كيف تكفل يتيم ًا
عبر قطر الخيرية؟
إحدى مبادرات

بترخيص من هيئة تنظيم األعمال الخيرية األرقام من 2020 / 920 - 880
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كيف تكفل يتيما عبر قطر الخيرية؟
ميسرة وخدمات سريعة)
(خطوات ّ
تشــهد قطــر الخيريــة منــذ  2012تحــو ًال رقمي ـ ًا ملحوظ ـ ًا فــي مجــاالت عملهــا ،ســواء فيمــا يتعلــق بجمــع
التبرعــات عبــر التطبيقــات والمواقــع اإللكترونيــة واألجهــزة الذكيــة المنتشــرة فــي أنحــاء الدولــة ،أو
توفيــر كافــة المعلومــات والتفاصيــل الخاصــة بمشــاريع قطــر الخيريــة واالحتياجــات فــي مجــال العمــل
الخيــري واإلنســاني فــي أنحــاء العالــم بسالســة وشــفافية ،وهــو مــا يســاهم فــي خفــض التكاليــف وزيــادة
اإليــرادات وتحســين كفــاءة العمــل الخيــري ،وتســهيل عمليــة التبرعــات وتعزيــز التواصــل مــع الجمهــور
والمســتفيدين مــن خدمــات الجمعيــة ،بمــا فــي ذلــك قطــاع الرعايــة االجتماعيــة ،وضمنهــم فئــة األيتــام
المكفوليــن ،وهــو مــا انعكــس إيجابــا علــى تســهيل عمليــة الكفالــة علــى أهــل الخيــر ،حيــث صــار
بإمكانهــم كفالــة يتيــم بحســب رغبتهــم لجهــة الجنــس والدولــة والعمــر وقيمــة الكفالــة ،ودفــع قيمــة
الكفالــة لــه فــي دقيقــة أو بضــع دقائــق علــى األكثــر ،والحصــول علــى تقريــر دوري عنــه بيســر وســهولة.
وتتــم كفالــة األيتــام مــن خــال موقــع أو تطبيــق قطــر الخيريــة االلكترونييــن ،أو موقــع وتطبيــق مبــادرة
المحصــل المنزلــي ،أو أجهــزة
ّ
رفقــاء االلكترونييــن ،أو خدمــة الرســائل النصيــة  ،SMSأو عبــر خدمــة
الخدمــة الذاتيــة لقطــر الخيريــة “كيوســك” ،فضــا مركــز خدمــة المتبرعيــن واالســتقطاع البنكــي ،أو
عبــر فــروع قطــر الخيريــة ونقــاط التحصيــل فــي المجمعــات التجاريــة والخدميــة داخــل قطــر.
والجــداول التاليــة توضّ ــح بخطــوات واضحــة وميسّ ــرة كيفيــة التبــرع لكفالــة األيتــام عبــر كل وســيلة
مــن الوســائل االلكترونيــة والتقنيــة ،أو مــن خــال الطــرق التقليديــة أيضــا:
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Rofaqa.com

تطبيق رفقاء | تطبيق قطر الخيرية

الموقع اإللكتروني | رفقاء | قطر الخيرية
1

Rofaqa.com
http://qch.qa/OR
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اختيار فئة قيمة الكفالة
( )300 - 250 - 200 - 150ريال قطري

2

3

اختيار اليتيم المراد كفالته
(جنسه  -دولته  -عمره)

4

التحول لصفحة عملية الدفع (اكفل اآلن)

5

إدخال بيانات الكافل
(تسجيل دخول أو إنشاء حساب جديد)

6

إدخال بيانات البطاقة االئتمانية

7

وضع عالمة على االستقطاع الدوري من البطاقة
االئتمانية وإتمام عملية الدفع

8

استقبال رسالة نصية  SMSعلى جوالك بإتمام
عملية التبرع بنجاح وقيمة خصم مبلغ الكفالة

9

استالم استمارة الكفالة وبيانات المكفول عبر
رابط في رسالة نصية  SMSوالبريد اإللكتروني

10

بشكل دوري يصلك تقرير عن مكفولك يمكنك تصفحه
على حسابك الشخصي في موقع (رفقاء  /قطر الخيرية)
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http://qch.qa/Rofaqa
http://qch.qa/App
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اختيار اليتيم المراد كفالته
(جنسه  -دولته  -عمره)
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التحول لصفحة عملية الدفع (اكفل اآلن)

