح ــم للن ــى هللا أنفعه ــاس إل ــبُّ الن ــد ملسو هيلع هللا ىلص: )أح محم

علــى مســلم، تكشــف عنــه كربــة، أو تقضــي عنــه دينــا، أو عنــه جوعــا..(.علــى مســلم، تكشــف عنــه كربــة، أو تقضــي عنــه دينــا، أو عنــه جوعــا..(.

حملــة قطــر الخيريــة #بالخيــر_ اطمئــن فــي رمضــان حملــة قطــر الخيريــة #بالخيــر_ اطمئــن فــي رمضــان 14411441هـــ / هـــ / 20102010 م تأتــي لبــث روح الطمأنينــة واألمــل  م تأتــي لبــث روح الطمأنينــة واألمــل 
بيــن أفــراد المجتمــع فــي دولــة قطــر )مواطنيــن ومقيميــن( وعبــر العالــم أجمــع، ودعــوة لــزرع الطمأنينــة بيــن أفــراد المجتمــع فــي دولــة قطــر )مواطنيــن ومقيميــن( وعبــر العالــم أجمــع، ودعــوة لــزرع الطمأنينــة 

فــي صــدور غيرنــا لعلنــا بعطائنــا نطمئــن.  فــي صــدور غيرنــا لعلنــا بعطائنــا نطمئــن.  

حملة قطر الخيرية 
الرمضانية 1441 هـ

الشعار والرسالة 

لماذا بالخير نطمئن؟

3 قطر الخيرية
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المجاالت 
الرئيسة 
للحملة 

الرمضانيـة   الخيريـة  قطـر  حملـة  الرمضانيـة  تدعـم  الخيريـة  قطـر  حملـة  تدعـم 

#بالخير_اطمئـن إضافة لمشـاريع رمضان #بالخير_اطمئـن إضافة لمشـاريع رمضان 

الوجبـات   / الصائـم  )إفطـار  الوجبـات الموسـمية   / الصائـم  )إفطـار  الموسـمية 

كسـوة  الغذائيـة،  والسـال  ـ  كسـوة السـاخنة  الغذائيـة،  والسـال  ـ  السـاخنة 

الفطـر(  زكاة  األيتـام،  عيديـة  الفطـر( العيـد،  زكاة  األيتـام،  عيديـة  العيـد، 

مجـاالت رئيسـة هـي: مشـاريع التعليـم مجـاالت رئيسـة هـي: مشـاريع التعليـم 

التمكيـن  مشـاريع  ـ  الصحـة  مشـاريع  التمكيـن ـ  مشـاريع  ـ  الصحـة  مشـاريع  ـ 

ـ  الغذائـي  األمـن  مشـاريع  ـ  ـ االقتصـادي  الغذائـي  األمـن  مشـاريع  ـ  االقتصـادي 

مشـاريع األمـن المائي ـ إضافة لمشـاريع مشـاريع األمـن المائي ـ إضافة لمشـاريع 

)الكفـاالت( االجتماعيـة  )الكفـاالت(الرعايـة  االجتماعيـة  الرعايـة 

داخل وخارج قطر. داخل وخارج قطر. 

مشاريع

الصحة

مشاريع

التعليم
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مشاريع الرعاية 

االجتماعية 

مشاريع األمن 

الغذائي

مشاريع األمن 

المائي

مشاريع التمكين 

االقتصادي



840,694

1441هـمشاريع رمضان في أرقام
2020مــ
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ر.ق

341,583+5,1 مليون
زكاة الفطر
خارج قطر

مستفيدا 

ر.ق

671,0003,355
كسوة العيد
خارج قطر

مستفيدا 

420,900
مستفيد إجمالي مشاريعنا 

الرمضانية
+34 مليونداخل قطر

ر.ق

مستفيدا  سال ومساعدات 
غذائية لمناطق الكوارث 
+23,4 مليونواألزمات

ر.ق

524,396
مستفيدا   سال غذائية ووجبات 

إفطار صائم
+15,9 مليونخارج قطر 

ر.ق

+2,3 مليون
مستفيد إجمالي مشاريعنا 

الرمضانية
+119 مليونداخل وخارج قطر

ر.ق

+1,9 مليون
مستفيد إجمالي مشاريعنا 

الرمضانية
+85,1 مليونخارج قطر

ر.ق

250,000
مستفيد ر.ق المساعدات 

مواجهة كورونا 
40 مليونخارج قطر



قارات3 
نعمل فيها

آسيا، أفريقيا، أوروبا
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دولة30 
حول العالم

عدد الدول التي تنفذ فيها المشاريع

321,6205,200
مستفيد ر.ق

المشاريع المجتمعية
داخل قطر )عن بعد(

186,750450
مستفيدا  ر.ق كسوة العيد ألبناء االسر 

ذات الدخل المحدود 
داخل قطر 

2,500+1,4 مليون
مستفيد ر.ق

زكاة الفطر
داخل قطر

231,00021,000
مستفيد ر.ق

اإلفطار الجوال
داخل قطر

186,750450
مستفيدا  ر.ق

عيدية األيتام
داخل قطر 

مستفيد

233,300 +8,2 مليون
ر.ق تكلفة مشروع افطار 

الصائم المتنقل  للعمال 
وجبات وسال غذائية

داخل قطر

مستفيد

130,000 20 مليون
ر.ق المساعدات 

مواجهة كورونا
داخل قطر

28,000
مستفيد   ر.ق

+3,3 مليون
مونة رمضان لألسر
ذات الدخل المحدود

داخل قطر



رمضـان
2020 | 1441

أنت في ظل 
صدقتك… اطمئن

دعوة لنسابق بالخير في شهر الرحمة ولنبث 
الطمأنينة في قلوب من حولنا لعلنا  بعطائنا نطمئن

qch.qa/App44667711 qch.qa/Ramadanنقاط التحصيل
بترخيص من هيئة تنظيم األعمال الخيرية 2020/1039

التمكين االقتصادياألمن الغذائي

األمن المائي مشاريع الصحة

مشاريع التعليم والثقافة

الرعاية االجتماعيةالمشاريع الرمضانية

2.4
مليون إنسان

ينتظرونك

تكاتف معنا



#بالخير_نتواصل
#خلك_بالبيت

التطبيق األسهل واألشمل
لجميع أبواب الخير

رابط التطبيق

qch.qa/App

شاهد كيف نعمل 
VR بتقنية الـ

تبرع بمشروع 
وشاهده بالفيديو

اكفل يتيما وتابعه 
عبر التطبيق



تستهدف حوالي مليوني شخص، وبتكلفة تزيد عن 85 مليون ريال 
فــي إطــار مشــاريعها الموســمية المعتــادة فــي شــهر رمضــان المبــارك مــن كل عــام ســتقوم قطــر الخيريــة مــن خــال 
مكاتبهــا الميدانيــة وشــركائها المحلييــن بتنفيــذ ثاثــة مشــاريع رمضانيــة فــي حوالــي 30 دولــة عبــر العالــم هــي: إفطــار 

الصائــم، وتوزيــع زكاة الفطــر، وكســوة العيــد.

كمــا تنــوي قطــر الخيريــة توزيــع مســاعدات غذائيــة إغاثيــة في مناطــق الكــوارث واألزمات تكــون عونــا للنازحيــن والاجئين، 
وتســهم فــي تلبيــة احتياجاتهــم مــن المــواد التموينيــة خال الشــهر الكريــم،   وتقديم مســاعدات لمســاعدة المتضررين 
مــن  فيــروس كورونــا ، وتســتهدف قطــر الخيريــة بدعــم مــن المتبرعيــن وأهــل الخيــر فــي قطــر فــي أن يصــل إجمالــي عــدد 
المســتفيدين وتتطلــع قطــر الخيريــة أن يصــل إجمالــي عــدد المســتفيدين مــن هــذه المشــاريع والمســاعدات المســتهدفة 

1,960,028 شــخصا بدعــم الخيريــن، بتكلفــة تقــدر بـــ  85,140,826 رياال .
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مشاريعنا الرمضانية للمجتمعات 
الفقيرة ومناطق األزمات عبر العالم 

والمتضررين من كورونا 

تنفذ
في
30
دولة



1ـ مشروع إفطار الصائم
)وجبات اإلفطار الساخنة والسال الغذائية(

ــية  ــة األساس ــواد التمويني ــن الم ــة تتضم ــال غذائي ــار، وس ــات إفط ــن وجب ــن نوعي ــروع م ــيقتصر المش س
تكفــي األســر شــهرا كامــا وتعينهــا علــى تحضيــر موائــد إفطارهــم بنفســها.نظرا لمقتضيــات الســامة 

العامــة بســبب الظــروف المرتبطــة بفيــروس كورونــا. 

عدد المستفيدين المستهدف: 524,396 شخصا 

التكلفة اإلجمالية: 15,901,756 ر.ق 

أماكن التنفيذ: 27 دولة 

2ـ توزيع زكاة الفطر 
تسهم زكاة الفطر في تخفيف األعباء المادية عن األسر المحتاجة وإدخال فرحة العيد على بيوتها.

عدد المستفيدين المستهدف: 341,583 شخصا 

التكلفة اإلجمالية: 5,123,070 ر.ق 

أماكن التنفيذ: 23 دولة 

3ـ كسوة العيد
تركــز علــى شــريحة األيتــام المكفوليــن مــن قبــل قطــر الخيريــة، وتــوزع عليهــم قبيــل عيــد الفطــر إلدخــال 

الســرور علــى قلوبهــم فــي هــذه المناســبة الســعيدة . 

عدد المستفيدين المستهدف: 3,355 شخصا 

التكلفة اإلجمالية: 671,000 ر.ق 

أماكن التنفيذ:25 دولة 

4ـ المساعدات الغذائية لمناطق األزمات 
ينفــذ هــذا المشــروع تخفيفــا مــن المعانــاة اإلنســانية للمتضرريــن فــي المناطــق التــي تعانــي مــن 
األزمــات واألوضــاع االســتثنائية، حيــث يتــم تقديــم مســاعدات غذائيــة وتموينيــة ألســرهم دعمــا لهــم. 

عدد المستفيدين المستهدف: 840,694 شخصا 

التكلفة اإلجمالية: 23,445,000 ر.ق 

أماكــن التنفيــذ: فــي عــدد المناطــق مثــل الداخل الســوري والســوريين فــي دول اللجــوء المجــاورة، واليمن 
وفلســطين والصومــال وغيرها. 

5ـ مساعدات لمساعدة المتضررين من كورونا 
عدد المستفيدين المستهدف: 250,000 شخص

التكلفة اإلجمالية: 40,000,000 ر.ق 

تشــمل مســاعدات صحيــة وغذائيــة وتحســين األوضــاع المعيشــية للمتضرريــن مــن فيــروس كورونــا، 
ــل. ــهر الفضي ــال الش ــذ خ وتنف

11 قطر الخيرية
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اإلفطارات والمساعدات 
االجتماعية داخل قطر 

تنقســم مشــاريع قطــر الخيريــة الرمضانيــة داخــل قطــر إلــى عــدة 
أقســام أهمهــا :

إفطــارات الصائــم )إفطــار الصائــم المتنقــل( والتــي تشــتمل علــى 
الجــوال،  واإلفطــار  للعمــال  الغذائيــة  والســال  اإلفطــار  وجبــات 
إضافــة لـــ "مونــة رمضــان" لألســر ذات الدخــل المحــدود )طــرود مــواد 

ــة(. تمويني

العيــد  كســوة  وتتضمــن  االجتماعيــة  المشــاريع  إليهــا  ويضــاف 
ألطفــال األســر ذات الدخــل المحــدود، وعيديــة األيتــام وزكاة الفطــر، 
التطوعيــة،  والمبــادرات  التطــوع  لتشــجيع  مشــاريع  عــن  فضــا 
وتمكيــن األســر ذات الدخــل المحــدود مــن خــال التدريــب والتأهيــل 
إليهــا  أضيــف  وقــد  بعــد.  عــن  التقنيــات  عبــر  وذلــك  وغيرهــا، 
مســاعدات للمتضرريــن بســبب فيــروس كورونــا، نظــرا لآلثــار التــي 

تركهــا علــى العمــال واألســر ذات الدخــل المحــدود.

إجمالــي  وتبلــغ  شــخصا،   420,900 المشــاريع  هــذه  تســتهدف 
ريــاال.  34,029,352 اإلجماليــة  تكلفتهــا 

13 قطر الخيرية
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أـ مشاريع إفطار الصائم )اإلفطار المتنقل(
نظرا لمقتضيات السامة العامة واألخذ باإلجراءات االحترازية بسبب الظروف المرتبطة بفيروس كورونا ستكون  إفطارات الصائم داخل قطر، 

من خال توزيع السال الغذائية ووجبات اإلفطار فقط، باستخدام سيارات مخصصة لهذا الغرض.

3ـ اإلفطار الجوال 
وجبات إفطار خفيفة توزع في عدة مناطق على سائقي السيارات أو 

األشخاص الذين يدركهم أذان المغرب قبل وصولهم لمنازلهم أو 
الوجهات التي يقصدونها.  

العدد المستهدف: 21,000 شخص 

إجمالي التكلفة: 231,000 ر.ق

مناطق التنفيذ: مناطق متعددة ومستشفى حمد 

1ـ وجبات اإلفطار للعمال 
عبارة عن توزيع وجبات إفطار متكاملة على العمال من خال 

السيارات، بحيث تخصص وجبة لكل عامل. 

العدد المستهدف: 213,300 شخص 

إجمالي التكلفة: 4,266,000 ر.ق

مناطق التنفيذ: 20 موقعا على امتداد قطر 

2ـ السالل الغذائية للعمال 
عبارة عن سلة تتضمن مواد تموينية أساسية توزع على العمال، 

بحيث تغطي السلة الواحدة إفطار العامل لمدة شهر رمضان.  

العدد المستهدف: 20,000 شخص 

إجمالي التكلفة: 4,000,000 ر.ق

مناطق التنفيذ: العزب، عمال الشركات التجارية. 

4 ـ مونة رمضان 
مشروع يوفر المواد التموينية الخاصة بالشهر الكريم ألسر األيتام 

واألرامل واألسر ذات الدخل المحدود من خال كوبونات توزع 
عليهم. 

العدد المستهدف: 28,000 شخص 

                    )5,600 أسرة (

إجمالي التكلفة: 3,360,000 ر.ق
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3ـ زكاة الفطر 
مساعدات تقدم مع قرب حلول عيد الفطر المبارك لألسر ذات الدخل 

المحدود بغرض التوسعة عليها بهذه المناسبة السعيدة. 

العدد المستهدف: 2500 شخص )500 أسرة(

إجمالي التكلفة : 1,477,230 ر.ق

ج ـ مساعدات لمواجهة فيروس 
كورونا

وهي عبارة عن مساعدات لتلبية احتياجات األسر ذات الدخل المحدود 
والعمالة الوافدة التي تأثرت أوضاعها المعيشية من جراء أزمة 

فيروس كورونا، وتبلغ قيمة المساعدات المستهدفة 20 مليون 
ريال، وينتظر أن يصل عدد المستهدفين منها: 130,000 شخص.

ب ـ المساعدات
االجتماعية

1ـ كسوة العيد ألبناء االسر ذات الدخل 
المحدود

مبلغ مالي يقدم ألبناء االسر ذات الدخل المحدود من أجل شراء 
مابس العيد، وإدخال 

السرور على قلوبهم بهذه المناسبة. 

العدد المستهدف: 450 طفا

إجمالي التكلفة: 186,750 ر.ق

2ـ عيدية األيتام 
مبلغ مالي يقدم لكل يتيم من األيتام الذين تكفلهم قطر 

الخيرية إلشعارهم بفرحة العيد. 

العدد المستهدف: 450 طفا

إجمالي التكلفة: 186,750 ر.ق

رابط الكتروني لتقديم المساعدات
قامت قطر الخيرية بإطاق رابط الكتروني لتقديم طلبات المساعدة  

تسهيا على ذوي الحاجة من مختلف فئات المجتمع، وتوفير سال 
غذائية لهم بالتعاون مع شركة الميرة للمواد االستهاكية.

qch.qa/Corona-help :الرابط
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المشاريع الداخلية الرمضانية

مبادرات تطوعية مجتمعية وأنشطة تدريبـــــــــــــية في شهر العطاء 
التطــّوع والمبــادرة فــي الخيــر والتنافــس فــي أنشــطته مــن أجــّل األعمــال التــي يشــغل اإلنســان 

بهــا وقتــه خصوصــا خــال شــهر رمضــان المبــارك.

ــادرات التطوعيــة الشــبابية  ــة فرصــة خــال الشــهر الفضيــل لدعــم المب وقــد أتاحــت قطــر الخيري

واألســرية وإقامــة دورات تدريبيــة حرفيــة تســتهدف الســيدات مــن األســر ذات الدخــل المحــدود.
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المشاريع الداخلية الرمضانية

مبادرات تطوعية مجتمعية وأنشطة تدريبـــــــــــــية في شهر العطاء 

1ـ دورات التمكين 
وتسويق المشاريع 

والمنتجات
الســيدات  يســتهدف  تأهيلــي  مشــروع 

والفتيــات مــن األســر ذات المحــدود، ويهــدف 

ــم  ــات التعلي ــال تقني ــن خ ــن م ــى تدريبه إل

عــن بعــد علــى حــرف محــددة لتمكينهــم 

منهــا حرفيــا، فضــا علــى تمكينهــن مــن 

مشــاريعهن  لتســويق  األساســية  المبــادئ 

التواصــل  شــبكات  علــى  ومنتجاتهــن 

االجتماعــي، وهــو مــا يســهم فــي توفيــر 

عائــد مالــي لهــن.

ســتتيح قطــر الخيريــة المجــال للراغبــات 	 

بالــدورات التســجيل  فــي 

ســتركز الــدورات علــى أربــع مهــن حرفيــة 	 

ــويق  ــي التس ودورات ف

يمكــن للمتدربــات عــرض منتجاتهــن فــي 	 

موقــع " طيــف " للتبرعــات العينيــة التابــع 

لقطــر الخيريــة أو علــى حســاباتهن فــي 

االنســتجرام.

2 - بيوت الخير 
ريــادة  فــي  القطريــة  األســر  بيــن  تنافــس 

األعمــال خــال شــهر رمضــان، حيــث تقــوم 

كل عائلــة بتصميــم الركــن الخيــري الخــاص 

بهــا، وتضــع فيــه مجموعــة مــن المــواد التــي 

تاقــي إقبــاال مــن الصغــار إضافــة إلــى بعــض 

االحتياجــات التــي تعتبــر ضرورية للكبــار، ومن 

ثــم يتــم التبرع بأرباحــه لصالح مشــروع خيري 

ــل  ــن دلي ــرض م ــة المع ــة صاحب ــاره العائل تخت

مشــاريع قطــر الخيريــة، وتنفــذه قطــر الخيريــة 

ــرض  ــات المع ــويق مبيع ــم تس ــمها. ويت باس

مــن خــال صفحــة العائلــة علــى االنســتجرام، 

مــن  الركــن  مــن  المشــتريات  قيمــة  ودفــع 

ــة. ــة أو االئتماني ــات البنكي ــال البطاق خ

األهداف:

تشــجيع األســر القطريــة بكافــة فئاتهــا 	 

علــى دعــم العمــل الخيــري والمســاهمة 

ــه. في

تنميــة مهــارات ريــادة األعمــال وربطهــا 	 

اإلنســاني.  بالعمــل 

التكريم:

سيتم تكريم األسر المشاركة والفائزة في 

تنافس بيوت الخير وفق معايير التقييم، 

واإلعان عن المشاريع التي سيتم تنفيذها 

باسم العائات المساهمة فيه. 

3ـ تحدي المبادرات 
عــدة  فيهــا  تتنافــس  مســابقة  عــن  عبــارة 

مبــادرات تطوعيــة شــبابية للترويــج لمشــاريع 

ــال  ــن خ ــا م ــر وتمويله ــل قط ــة داخ مجتمعي

صفحــات مخصصــة للتحــدي فــي موقــع قطــر 

الخيريــة االلكترونــي وعبــر شــبكات التواصــل 

االجتماعــي خــال شــهر رمضــان. 

األهداف:

إتاحة المجال للمبادرات الشبابية 	 

للمشاركة في الترويج لألعمال 

المجتمعية التطوعية.

تحفيز الشباب على المشاركة في 	 

األعمال اإلنسانية ودمجهم في العمل 

التطوعي.

تعزيز التعاون والشراكة مع الجهات 	 

التطوعية ذات العاقة. 

االختتام والتكريم: 

في ختام المنافسة سيتم تكريم المبادرات 

المشاركة والفائزة.



تقديم اإلعامية:
إيمان الكعبي

البرنامج اإلذاعي

يوميًا  12:15 - 01:00 مساًء

بترخيص من هيئة تنظيم األعمال الخيرية 2020/8/025 

عبر:

SMS  للمساهمة أرسـل
بمبلغ التبرع على 92124   



البرنامج التلفزيوني
سفاري الخير - الموسم السادس

قرغيزستان

6

إنتاج :

تابـعـــونا يومـيــًا 7:00 م بتـوقيـت
الدوحة خالل شهر رمضان المبارك

783-848 /2020بترخيص من هيئة تنظيم األعمال الخيرية

يعرض على:

البرنامج التلفزيوني
سفاري الخير - الموسم السادس

قرغيزستان

6

إنتاج :

تابـعـــونا يومـيــًا 7:00 م بتـوقيـت
الدوحة خالل شهر رمضان المبارك

783-848 /2020بترخيص من هيئة تنظيم األعمال الخيرية

يعرض على:
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سفاري الخير
تــم اختيــار قرغيزيــا لتصويــر الموســم الســادس للبرنامــج فيهــا، نظــرا لمــا تعانيــه مــن معــدالت فقــر 

مرتفعــة ونقــص فــي المــوارد.    