5

إدخال بيانات الكافل
(تسجيل دخول أو إنشاء حساب جديد)
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إدخال بيانات البطاقة االئتمانية
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وضع عالمة على االستقطاع الدوري من البطاقة
االئتمانية وإتمام عملية الدفع
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استقبال رسالة نصية  SMSعلى جوالك بإتمام
عملية التبرع بنجاح وقيمة خصم مبلغ الكفالة

9

استالم استمارة الكفالة وبيانات المكفول عبر
رابط في رسالة نصية  SMSوالبريد اإللكتروني

10

بشكل دوري يصلك تقرير عن مكفولك
يمكنك تصفحه على حسابك الشخصي في
موقع (رفقاء  /قطر الخيرية)

الرسائل
النصية
SMS

خدمة المحصل المنزلي
#الخير_بين_يديك

المحصل المنزلي

الرسائل النصية SMS
أرسل رسالة بالرمز المختار بحسب الفئة

1

 R#200 = 200ريال/شهري ًا

2

(تختلف القيمة بحسب الدولة)

1

 R#150 = 150ريال/شهري ًا
 R#250 = 250ريال/شهري ًا
لعمالء أوريدو

2
3

4

إلى الرقم 92652
استقبال رسالة نصية SMSعلى جوالك بإتمام عملية التبرع بنجاح

4

وقيمة خصم مبلغ الكفالة

استالم استمارة الكفالة وبيانات المكفول عبر رابط في رسالة
نصية SMS

5

تصلك رسالة نصية SMSفيها رابط حسابك الشخصي

5

(اسم المستخدم /كلمة المرور)

6

يتم االستقطاع تلقائي ًا بشكل شهري من فاتورة جوالك

7

3

6

على موقع وتطبيق رفقاء/قطر الخيرية

7

بشكل دوري يصلك تقرير عن مكفولك يمكنك تصفحه على
حسابك الشخصي في موقع وتطبيق

8

(رفقاء  /قطر الخيرية)

4

في حال ما إذا كانت قيمة كفاالت
من تكفلهم تتجاوز  4,000ريال

يمكنك طلب خدمة المحصل المنزلي
عبر تطبيق قطر الخيرية

يقوم أحد محصلينا األقرب إليك باالستجابة لطلبك ويظهر
لك الوقت المقدّر للوصول إليك،
مع إمكانية تتبع خط سيره.

يصلك المحصل ومعه جميع األجهزة الالزمة:

جهاز الدفع عبر البطاقات البنكية أو االئتمانية
طابعة لطباعة إيصال استالم

استقبال رسالة نصية  SMSعلى جوالك بإتمام عملية التبرع
بنجاح وقيمة خصم مبلغ الكفالة

استالم استمارة الكفالة وبيانات المكفول عبر رابط في
رسالة نصية SMS

تصلك رسالة نصية  SMSفيها رابط حسابك الشخصي
(اسم المستخدم /كلمة المرور)

على موقع وتطبيق رفقاء/قطر الخيرية
بشكل دوري يصلك تقرير عن مكفولك تتصفحه على
حسابك في موقع وتطبيق (رفقاء  /قطر الخيرية)

الرويس | رجال

الرويس | نساء

الخريطيات | رجال

االستقطاع
البنكي

عين خالد | رجال

الخور | رجال

معيذر | رجال

ام صالل محمد | رجال

أبوهامور | رجال

الريان | رجال

العزيزية | نساء

العزيزية | رجال

المرخية | نساء

الغرافة | رجال

الريان | نساء

المرخية | رجال

معيذر | نساء

الهالل | رجال

سوق الخميس والجمعة | رجال
الوكرة | رجال

الوكرة | نساء

فروع ونقاط التحصيل
التوجه ألحد فروعنا األقرب إليك ويصل عددها إلى 30

1

فرعاً ،أو عبر أكثر من  90نقطة تحصيل منتشرة في جميع

2

حدد فئة الكفالة الشهرية لليتيم

3

حدد الدولة التي يعيش فيها اليتيم

4

تبرع نقد ًا أو بالبطاقة البنكية أو بشيك

5

6

7

8

االستقطاع البنكي
1

المجمعات التجارية واالستهالكية والخدمية.