البرنامــج مــن تلفزيــون الواقــع، وقــد شــارك فيــه متطوعــون مــن الشــباب القطرييــن مــن اإلعامييــن 
والمؤثريــن علــى شــبكات التواصــل االجتماعــي والناشــطين االجتماعييــن، وتنافســوا مــن خــال فريقيــن 
علــى إنجــاز مشــاريع تنمويــة متنوعــة لصالــح المجتمعــات المحتاجــة. وســيتم عرضــه يوميــا علــى تلفزيــون 

قطــر طيلــة الشــهر الفضيــل.  

وقت البث: 7:00 مساًء يوميًا

تراويح
برنامــج توعــوي يحــث علــى فعــل الخيــر ويغــرس قيــم اإلحســان، ويعــّرف المســتمعين علــى مشــاريع قطــر 
الخيريــة والترويــج للحــاالت اإلنســانية التــي تحتــاج للدعــم داخــل قطــر، ويقــدم علــى الهــواء مباشــرة مــن 

إذاعــة القــرآن الكريــم بالدوحــة.

تقديم: د.عبد الرحمن الحرمي ـ توفيق أسامة

وقت البث: الثاثاء، األربعاء، الخميس، الجمعة ـ الساعة: 9:00 - 10:30 مساًء.

ضيف ومحطة
برنامــج مســابقات يومــي يســتضيف شــخصية مــن مــن المشــاهير فــي دولــة قطــر ليتحدثــوا فيــه عــن مجــال 
تميزهــم وأثــره علــى المجتمــع، كمــا يعــّرف بمشــاريع وإنجــازات قطــر الخيريــة فــي إحــدى الــدول )المحطــات( 
ــوء  ــليط الض ــم تس ــي ت ــة الت ــي الدول ــازات ف ــك اإلنج ــول تل ــئلة ح ــرح أس ــم بط ــا، ويختت ــل فيه ــي تعم الت

عليهــا. يبــث البرنامــج يوميــا علــى الهــواء مباشــرة، طيلــة شــهر رمضــان علــى أثيــر صــوت الخليــج.

وقت البث: يوميا ـ  5:00 عصرًا. تقديم: أحمد العلي ـ د.محمد العنزي     

أمنيتي
برنامــج مباشــر يبــث عبــر إذاعــة قطــر، ويســعى لتحقيــق أمنيــات األطفــال وأحامهــم البريئــة مــن خــال 
ــرح  ــال الف ــا وإدخ ــي تحقيقه ــاهمة ف ــم، مس ــن العال ــة م ــق مختلف ــن مناط ــة م ــائلهم الصوتي ــال رس إيص

علــى قلــوب أصحابهــا.

وقت البث: يوميًا - 12:15 ظهرًا. تقديم: اإلعامية إيمان الكعبي     

أمنيتي Wish )باللغة اإلنجليزية(
مخصــص لمســتمعي إذاعــة قطــر باللغــة اإلنجليزيــة، وهــو برنامــج يقــدم علــى الهــواء مباشــرة لتحقيــق 
أمنيــات األطفــال وااليتــام مــن خــال بــث رســائلهم الصوتيــة مــن مناطــق مختلفــة مــن العالــم، والســعي 

لتحقيقهــا لهــم، وإســعادهم فــي شــهر التراحــم. 

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

مسابقات رمضانية )باللغة األردية(
ــى  ــة أردو عل ــر إذاع ــدم عب ــرة ويق ــواء مباش ــر اله ــث عب ــة، يب ــن باألردي ــص للمتحدثي ــي مخص ــج إذاع برنام
موجــة  FMتــردد 107 مــن دولــة قطــر، ويقــدم معلومــات عــن أنشــطة قطــر الخيريــة فــي دول شــبه القــارة 

الهنديــة، ثــم  يطــرح أســئلة علــى المســتمعين عــن هــذه األنشــطة ليتنافســوا فــي اإلجابــة عليهــا. 

وقت البث: 9:00 - 10:00 مساًء. إعداد تقديم: سيف الرحمن عبد الرحمن عزيز    

برامجنا اإلذاعية والتلفزيونية الخاصة بشهر رمضان 
ــال  ــث خ ــرض وتب ــة تع ــة واإلذاعي ــج التلفزيوني ــن البرام ــة م ــة متنوع ــاج باق ــى إنت ــا عل ــة كعادته ــر الخيري ــت قط عمل
شــهر رمضــان المبــارك بالتعــاون مــع شــركائها ..نتمنــى لكــم متابعــة شــيقة لهــا، وأنتــم فــي بيوتكــم ..وفيمــا يلــي 

تعريــف بهــا وبمواعيــد بثهــا: 

البرنامج
اإلذاعـي
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قناة قطر الخيرية على اليوتيوب
تنتج برامج رمضانية

تزامنا مع انطاقة الشهر الكريم واستثمارا ألجوائه الطيبة وأوقاته المباركة بكل نافع مفيد قامت قطر الخيرية
على اليوتيوب بإنتاج مجموعة من البرامج التوعوية المنوعة، وتاليا تعريف موجز بها ..متابعة شيقة ترجوها لكم.

بالخير تدّبر
تساؤالتاطمئن

لإلعامي عقيل الجناحي 
برنامج اجتماعي جماهيري يسلط الضوء على 
العادات االجتماعية والصحية المرتبطة بشهر 

رمضان وقضايا مجتمعية أخرى، ويتناولها 
بالتوضيح والتعليق. 

 توقيت البث: الساعة 14 يوميا.

تقديم الشيخ الدكتور محمد 
راشد المري

برنامج ديني توعوي يبرز أهم القضايا 
الداعمة للعمل الخيري وأثرها على حياة 

اإلنسان، وكيف يصل الخير باإلنسان إلى 
الطمأنينة والسكينة، ويطرح في نهاية كل 

حلقة سؤاال يوميا لتحفيز المتابعين.
توقيت البث: الساعة 17 

لفضيلة الشيخ سعود الهاجري
برنامج إيماني يومي، يربط القيم بآيات 

القرآن الكريم واألحاديث النبوية، ويندرج في 
إطار تنمية التفكر والتدبر في آيات كتاب هللا 

العزيز. 

توقيت البث: الساعة 15 يوميا.

عاون
برنامج "عاون" 

برنامج يبرز أثر العمل الخيري في تحسين حياة 

االفراد المعيشية وتحقيق أحامهم وضمان حياة 

كريمة لهم، من خال عرض قصص النجاح التي 

تركز على الفرق الذي تحدثه الكفاالت والمشاريع 

الخيرية. 

توقيت البث: الساعة 21

دقائق 
إيمانية

للفصول 
حكايه

 Charity
Focus

للشيخ عايش القحطاني 
برنامج اجتماعي يركز على استثمار شهر 

رمضان كمناسبة للتغيير، ويناقش التخلص 
من العادات االجتماعية السلبية في حياتنا. 

توقيت البث: الساعة 16

للفصول حكايه 
برنامج يبرز بلغة األرقام واالحصائيات إنجازات 
مكاتب قطر الخيرية الميدانية واألثر التنموي 

اإليجابي الذي تتركه في حياة األفراد 
والمجتمعات خارج قطر. 

توقيت البث: الساعة 12 

" charity focus" باالنجليزية.. 
تقديم خليفة الهارون

برنامج موجه للمتحدثين باللغة اإلنجليزية، 
يعّرف بقطر الخيرية ويعكس حجم تدخاتها 

اإلنسانية ومشاريعها التنموية عبر العالم 

توقيت البث: الساعة 13
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كتاب "الرحلة العجيبة"
اإلصدار الثاني لسلسلة: اقرأ.. تعلم.. ساعد

جـــــــديــــد
اإلصدارات 

تزامنا مع شهر رمضان المبارك أصدرت قطر الخيرية الكتاب الثاني من سلسلسة: " اقرأ..تعلم..ساعد" وهي بعنوان : "الرحلة العجيبة".

يتّكون الكتاب من قصة خيالية في بدايته، تليها مواد توعوية وأنشطة تفاعلية وقصص حقيقية.

عنــوان القصــة الخياليــة: "الرحلــة العجيبــة"، وهــي تتحــدث عــن قصــة ذات غــاف أزرق وجــدت نفســها فجــأة محشــورة فــي صنــدوق مظلــم مــن 
الــورق المقــّوى مــع مجموعــة مــن الكتــب األخــرى، حزنــت وشــعرت باالنزعــاج الشــديد، خصوصــا أنهــا اعتــادت علــى أشــعة الشــمس التــي ُتوِقُظهــا 
باكــرا كّل صبــاح، منــذ َأن اقتنتهــا الطفلــة "آمنــة" قبــل عاميــن مــن معــرض الكتــاب، ووضعتهــا فــي أعلــى رّف بمكتبتهــا. وقــد بــدأت تســأل 
الكتــب مــن حولهــا عــن ســّر التحــول الــذي طــرأ علــى تعامــل آمنــة مــع كتبهــا وهــي التــي عرفــت بحرصهــا عليهــم، وحبهــا لهــم ، وعــدم تفريطها 

بهــم.. لكّنهــا لــم تحصــل علــى إجابــة تشــفي غليلهــا.

المحطة األخيرة 

ثــم مــا لبــث هــذا الصنــدوق أن نقــل للمطــار، لتباشــر 

القصــة الزرقــاء رحلــة عجيبــة صاحَبتهــا عــدة مغامــرات.. 

ولتكــون محطتهــا األخيــرة فــي مخيــم لاجئيــن، وهنــاك 

تبــّدى لهــا الســّر وراء هــذه الرحلــة العجيبــة، مــن خــال 

رســالة مــن آمنــة وجهتهــا ألطفــال المخيــم.  

ترّكــز القصــة وموادهــا التوعويــة وأنشــطتها التفاعليــة 

علــى التعليــم الــذي يعــّد أحــد المجــاالت الرئيســة لعمــل 

الجمعيــات الخيريــة ومنظمــات المجتمــع المدنــي، لــدوره 

فــي تنميــة المعرفــة وإنــارة العقــول ومكافحــة الجهــل 

ــدارس  ــبة كالم ــه المناس ــر مرافق ــة توفي ــر، وأهمي والفق

المناهــج  )ســواء  كالكتــب  األساســية  واحتياجاتــه 

الدراســية أو كتــب المطالعــة( والقرطاســية والحواســيب 

وغيرهــا واألجــواء المائمــة للعمليــة التعليميــة

األنشطة التفاعلية

فــي األنشــطة التفاعليــة مجــال للرســم والتلويــن وكتابــة العبــارات المصاحبــة 
المطبــوع  الكتابيــن  بيــن  والفــوارق  قصيــرة،  القصــة  كتابــة  وتعلــم  للهدايــا، 
وااللكترونــي وغيرهــا، وفرصــة لاطــاع علــى أســفار الرّحالــة وأحوالهــم وكتبهــم، 

وغــرس حــب المعلــم وتقديــره.

 هدف السلسلة  

وتقــوم فكــرة السلســلة علــى اســتثمار القصــص كعنصــر جــذب لألطفــال فــي غــرس 
قيــم العمــل اإلنســاني وخدمــة المجتمــع والتوعيــة بأهميتــه لديهم، وفتــح اآلفاق 
لتفاعلهــم معــه مــن خــال أنشــطة مختلفــة، وربطهــم بعمــل تطوعــي إيجابــي 

ودمجهــم فيــه ليســاعدوا غيرهــم مــن خالــه. 

الفئــة المســتهدفة فــي هــذه السلســلة األطفــال فــي المرحلــة االبتدائيــة كمرحلــة 
أولــى، ويمكــن قــراءة القصــة والتفاعــل مــع أنشــطتها علــى موقــع قطــر الخيريــة 

االلكترونــي مــن خــال الرابــط التالــي:

www.qch.qa/kidsbooks

الكتاب األول 

الكتــاب األول للسلســلة كان بعنــوان: "ربيــع بــا أشــجار خضــراء"، وقــد لفــت االنتبــاه 
ألهميــة المــأوى فــي حيــاة اإلنســان، ومعانــاة األطفــال المشــردين الذيــن يعيشــون فــي 
العــراء أو الخيــام أو فــي منــازل غيــر مناســبة، بســبب الفقــر أو األزمــات، والمســاهمة فــي 
إعــادة األمــل لمــن حرمــوا مــن المــأوى, ويمكــن االطــاع علــى النســخة االلكترونيــة منهــا 

أيضــا علــى الرابــط التالــي:

qch.qa/storykids
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بطاقة تعارف |  خير األصدقاء في رمضان
ألنــه موســم الطاعــات واالســتزادة مــن الخيــرات ســنعرفك علــى أصدقــاء ال تمــّل صحبتهــم، خصوصــا خــال أيــام وليالــي الشــهر الفضيل، ســتنهل 
مــن معيــن معارفهــم، وتأنــس بأوقــات طيبــة تقضيهــا برفقتهــم، وتتــزود فــي محطاتهــم بخيــر زاد، يرشــدونك إلــى صالــح االقــوال واالفعــال 

ويعينــوك علــى كل خيــر.                                تعالــوا لنتعــرف عليهــم معــا عــن قــرب مــن خــال البطاقــات التاليــة: 

1ـ تطبيق "أيامي" 
qch.qa/ayamy

تطبيــق "أيامــي" موســوعة تفاعليــة ثقافيــة ودينيــة، ُصِمــم ليكــون رفيقــا لــك فــي أيامــك ولياليــك 
ــة إلــى  ــة، باإلضاف ــاه القبل ــاة واتج ــت الص ــن الخدمــات مثــل مواقي ــر عــددًا م ــام.، ويوف ــدار الع علــى م
ــي  ــة الت ــة والمتنوع ــة القيم ــب الرقمي ــن الكت ــددًا م ــم ع ــا يض ــاوى، كم ــة الفت ــة واألذكار وخدم األدعي

ــرة. ــراد األس ــار أف ــات وأعم ــف اهتمام ــب مختل تناس
ــر  ــك عب ــي تصل ــات الت ــة التنبيه ــر خدم ــان، عب ــي رمض ــات ف ــل اللحظ ــي" أجم ــق "أيام ــاركك تطبي ويش
هاتفــك، ومــن خــال خدمــة اإلمســاكية التــي تعرض مواقيــت اإلفطــار واإلمســاك طيلة الشــهر الفضيل.

2 ـ  تطبيق "جامع الحديث"
qch.qa/Hadith

يوفــر لــك تطبيــق "جامــع الحديــث" جميــع األحاديــث الــواردة عــن نبينــا محمــد عليــه الصــاة والســام، 
بحيــث يجعــل مــن مهمــة الوصــول إلــى األحاديــث أكثــر ســهولة ومتعــة، مــن خــال تصنيــف األحاديــث 

بنــاء علــى الكتــب التســع الصحــاح. 
مــن مزايــاه: ســهولة البحــث والفهرســة والترقيــم واإلحالــة والعــرض، والمشــاركة مــع األصدقــاء 

والمتابعيــن عبــر شــبكات التواصــل االجتماعــي ، والحفــظ فــي المفضلــة .

3 ـ إصدارات ومطبوعات قطر الخيرية االلكترونية 
qcharity.org/ar/qa/media

تعــرف عبــر هــذه الصفحــة علــى إصــدارات ومطبوعــات قطــر الخيريــة كمجلــة "غــراس" المتخصصــة 
ــي،  ــاني والتطوع ــل اإلنس ــم بالعم ــي تهت ــوث الت ــب والبح ــن الكت ــة م ــري، ومجموع ــل الخي ــي العم ف

والنشــرات، وكتــب األطفــال. 

4ـ مدونة قطر الخيرية 
qcharity.org/blog

مدونــة متخصصــة فــي نشــر الوعــي بأهميــة العمــل الخيــري واإلنســاني باللغــة العربيــة. إذ تضــم 
ــة  ــا وحصيل ــدم خبرته ــري وتق ــل الخي ــي العم ــرة ف ــع بالخب ــاٍم تتمت ــة ألق ــهامات تحريري ــاالت وإس مق
تجاربهــا الحياتيــة فــي األعمــال اإلنســانية فــي صــورة مقــاالت ثريــة وشــيقة؛ كمــا تقــدم أفــكاًرا مثمــرة 
فــي مختلــف مجــاالت العمــل الخيــري واإلنســاني والمجتمعــي تمثــل إفــادة لألفــراد والمؤسســات بمــا 

ــم.. يعــود بالنفــع علــى المجتمــع والمحتاجيــن حــول أنحــاء العال
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وأنت في بيتك 
احسب زكاتك وادفعها بسرعة وســـــــــــهولة عبر قطر الخيرية

ــر  عندمــا تفكــر فــي حســاب زكاتك..ودفعهــا ..واالستفســارات المرتبطــة بهــا.. أو التبــرع بصدقــة لبــاب مــن أبــواب الخي
خصوصــا فــي هــذه األيــام المباركــة، فإنــه لــم يعــد هنــاك حاجــة لبــذل مزيــد مــن الجهــد والوقــت، ألن الطريــق لفعــل ذلــك 
عبــر قطــر الخيريــة باتــت ميســرة وســهلة جــدا، وبإمكانــك القيــام بذلــك وأنــت فــي بيتــك، ســواء مــن خــال التواصــل مــع 
ــا  ــة وخدماته ــة والرقمي ــا االلكتروني ــبكة أدواته ــر ش ــرة عب ــا، أو مباش ــة، أو فروعه ــر الخيري ــي قط ــة ف ــام المختلف األقس

المتنوعــة.. وفيمــا يلــي توضيــح لذلــك:  

2ـ موقع وتطبيق زكاتي
رابط الموقع:

zakaty.org 

رابط التطبيق:

qch.qa/Zakaty

1ـ قسم الزكاة 
يقــوم القســم مــن خــال خبيــر متخصــص يجمــع بيــن الخبــرة الماليــة 

والمحاســبية والشــرعية بحســاب قيمــة الــزكاة واإلجابــة عــن األســئلة 

الماليــة المرتبطــة بهــا ســواء لألفــراد أو الشــركات أو المهــن الحــرة 

والعقــارات ..الــخ (، وحســاب ميزانيــة الشــركات وتحليلهــا وإخــراج 

ميزانيــة زكويــة عنــه، حســاب الــزكاة عن أســهم المضاربة واألســهم 

الثابتــة وحســاب التطهيــر منهــا وغيرهــا.  

للتواصل مع القسم:

إيميل خبير الزكاة:

rmojahed@qcharity.org   
هاتف خبير الزكاة:

55035744   
44290152   
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وأنت في بيتك 
احسب زكاتك وادفعها بسرعة وســـــــــــهولة عبر قطر الخيرية

تطبيق زكاتي
أيســر  عــن  يبحــث  لــكل محســٍن  أداة متكاملــة  "زكاتــي"  تطبيــق 

ــي  ــا ف ــة وإخراجه ــه المفروض ــاب زكات ــاب نص ــا لحس ــرق وأفضله الط

مصارفهــا التــي حددتهــا الشــريعة الغــراء، إذ يوفــر التطبيــق حاســبة 

خدمــة  إلــى  باإلضافــة  الــزكاة،  أصنــاف  لــكل  االســتخدام  ســهلة 

حســاب الــزكاة للشــركات وزكاة الفطــر والقســم الخــاص بالفتــاوى 

www.( الدينيــة. التطبيــق متوفــر للتحميــل عبــر موقــع قطــر الخيريــة

.)qch.qa/Zakaty

مميزات التطبيق

تسجيل الدخول ببصمة األصبع 	 
والتعرف على الوجه

حرصنــا عنــد تطويــر تطبيــق زكاتــي علــى اعتمــاد أقصــى درجــات 

ــدث  ــى أح ــاد عل ــتخدمين باالعتم ــخصية للمس ــات الش ــة للبيان الحماي

تســجيل  للمســتخدمين  يمكــن  حيــث  المجــال،  هــذا  فــي  الحلــول 

البيومتريــة مثــل  البيانــات  باســتخدام  إلــى حســاباتهم  الدخــول 

بصمــة اإلصبــع والتعــرف علــى الوجــه، باإلضافــة إلــى الطــرق العاديــة 

البريــد  أو  الشــبكات االجتماعيــة  لاشــتراك عبــر حســاباتهم فــي 

اإللكترونــي.

حاسبة لكل أصناف الزكاة	 
خدمــة حاســبة الــزكاة عبــر تطبيــق زكاتــي مــن الخدمــات المميــزة 

كان  مهمــا  الــزكاة  حســاب  مهمــة  تســهيل  إلــى  تهــدف  التــي 

الواجــب بســهولة ويســر. النصــاب  ، ودفــع  صنفهــا 

حاسبة زكاة سريعة	 
حســاب الــزكاة عبــر تطبيــق زكاتــي لــن يســتغرق منــك الكثيــر، إذ 

يكفــي أن تختــار صنــف الــزكاة ومقــدار مــا تملــك ممــا حــال عليــه 

الحــول، لتتعــرف علــى مقــدار نصــاب الــزكاة الواجبــة عليــك، كمــا 

يتيــح لــك التطبيــق إمكانيــة إخــراج نصــاب زكاتــك فــي األوجــه التــي 

ــا. ــب فيه تج

خدمات لزكاة الشركات	 
قــل وداعــًا للمعانــاة التــي تكابدهــا بســبب المســائل المعقــدة التــي 

زكاتــي  زكاة شــركتك، فتطبيــق  عــام عنــد حســاب  تواجهــك كل 

يتوفــر علــى قســم خــاص بــزكاة الشــركات، يتضمــن خدمــات عــدة 

مثــل حاســبة الــزكاة للشــركات وصفحــة الفتــاوى باإلضافــة إلــى 

ــر. ــب خبي ــة طل إمكاني

الفتاوى	 
ســعينا فــي قســم الفتــاوى فــي تطبيــق زكاتــي إلــى جمــع فتــاوى 

العلمــاء حــول مســائل الــزكاة األكثــر شــيوعًا، إذ اعتمدنــا علــى إدراج 

الفتــاوى فــي تصنيفــات لتســهيل عمليــة الوصــول إليهــا مثــل: 

ــزروع وزكاة  ــب وال ــال والذه ــة بالم ــاوى الخاص ــة والفت ــاوى العام الفت

الفطــر.

طرق الدفع	 
باســتخدام  زكاتــي  تطبيــق  عبــر  زكاتــك  نصــاب  إخــراج  يمكنــك 

ــر  ــهل وأكث ــا بأس ــة، لصرفه ــة االئتماني ــة أو البطاق ــة البنكي البطاق

الطــرق أمانــًا علــى األوجــه التــي تصــرف فيهــا الــزكاة ، لتســاهم فــي 

تحســين حيــاة الكثيريــن حــول العالــم.

الملف الشخصي	 
ملفــك الشــخصي فــي تطبيــق زكاتــي هــو طريقــك المختصــر للتقاريــر 

الخاصــة بزكاتــك الســابقة عبــر خدمــة "زكاتــي الســابقة" وخدمــة 

" أســهمي" التــي تتيــح لــك إمكانيــة تســجيل البيانــات الخاصــة 

بأســهم الشــركات لتســهيل عمليــة حســاب الــزكاة ، وخدمــة "طلبات 

الشــركات" لتقديــم طلــب حســاب زكاة شــركتك.
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3ـ المحصل المنزلي 
 qch.qa/b2s أو عبــر موقــع قطــر الخيريــة اإللكترونــي qch.qa/APP  خدمــة تتيــح للمتبــرع إمكانيــة طلــب محصــل عبــر تطبيــق قطــر الخيريــة

ويقــوم النظــام تلقائيــا بتحديــد موقــع المتبــرع علــى الخريطــة وإرســال طلبــه ألقــرب محصــل أو "محصلــة" الــذي يشــرع فــي التواصــل معــه، 

ومشــاهدة مكانــه علــى الخريطــة 

4ـ خدمة العماء )مركز اإلتصال( 
ســعيًا مــن قطــر الخيريــة لتمتيــن عاقاتهــا مــع المتبرعيــن وتســهيل 

اســتقبال التبرعــات منهــم، فقــد دأبــت علــى تخصيــص عــدة قنــوات 

للتواصــل والتبــرع ومنهــا:

"خدمة التعهدات المالية"	 
حيــث يمكــن ألي شــخص فــي حالــة رغبتــه التبــرع بمبلــغ مالــي إرســال 

رســالة نصيــة تتضمــن المبلــغ المــراد التبــرع بــه إلــى الرقــم 92124 ، 

وســيتم االتصــال بــه وتنســيق اســتام تبرعــه مباشــرة.

كما يمكن للمتبرع االتصال 	 
مباشرة

علــى رقــم خدمــة العمــاء  44667711 ســواء للتبــرع مباشــرة مــن 

خــال خدمــة الـــ IVR    وهــي "الدفــع الذاتــي"، مــن خــال عــدة 

خطــوات يتبعهــا المتبــرع الســتكمال تبرعــه بنفســه، أو االنتقــال 

المســاعدة  لتقديــم  العمــاء  خدمــة  موظفــي  أحــد  مــع  للتحــدث 

المتوفــرة،  والبرامــج  والكفــاالت  المشــاريع  آخــر  ومعرفــة  الازمــة 

وكذلــك يمكنــه التبــرع مباشــرة أثنــاء االتصــال مــن خــال الدفــع 

ببطاقــة "الديبــت كارت" او "الكريــدت كارت" بشــكل ســريع 

ــبت  وآمــن، علمــًا بــأن موظفــي خدمــة العمــاء يعملــون مــن الس

ــاء. ــى 10:00 مس ــًا وحت ــاعة 7:30 صباح ــن الس ــس م ــى الخمي إل

خدمة "ابشر"	 
حيــث يمكــن للمتبــرع إرســال رســالة نصيــة تتضمــن استفســاره إلــى 

الرقــم 92747 وخــال دقائــق معــدودة يتــم االتصــال بــه إلفادتــه.

* وألي ماحظــات واستفســارات أو مقترحــات للتطويــر 
يمكــن علــى الرقــم 44667711  أو عبــر إرســال رســالة 

ــم ــى الرق ــة إل نصي

خدمة المحصل المنزلي
#الخير_بين_يديك
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5ـ الفروع ونقاط التحصيل 
وفضــا عمــا ســبق يمكــن للمتبرعيــن دفــع زكاتهــم وصدقاتهــم مــن خــال المقــر الرئيــس  لقطــر الخيريــة أو فروعهــا ونقــاط تحصيلهــا علــى 

النحــو التالــي:

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

أ ـ الفروع: 
لــدى قطــر الخيريــة  27 فرعــا، 17 فرعــا منهــا للرجــال، و10 فــروع للنســاء، علــى امتــداد خارطــة دولــة قطــر ، الــدوام: تــزداد ســاعات 

الــدوام فــي هــذه الفــروع خــال رمضــان كمــا يلــي: 

ب ـ نقاط التحصيل:
 توجد لدى قطر الخيرية 96 نقطة تحصيل )موقع تحصيل( في األسواق والمجمعات التجارية، و1615 صندوق تحصيل، و39  جهاز تبرع آلي.
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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

الفروع ونقاط 
التحصيل.. 

انتشار واسع 
الستام 

تبرعاتكم 

96
نقطة تحصيل

1,615
صندوق تحصيل ثابت 

39
ماكينة تبرع الكترونية

10
فروع للنساء

17
فرعًا للرجال
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تطبيق قطر الخيرية االلكتروني..
حلول ذكية وفعالة وآمنة إلدارة تبرعاتك ومساهماتك الخيرية 

الموقع 
والتطبيق 

االلكتروني 
لقطر الخيرية 

qcharity.org
لقطر الخيرية أيضا 

موقع الكتروني يشتمل 
مزايا مقاربة للتطبيق 

ومشابهة لها. 

تطبيق قطر الخيرية
ــدث  ــي أح ــة ف ــر الخيري ــق قط ــك تطبي ــدم ل يق
إصداراتــه علــى أندرويــد و" ios " حلــواًل ســهلة 
يمكنــك  واحــدة  زر  فبنقــرة  وآمنــة.  وذكيــة 
متابعــة تبرعاتــك وتصفــح المشــاريع الخيريــة 
والمســاهمة فيهــا، كمــا يوفــر لــك الكثيــر مــن 
ــزات فهــو: * ســهل االســتخدام: ســواء  الممي
ــيكون  ــام س ــرة أو بانتظ ــا ألول م ــت متبرًع كن
ــق  ــة. * متواف ــك بفعالي ــك إدارة تبرعات بإمكان
وعملــي  ســريع  األجهــزة:  مختلــف  مــع 
األجهــزة.  مختلــف  مــع  ليتوافــق  ومصمــم 
بيانــات  جميــع  علــى  يحافــظ  مضمــون:   *

المتبرعيــن بطريقــة ســرية وآمنــة. 

الملف الشخصي

الملــف  ميــزة  الخيريــة  قطــر  تطبيــق  يوفــر 
الشــخصي الــذي يعــد بمثابــة نافذتــك علــى 
مســاهماتك الخيريــة، إذ يــزودك بتقاريــر دوريــة 
التــي  والتبرعــات  والكفــاالت  المشــاريع  عــن 
قمــت بهــا، كمــا يتوفــر فــي الملــف الشــخصي 
خدمــة "هــدف تبرعاتــك" الــذي يســاعدك علــى 
وضــع هــدف التبــرع بمبلــغ معيــن ستســعى 
إلــى تحقيقــه خــال الســنة. باإلضافــة إلــى 
"الــدال  أداة  الشــخصي  الملــف  يوفــر  ذلــك، 
بمشــاركة  لــك  تســمح  التــي  الخيــر"  علــى 
مختلــف مشــاريع الخيــر مــع أصدقائــك علــى 

. االجتماعــي  التواصــل  مواقــع 

تسجيل الدخول ببصمة األصبع 
والتعرف على الوجه

تضمــن قطــر الخيريــة حمايــة خصوصية وســرية 
البيانــات الخاصــة بجميــع مســتخدميها مــن 
خطــر تعرضهــم للســرقة أو االحتيــال، ويســمح 
التطبيــق للمتبرعيــن بتســجيل الدخــول إلــى 
ــة  ــات البيومتري ــتخدام البيان ــاباتهم باس حس
مثــل بصمــة اإلصبــع والتعــرف علــى الوجــه، 
الشــبكات  علــى  حســاباتهم  خــال  مــن  أو 
الدخــول باســتخدام  االجتماعيــة، أو تســجيل 
البريــد اإللكترونــي أو اســم المســتخدم الــذي 

ــق. ــى التطبي ــاؤه عل ــم إنش ت

دفع الزكاة

يحتــوي تطبيــق قطــر الخيريــة على ميــزة ذكية 
المفروضــة  زكاتــك  قيمــة  لحســاب  وســهلة 
لألفــراد والشــركات، عبــر حاســبة الــزكاة التــي 

ــزكاة. تقــوم بحســاب مختلــف أصنــاف ال

طرق التبرع

ــر  ــق قط ــر تطبي ــهل عب ــر أس ــل الخي ــح عم أصب
باســتخدام  بالتبــرع  لــك  يســمح  إذ  الخيريــة، 
االئتمانيــة،  البطاقــة  أو  البنكيــة  البطاقــة 
معانــاة  مــن  التخفيــف  فــي  والمســاهمة 
الكثيــر مــن المحتاجيــن حــول العالــم وجعــل 
مســتقبلهم أفضــل. كمــا يمكنــك أن تطلــب 
فــي  لزيارتــك  محصلــة(  )أو  منزليــًا  محصــًا 
لــك هــذه  إذ تتيــح  منزلــك لتحصيــل تبرعــك 
الخدمــة إمكانيــة التواصــل مــع أقــرب محصــل 
منزلــي باالعتمــاد علــى نظــام تحديــد المواقع 

 )GPS(.

تقسيط المشاريع

مشــروعك  لتمويــل  التبــرع  اآلن  بإمكانــك 
الخيــري بالتقســيط مهمــا كان نــوع المشــروع 
ــر  ــة بتوفي ــتقوم بداي ــه. س ــت تكلفت ــًا كان وأي
ثــم  اإلجماليــة،  المشــروع  قيمــة  مــن   %20
 12 لمــدة  تكاليفــه  بدفــع  شــهريًا  االلتــزام 
شــهرًا مــن خــال اســتقطاع شــهري يتــم آليــًا 
 Credit( ــر البطاقــة االئتمانيــة الخاصــة بــك عب

12 شــهرًا. Card(  ولمــدة 

المبادرات

يمكنــك اآلن أن تكــون شــريكًا فــي المبــادرات 
عبــر  الخيريــة  قطــر  أطلقتهــا  التــي  الخيريــة 
تطبيقهــا الرســمي، وتســاهم فــي بــث األمــل 
ــول  ــًا ح ــل حظ ــات األق ــة الفئ ــين معيش وتحس

ــاون. ــي* ع ــواب * أمنيت ــل *ث ــم. مث العال

التنبيهات

بجديــد  خاصــة  إشــعارات  باســتمرار  تصلــك 
األنشــطة والحمــات الخيريــة التــي تطلقهــا 
قطــر الخيريــة، وتقاريــر دوريــة عــن مســاهماتك 

الخيريــة وتبرعاتــك وأخبــار مكفوليــك.
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تطبيق الحصالة
qch.qa/hasala

تطبيق الحصالة
أطفالنــا نعمــة عظيمــة نشــاهد فيهــم غــراس المســتقبل المشــرق الــذي 
نحلــم أن يكــون: "إنســانية أكثــر وخ. نقــدم ألطفالنــا تطبيــق "حصالتــي" 
ــذي يســاعدهم علــى نشــر الخيــر وحــب العطــاء منــذ  )qch.qa/hasala( ال
الصغــر. يقــوم األبــوان بمســاعدة طفلهمــا وتحميــل التطبيــق النشــاء 
صنــدوق الصدقــات اإللكترونــي باســم الطفــل إليــداع الصدقــات وجمعها 
ثــم التبــرع بهــا فــي مشــروع خيــري لمســاعدة المحتاجيــن حــول العالــم.

صندوق العطاء 

ليــس هدفنــا فقــط حــث األطفال علــى التبرع ولكــن إكســابهم المهارات 
األساســية وتدريبهــم علــى أوجــه البــر المتعــددة وتعريفهــم بــأن فعــل 
الخيــر يتنــوع. يســاعد تطبيــق حصالتــي الطفــل علــى ادخــار األمــوال 
للمشــروعات الخيريــة التــي تخفــف عــن المحتاجيــن عبــر مشــاريع متنوعــة 

كتوفيــر الميــاه وحفــر اآلبــار وبنــاء المســاجد وتوفيــر مــأوى للمشــردين.

سباق الخيرات

تطبيــق حصالتــي يحفــز األطفــال علــى العطــاء عبــر إمكانيــة دخــول الطفــل 
فــي ســابق تحــٍد مــع أطفــال آخريــن مــن أجــل جمــع األمــوال لمشــروع خيــري 
تحــت مظلــة أهــداف التنميــة المســتدامة التــي وضعتهــا األمــم المتحــدة ، و 
باكتمــال المبلــغ المرصــود لتنفيــذ المشــروع يتــم اإلعــان عــن الفائــز بأكبــر 

تبــرع للمشــروع.

سجل التبرعات

ــا  ــه مم ــرع ونوعيت ــرات التب ــدد م ــجيل ع ــة تس ــي خاصي ــق حصالت ــر تطبي يوف
ــري. ــل الخي ــي العم ــه ف ــاء إنجازات ــى إحص ــل عل ــاعد الطف يس

طرق تبرع متنوعة

يقــدم تطبيــق حصالتــي طــرق متنوعــة للتبــرع ســواء بالبطاقــات االئتمانيــة 
أو الرســائل النصيــة أو حتــى مــن خــال مندوبــي قطــر الخيريــة ونقــاط 

التحصيــل.

مشاركة اإلنجاز

يتيــح تطبيــق حصالتــي للطفــل أن يشــارك إنجــازه بالتبــرع فــي مشــروعات 
خيريــة علــى صفحــات التواصــل االجتماعي أو عبر الرســائل النصيــة القصيرة.
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فتاوى فضيلة الشيخ الدكتور

علي القره داغي
فــي ظــل الظــروف الراهنــة التــي تعيشــها البشــرية وأمتنــا اإلســامية بســبب 
تداعيــات فيــروس كرونــا وتأثيراتهــا علــى النــاس وخصوصــا الفقــراء والمحتاجين 
وأصحــاب الدخــل المحــدود ..أفتــى فضيلــة الشــيخ الدكتــور علــى القــره داغــي 
باســتحباب تعجيــل دفــع الــزكاة لعــام أو عاميــن قادميــن، كمــا أفتــى بجــواز أن 
تكــون الســال الغذائيــة مــن ضمــن األمــور التــي يمكــن تفطيــر الصائميــن بهــا، 

وفيمــا يلــي نــص الفتوييــن: 

تفطير الصائم يشتمل على توفير السال الغذائية له 

"ال يشــترط فــي تفطيــر الصائــم الــذي حضنــا عليــه نبينــا محمــد ملسو هيلع هللا ىلص فــي الحديــث 
اِئــِم  ــُه اَل َيْنُقــُص ِمــْن َأْجــِر الصَّ ــَر َصاِئًمــا َكاَن َلــُه ِمْثــُل َأْجــِرِه، َغْيــَر َأنَّ النبــوي: "َمــْن َفطَّ
َشــْيئا" أن يكــون الطعــام المقــدم لــه مطبوخــا وجاهــزا، بــل يشــمل ذلــك توفيــر 
والخضــار  التموينيــة األساســية  المــواد  تتكــون مــن  التــي  الغذائيــة  الســال 
ــة  ــن خاص ــع للمحتاجي ــال أنف ــر الس ــون توفي ــد يك ــل ق ــا، ب ــه وغيره ــوم ل واللح
فــي ظــل الظــروف الراهنــة التــي نمــّر بهــا فــي الفتــرة الحاليــة بســبب تداعيــات 

ــا"  فيــروس كرون

تعجيل دفع الزكاة 

"فــي ظــل الظــروف التــي تمــر بهــا البشــرية عمومــا وأمتنــا اإلســامية خصوصــا 
بســبب فيــروس كرونــا وتعطــل الكثيــر مــن النــاس عــن أعمالهــم وفقدانهــم 
الواجبــات  مــن  يصبــح  ذلــك،  بســبب  معيشــيا  تأثرهــم  أو  رزقهــم  لمصــادر 
ــذا  ــاة الفقــراء، ل ــرات لدعــم أصحــاب الحاجــة وتخفيــف معان المســارعة فــي الخي
فقــد أجــاز جمهــور الفقهــاء تعجيــل إخــراج الــزكاة لعــام أو عاميــن قادميــن، ألن 

ــنتين"  ــدة س ــاس لم ــه عب ــراج زكاة عم ــل بإخ ــد - ملسو هيلع هللا ىلص - عج ــم محم ــولنا الكري رس



النشرة الرمضانية موسم 1441 هـ - 2020 مـ32

باقة متنوعة من التطبيقات 
والتقنيات االلكترونية من قطر 

الخيرية لدعم اإلنساني والتنموي

تطبيق رفقاء. 1
ROFAQA.COM

تطبيــق رفقــاء الداعــم لمبــادرة "رفقــاء" )www.rofaqa.com( التــي أطلقتهــا قطــر الخيريــة، يهتــم بقضايــا األطفــال 
ــي  ــات ف ــذه الفئ ــل ه ــدف لجع ــم، ويه ــة احتياجاته ــم وتلبي ــول العال ــاب ح ــة أو الط ــات الخاص ــام أو ذوي االحتياج األيت
متنــاول يــد الكفيــل ويســمح لــه باالطــاع علــى التقاريــر التفصيليــة للمشــاريع والكفــاالت التــي قــام بهــا، كمــا يتيــح 
التطبيــق المســاهمة فــي مبــادرة "أمنيتــي" لتحقيــق أمنيــات األطفــال الفقــراء ومبــادرة "عــاون" لدعــم مشــاريع 

المحتاجيــن وتنميــة مهاراتهــم.

مــن مزايــاه: تســجيل الدخــول ببصمــة األصبــع والتعــرف علــى الوجــه، ســهولة اختيــار الكفالــة المناســبة مــن حيــث نوعهــا 
أو الدولــة أو العمــر أو الجنــس، طريقــة الدفــع المناســبة باســتخدام البطاقــة البنكيــة أو البطاقــة االئتمانيــة، ملــف 
شــخصي يختصــر يوفــر أمامــك أهــم المعلومــات عــن كفاالتــك، توفيــر تقاريــر عــن المكفــول وإمكانيــة التكفــل وتغطيــة 

االحتياجــات اإلضافيــة والعاجلــة لهــم.

مــن خــال الخدمــات والحلــول التقنيــة جعلــت قطــر الخيريــة مهمــة المتبرعيــن والمهتمين بالعمل اإلنســاني 

ــي ذات  ــظ ف ــا، وتحاف ــن المزاي ــد م ــة بالعدي ــا االلكتروني ــع تطبيقاته ــث تتمت ــهولة، حي ــر س ــوي أكث والتنم

الوقــت علــى بياناتهــم فــي درجــة عاليــة مــن األمــان، ومــن هــذه التطبيقــات: 
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2 .)Q-Aid( تطبيق المساعدات اإلنسانية

ــر  ــر احتياجــًا وبيــن أهــل الخي ــات األكث  تطبيــق المســاعدات اإلنســانية )Q-Aid( صمــم ليكــون الوســيط األمثــل بيــن الفئ
مــن المتبرعيــن داخــل دولــة قطــر، حيــث يقــوم تطبيــق التطبيــق بتســهيل وصــول المســاعدات اإلنســانية للفئــات األكثــر 

احتياجــًا.  

تســمح الخدمــة التــي يوفرهــا التطبيــق للفئــات المحتاجــة بتقديــم طلبــات للحصــول علــى مختلــف المســاعدات 	 
)مســاعدة غذائيــة عاجلــة للحــاالت الخاصــة، تغطيــة رســوم العــاج أو الدراســة، مفروشــات وأثــاث للمنــزل.(

يوفــر التطبيــق للمتبرعيــن مســاحة للتعــرف علــى أكثــر الحــاالت احتياجــًا وتســهيل عمليــة التبــرع وإيصــال المســاعدات 	 
للفئــات التــي تســتحقها بطريقــة سلســة، ســريعة، وآمنــة.

موقع طاقات. 3
taqat.jobs

تســعى المنصــة الرقميــة "طاقــات" )www.taqat.jobs( التــي أطلقتهــا قطــر الخيريــة إلــى توفيــر حلــول العمــل عــن بعــد 
لمســاعدة الشــباب فــي عالمنــا العربــي واإلســامي ممــن يعانــون مــن الفقــر والبطالــة بســبب األزمــات والتحديــات.

ــك  ــر ل ــاالت. إذ توف ــتى المج ــي ش ــارات ف ــاب المه ــن أصح ــث ع ــروعك وتبح ــَت مش ــة أو أطلق ــن وظيف ــًا ع ــت باحث ــإذا كن ف
ــك. ــادر مكان ــك دون أن تغ ــاز مهام ــل وانج ــة للعم ــة وآمن ــة رقمي ــاحة احترافي ــات" مس "طاق
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الدال على الخير. 1
تمنحك خدمة "الدال على الخير" فرصة المسـاهمة في نشـر مشـاريع 
قطـر الخيريـة عبـر مواقـع التواصـل االجتماعـي، وجمـع نقـاط مقابـل 
كل عمليـة تبـرع تأتـي عبـر الرابط الذي تقوم بنشـره. تابـع تأثيرك عبر 
صفحتـك الخاصـة، وعنـد جمعـك مـا يكفـي مـن نقـاط، سـيتم ادراجك 
فـي الئحـة الشـرف ومنحـك الـدرع الخيري. وال تنسـى أن "مـن دلَّ على 
خيـر، فلـه مثـل أجـر فاعلـه". يمكنـك الوصـول إلـى رابـط خدمـة الـدال 

.)www.qch.qa/dal( علـى الخيـر عبر موقـع قطـر الخيريـة

أثر . 2
تقـوم مبـادرة أثـر علـى فكـرة التأثيـر الـذي يمكـن أن يحدثـه مشـاهير 
المجتمـع وتوجيـه ذلك لعمـل الخير ومسـاعدة المحتاجين. حيث تضم 
االجتماعيـة.  المنصـات  ومشـاهير  المؤثريـن  مـن  مجموعـة  المبـادرة 
وُتخصـص لـكل واحـد منهـم صفحـة خاصـة تحمـل اسـمه، يقـوم مـن 
خالهـا باختيـار وعـرض المشـاريع التـي يرغـب فـي دعمهـا وتشـجيع 
متابعيـه علـى التبـرع.  يمكنـك الوصـول إلـى صفحـة المؤثريـن "أثـر" 

.)www.qch.qa/athar( فـي موقـع قطـر الخيريـة

هدية . 3
مبـادرة مبتكـرة لتشـجيع النـاس علـى إهـداء أعمـال الخيـر ومشـاريع 
كاألعيـاد  السـعيدة،  المناسـبات  فـي  ألحبائهـم  الجاريـة  الصدقـة 
ومناسـبات الـزواج والتخـرج، فيـدوم أجرهـا وعطاؤهـا. يقـوم المتبـرع 
باختيـار المشـروع المرغـوب او اختيـار أحد المشـاريع للمسـاهمة بمبلغ 
بسـيط ثـم يدخـل بيانـات مسـتلم الهديـة لتصلـه فـي رسـالة نصيـة 
كهديـة. إبـدأ بإرسـال هدايـا الخيـر ألعـزاءك عبـر موقـع قطـر الخيريـة 

الرسـمي. تطبيقهـا  أو   )www.qch.qa/gift(

أمنيتي . 4
تحقيـق  والمتبرعيـن  الكافليـن  حـّث  علـى  "أمنيتـي"  مبـادرة  تقـوم 
أمنيـات األطفـال األيتـام والفقـراء المكفوليـن لـدى قطـر الخيريـة في 
أكثـر مـن 30 بلـدًا حـول العالـم كتوفيـر نظـارة طبيـة او كسـوة جديـدة 
يفرحـون بهـا أو توفيـر العـاج والرسـوم الدراسـية وذلك بحسـب طلب 
اليتيـم، حيـث توفـر قطـر الخيرية مجموعـة من األمنيات علـى الموقع 
ويقـوم المتبـرع باختيار األمنيـة المرغوبة. حقق أمنيـة يتيم اآلن عبر 

موقـع قطـر الخيريـة )www.qch.qa/wish( أو تطبيقهـا الرسـمي.

سابق ..وبالخير اطمئن
20 مبادرة رقمية لفعل الخير بين يديك 

ــم 20  ــن يديك ــع بي ــركات لتض ــم والب ــهر التراح ــم ش ــة تغتن ــر الخيري ــإن قط ــات“... ف ــٍض رحم ــا لبع ــلنا "بعضن ألن هللا يرس
ــم.   ــا كنت ــا حيثم ــا الكتروني ــرع له ــا والتب ــاهمة فيه ــم المس ــهلة.. يمكنك ــرة وس ــة ميس ــر.. بطريق ــل الخي ــادرة لفع مب

اغتنمــوا الفرصــة ..وســابقوا فــي نشــر الرحمــة والطمأنينــة لمــن هــم حولكــم، عســى أن تكــون طمأنينــة قلوبكــم 
وانشــراح صدروكــم ، ونســأل هللا أن يتقبــل ومنكــم. 

الدال 
على 
الخير

مبادرة
أثر
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بناء مدرسة

ثواب. 5
خدمـة "ثـواب" مـن قطر الخيريـة، تمنحك إمكانيـة اختيار أحد مشـاريع 
الصدقـة الجاريـة والتبـرع بالقيمـة فـي ثـواب مـن تحـب، إذ يمكنـك أن 
تتولى تمويل المشـروع بنفسـك، أو إشـراك اآلخرين في تمويله مثل 
العائلـة أو األصدقـاء أو تطلـق حملـة للمسـاهمة في اسـتكمال قيمة 
المشـروع وتنفيـذه. أطلـق اآلن مشـروع صدقـة جاريـة فـي ثـواب عزيـز 
متـوف عبـر موقـع قطـر الخيريـة )www.qch.qa/thawab( أو التطبيق 

الرسمي.

عاون. 6
"عـاون" مبـادرة إنسـانية تنمويـة أطلقناهـا فـي قطـر الخيريـة بهـدف 
تمكيـن الفقـراء والمحتاجيـن حـول العالـم، مـن خـال تنميـة وتطويـر 
مهاراتهـم ودعـم تنفيذ مشـاريع مبتكـرة ونوعية فـي دولهم، من 
أجـل توفيـر فـرص عمـل لهـم ذات طبيعـة مسـتدامة فـي العديـد من 
المجـاالت، إذا يمكـن للمتبـرع دعـم المحتاجيـن وتوفيـر فـرص العمـل 
الموقـع  فـي  الخيريـة  قطـر  توفرهـا  عـاون  خدمـة  لهـم.  المناسـبة 

الرسـمي. والتطبيـق   )www.qcharity.org( اإللكترونـي 

الصدقة اليومية )صدقة اليوم(. 7
برنامـج تبرعـات خـاص يتيـح للمشـتركين فيـه التصدق بصدقـة يومية 
بالقيمـة المختـارة مـن المتبـرع، لتجعـل لـك عمـل خيـر يومـي. يمكنك 
إيقـاف التبـرع الـدوري فـي أي وقـت مـن خـال الصفحـة الشـخصية أو 

مـن خـال التحـدث مـن خدمـة العمـاء.

اجعل لك صدقة يومية باستخدام موقع قطر الخيرية
)qch.qa/dailysadaka( أو تطبيقها الرسمي.

صدقة العشر االواخر 10 * 10 . 8
توفـر صدقـة العشـر للمتبـرع إمكانيـة جدولـة صدقـة بشـكل يومـي 
االسـتزادة  مـن  لتمكنـه  رمضـان  مـن  األواخـر  العشـر  خـال  آليـًا  تتـم 
مـن عمـل الخيـر، عبـر الموقـع اإللكترونـي لقطـر الخيريـة أو تطبيقهـا 
دخولـه  تسـجيل  إلـى  الحاجـة  دون   )www.qch.qa/app( الرسـمي 
األيـام  للصدقـة طيلـة  الـذي حـدده  والتبـرع فـي كل مـرة، وبالمبلـغ 

الفضيـل. الشـهر  مـن  األواخـر 

متر وأجر. 9
 )www.qch.qa/meter( مبـادرة "متـر وأجـر" عبـر موقـع قطـر الخيريـة
المشـاريع  فـي  للمسـاهمة  التبـرع  بـاب  تفتـح  الرسـمي،  وتطبيقهـا 
الخيريـة التـي تقبـل الصدقـة الجاريـة، عبـر التبـرع بقيمـة متـر واحـد أو 
أكثـر، مثـل التبـرع بقيمـة متـر أو أكثـر لبنـاء مسـجد أو مركـز تحفيـظ 
للقـرآن الكريـم، أو مستشـفى أو مركـز صحـي أو منـزاًل يكـون مـأوى 

ألسـرة فقيـرة.

الصدقة 
اليومية

صدقة
 10 * 10

متر
وأجر
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مشروع اليوم. 10
شاشـة  عبـر  بثـه  ليتـم  عاجلـة  أو  نوعيـة  أهميـة  ذو  مشـروع  اختيـار   
 )www.qcharity.org( االلكترونـي  الموقـع  فـي  اليـوم  مشـروع 
والتطبيـق الرسـمي، بهـدف حشـد التبرعـات وإغاقه فـي وقت قصير 

الـذي يليـه. إلـى المشـروع  ومـن ثـم االنتقـال 

سارعوا. 11
 نعرض في هذه النافذة في موقع قطر الخيرية

علـى  وبقـي  تمويلهـا،  يكتمـل  لـم  مشـاريع  الرسـمي،  وتطبيقهـا 
المسـاهمة  للمتبـرع  بحيـث يمكـن  اسـتكمال قيمتهـا مبلـغ معيـن، 
فـي اكمـال تمويـل المشـروع ليصبـح حقيقـة ويسـاهم فـي ادخـال 

إليـه. المحتاجيـن  السـرور علـى قلـوب 

عاجل. 12
 )www.qch.qa/urgent( االلكترونـي  الموقـع  عبـر  تظهـر  نافـذة 
إنسـانية  االطـاع علـى حالـة  للمتبرعيـن  تتيـح  الرسـمي،  والتطبيـق 
تحتاجـه  الـذي  المبلـغ  توفيـر  أجـل  مـن  والتدخـل  قطـر  داخـل  عاجلـة 

كربتهـا لتفريـج 

قسط مشروعك. 13
الخيريـة عبـر موقعهـا )www.qcharity.org( وتطبيقهـا  تمنـح قطـر 
الرسـمي، الفرصـة للمتبرعيـن لدفـع قيمـة مشـاريعهم الخيريـة على 
أقسـاط دوريـة تراعـي ظروفهـم وتشـجعهم علـى إطـاق مشـاريع 
القسـط  قيمـة  المتبـرع  يختـار  حيـث  أحبابهـم،  ثـواب  فـي  أو  لهـم 
الـذي سـيلتزم بتسـديده شـهريًا بشـرط دفـع القيمـة المطلوبـة إلنجاز 

المشـروع.

مهمة إنقاذ. 14
الشـبابية  المبـادرات  مـن  مجموعـة  اإلنقـاذ  مهمـة  فريـق  يضـم 
العالـم،  حـول  المتضرريـن  مـن  عـدد  أكبـر  دعـم  فـي  تتنافـس  التـي 
ويسـعى فريـق مهمـة اإلنقـاذ عبـر جمع أكبـر مبلغ مـن التبرعات في 
الصفحـة المخصصـة علـى موقـع )www.qch.qa/RM( لتوفير مختلف 
بقـاع  مختلـف  فـي  والمحتاجيـن  للمتضرريـن  الضروريـة  المسـاعدات 

األرض.  

دراهم. 15
التبـرع بكسـور الدراهـم )الفكـة( المتبقيـة عـن عمليـة التسـوق )ريـااًل 
واحدًا أو 25 درهمًا أو 50 درهمًا( عند منافذ البيع في المراكز التجارية، 
نقـدًا أو بالبطاقـة االئتمانيـة، لصالـح مشـاريع خيرية أو إغاثية ُتشـرف 
عليهـا قطـر الخيريـة داخـل دولـة قطـر وخارجهـا. معلومـات أكثـر عـن 
.)www.qch.qa/darahem( الخدمـة متوفرة على موقع قطر الخيريـة

(qch.qa/hasten)

مشروع 
اليوم

سارعوا

عاجل

قسط
مشروعك

دراهم
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قوافل العطاء. 16
 )www.qcharity.org( الخيريـة  قطـر  موقـع  علـى  الكترونيـة  صفحـة 
تتيـح مشـاركة مجموعـة مـن الجهات والشـركات فـي قوافـل العطاء 
مـع قطـر الخيريـة، تحتـوي الصفحـة علـى مجموعـة مـن القوافـل التي 
الغذائيـة والوجبـات السـاخنة للمحتاجيـن  الطـرود  سـتقوم بتوصيـل 
مسـاهمة  عبـر  مختلفـة.  وجهـات  إلـى  متجهـة  رمضـان  شـهر  خـال 
للقوافـل  التبـرع  فـي  المشـاركة  الجهـات  موظفيـن  مـن  المتبرعيـن 
المحـددة، تتحـرك القافلـة باتجـاه خـط النهايـة لتقتـرب مـن الوصـول 
إلـى خـط النهايـة والوجهـة المحـددة، ويتـم اإلعـان عـن وصـول أول 

قافلـة سـارعت بالتبرعـات لرحلـة قوافـل العطـاء فـي شـهر الخيـر.

مما تحبون. 17
مصداقـا لآليـة الكريمـة: )لـن تنالـوا البـر حتـى تنفقـوا ممـا تحبـون( 
الوجبـات والمابـس مـن شـركائنا فـي  ة لشـراء  اختيـارات عـدَّ نقـدم 
 )www.qcharity.org( قطـر. يقـوم المتبـرع عبـر موقـع قطـر الخيريـة
أو تطبيقهـا الرسـمي، بشـراء الوجبـة أو المابـس المختـارة مـن أحـد 
الجهـات المشـاركة فـي المبـادرة. ويقـوم مجموعـة مـن المتطوعيـن 
باسـتام الوجبـة وتوصيلهـا لألسـر المسـجلة معنـا أو عبـر التوصيـل 

المتـاح للجهـة الشـريكة.

بطاقات الخير. 18
يتـم عـرض بطاقـات الخيـر فـي أماكـن مخصصـة لقطـر الخيريـة داخـل 
يمكـن  بحيـث  التجاريـة  والمحـات  والصيدليـات  التجاريـة  المجمعـات 
إلـى  ويضيفهـا  البطاقـات  مـن  عـددًا  يختـار  أن  بسـهولة  للمتسـوق 
سـلة المشـتريات وعرضهـا علـى منفذ البيـع )Cashier(، ليتـم تحويل 
قيمتهـا لصالـح صدقـات ضمـن مشـاريع قطـر الخيريـة )إفطـار صائـم، 
سـلة رمضـان ...(. معلومـات أوفـى عـن هـذه الخدمـة متوفـرة علـى 

.)www.qch.qa/cards(

19 .SMS التبرع بـ
خدمـة تتيـح للمحسـن أن يختار التبرع باسـتخدام الرسـائل النصية، عبر 
تبـرع دوري أو لمـرة واحـدة مـن أجـل دعـم حمـات اإلغاثـة أو تمويـل 
كاأليتـام  الضعيفـة  الفئـات  إحـدى  لمسـاعدة  أو  الخيريـة  المشـاريع 
الخدمـة  تفعيـل  يمكـن  الفقـراء.   والمرضـى  والغارميـن  المكفوليـن 
عبـر موقـع قطـر الخيريـة )www.qch.qa/sms( للتبـرع يوميـًا أو دوريـًا 

واختيـار إحـدى وسـائل التبـرع المتاحـة.

صدقة ويدجت . 20
طـورت قطـر الخيريـة أداة التبـرع "صدقـة ويدجـت" بهدف دعم انتشـار 
إذ  ممكنـة،  شـريحة  ألوسـع  الخيريـة  ومشـاريعها  برامجهـا  وصـول 
ـن هـذه األداة المبادريـن مـن تحويـل موقعهـم االلكترونـي إلـى  تمكِّ
مسـاحة للتبـرع لمختلـف برامجنـا الخيريـة، سـواًء كانـت صدقـات عامة 
أو حمـات إغاثيـة أو مشـاريع خيريـة. يمكـن طلـب هـذه الخدمـة عبـر 

.)www.qch.qa/widget( موقـع  زيـارة 

التبرع بـ 
SMS
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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
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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
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اعتــادت  قطــر الخيريــة علــى إصــدار دليــل ســنوي لمشــاريعها التنمويــة واإلنســانية، موزعــة علــى مجــاالت عملهــا الرئيســة والــدول التي 
تنفــذ فيهــا، بحيــث يذكــر إلــى جانــب كّل منهــا تكلفــة المشــروع وعــدد المســتفيدين منــه، وهــو مــا يتيــح للمتبــرع الكريــم خيــارات 

متعــددة، ليختــار مــا يناســبه عندمــا يفكــر بتمويــل أو دعــم مشــروع مــن المشــاريع، أو يســهم فــي الكفــاالت والرعايــة االجتماعيــة.
وتــم اختيــار المشــاريع بنــاء علــى مــا تقدمــه المكاتــب الميدانيــة لقطــر الخيريــة، معتمــدة علــى الخطــط التنمويــة للــدول التــي تعمــل 
ــر  ــة الفق ــك مكافح ــي ذل ــا ف ــدة 2030، بم ــم المتح ــتدامة لألم ــة المس ــداف التنمي ــق أه ــي تحقي ــل ف ــاريع الدلي ــهم مش ــا، وتس فيه
وتفشــي األمــراض والحــد مــن األميــة والجهــل، وتحــرص علــى وصــول الدعــم لكافــة الشــرائح المســتحقة، انطاقــا مــن شــعار قطــر 

الخيريــة: "حيــاة كريمــة للجميــع". 
وتعتبــر قطــر الخيريــة المتبرعيــن واهــل الخيــر والداعميــن شــركاء لهــا فيمــا تحققــه مــن إنجــازات مهمــة، ومــا تتركــه مــن فــوارق فــي 

حيــاة المســتفيدين، ويتضمــن الدليــل عــددا مــن قصــص النجــاح لنمــاذج اســتفادت مــن المشــاريع التــي تــم تنفيذهــا. 
للدليــل أقســام رئيســة هــي: اإلســكان، كالســكن االجتماعــي وصيانــة أو ترميــم بيــت، والمياه واإلصحــاح كاآلبــار االرتوازيــة والمضخات، 
والمشــاريع المــدرة للدخــل، وبنــاء المســاجد، والتعليــم كبنــاء وتأثيــث وتشــغيل المــدارس وتوفيــر المســتلزمات المدرســية، والكفــاالت 
بأنواعهــا وغيرهــا، وتســبق مشــاريع كل مجــال مقدمــة توضــح التحديــات المرتبطــة بــه عالميــا مــن خــال األرقــام واإلحصائيــات 

والحقائــق، وهــي تعــزز مــن أهميــة دعــم هــذه المشــاريع لتخفيــف معانــاة المجتمعــات التــي ســتقام فيهــا. 

مزايا الدليل
ويتميز دليل هذا العام بما يلي: 

أواًل: يمكــن للمتبــرع إضافــة رقــم نمــوذج أي مشــروع 	 
يختــاره بعــد الرابــط التالــي ليتصفــح المشــروع علــى 

،qch.qa/00000 الموقــع مباشــرة

1132992، فــإن  فمثــا لــو اختــار مشــروع رقــم النمــوذج 
المشــروع. لتصفــح   qch.qa/1132992 يلــي  يكتــب كمــا 

ــي 	  ــع االفتراض ــة الواق ــتخدام تقني ــرع اس ــن للمتب ــًا: يمك ثاني
)VR( فــي مشــاهدة الفيديوهــات عنــد تصفــح الدليــل، وذلــك 
قطــر  تطبيــق  فــي  المتضمنــة  الجــوال  كاميــرا  توجيــه  عبــر 

الخيريــة. 

ثالثًا: كما يمكن للمتبرع تصفح دليل المشاريع 	 
qch.qa/PG الكترونيًا عبر الرابط

رابعــا: إضافــة إحصائيــات عــن نســبة البطالــة والفقــر واألميــة 	 
للــدول التــي تعمــل بهــا قطــر الخيريــة ولهــا مشــاريع فــي 

الدليــل.
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الخير رسالة نحملها جيال بعد جيل،
وشجرة الخير التي زرعتها سواعد اآلباء المؤسسين،

روينا بعطائكم فروعها المثمرة لتعانق السماء.

إجمالي جهود إنفاق قطر الخيرية المحلية
مستفيد844,334داخل قطر عبر مبادرة ”خيرنا ألهلنا“ خالل 2019 130,445,681
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