2

طلب استمارة كفالة من خالل فروع ونقاط التحصيل
التابعة لقطر الخيرية

ملء استمارة استقطاع كفالة بنكية متضمنة بياناتك
وبيانات حسابك البنكي

اختيار ووضع إشارة على:
3

 .1نوع الكفالة

 .2قيمة الكفالة

 .3عدد الكفاالت

استقبال رسالة نصية  SMSعلى جوالك بإتمام عملية التبرع

4

بنجاح وقيمة خصم مبلغ الكفالة

استالم استمارة الكفالة وبيانات المكفول عبر رابط في

5

تصلك رسالة نصية  SMSفيها رابط حسابك الشخصي

6

رسالة نصية SMS

(اسم المستخدم /كلمة المرور)

على موقع وتطبيق رفقاء/قطر الخيرية
بشكل دوري يصلك تقرير عن مكفولك تتصفحه على

7

حسابك في موقع وتطبيق (رفقاء  /قطر الخيرية)

5

يتم تسليم االستمارة للبنك الذي يخص حسابك البنكي
بعد إجراء “عملية التوقيع” أمامهم والتأكد من بيانات
الشخص صاحب الحساب في البنك

يتم تحويل مبلغ الكفالة بشكل دوري من حسابك
البنكي مباشرة لحساب الكفالة لقطر الخيرية

تصلك رسالة نصية  SMSفيها رابط حسابك الشخصي
(اسم المستخدم /كلمة المرور)

على موقع وتطبيق رفقاء/قطر الخيرية
بشكل دوري يصلك تقرير عن مكفولك تتصفحه على
حسابك في موقع وتطبيق (رفقاء  /قطر الخيرية)

مركز
خدمة العمالء
مركز خدمة المتبرعين
1

 .1االتصال على الخط الساخن44667711 :
 .2التواصل عن طريق خدمة الدردشة في موقع
وتطبيق قطر الخيريةQcharity.org | Qch.qa/App :

2

طلب خدمة الكفالة عبر موظف خدمة المتبرع

3

التأكد من بيانات الكافل

4

فتح حساب المتبرع

5

تحديد قيمة الكفالة الشهرية

6

تحديد عدد المكفولين

7

تحديد المبلغ اإلجمالي إلتمام عملية الدفع

8
9
10
11

أجهزة الخدمة الذاتية KIOSK
1
2
3
4

7

11

6

( )300 - 250 - 200 - 150ريال قطري

إدخال بيانات البطاقة االئتمانية

10

تصلك رسالة نصية  SMSفيها رابط حسابك الشخصي
(اسم المستخدم /كلمة المرور)
على موقع وتطبيق رفقاء/قطر الخيرية

اختيار فئة قيمة الكفالة

6

استقبال رسالة نصية  SMSعلى جوالك بإتمام عملية

رسالة نصية  SMSوالبريد اإللكتروني

الضغط على زر كفالة األيتام

إدخال بيانات الكافل

9

استالم استمارة الكفالة وبيانات المكفول عبر رابط في

(يشترط وجود بطاقة ائتمانية)

5

إعطاء بيانات البطاقة االئتمانية لموظف خدمة المتبرع

التبرع بنجاح وقيمة خصم مبلغ الكفالة

الضغط على زر التبرعات الدورية

التحوّل لواجهة صفحة الدفع

8

(نؤكد أن جميع المعلومات سرية تماماً)

اختيار اللغة

استقبال رسالة نصية  SMSعلى جوالك بإتمام عملية
التبرع بنجاح وقيمة خصم مبلغ الكفالة

استالم استمارة الكفالة وبيانات المكفول عبر رابط في
رسالة نصية  SMSوالبريد اإللكتروني

تصلك رسالة نصية  SMSفيها رابط حسابك الشخصي
(اسم المستخدم /كلمة المرور)

على موقع وتطبيق رفقاء/قطر الخيرية

بشكل دوري يصلك تقرير عن مكفولك تتصفحه على
حسابك في موقع وتطبيق (رفقاء  /قطر الخيرية)

7

أسئلة متكررة عن كفالة
ورعاية األيتام (عبر قطر الخيرية)
كم قيمة الكفالة اليتيم؟
تنقســم قيمــة كفالــة اليتيــم فــي قطــر الخيريــة إلــى  4فئــات وهــي  150ريــاال و  200ريــال
و  250ريــاال و  300ريــال.
مــع العلــم أن قيمــة كفالــة األيتــام قــد يطــرأ عليهــا أي تغييــر ،لــذا يرجــى مراجعــة موقــع
قطــر الخيريــة االلكترونــي ،أو االتصــال علــى مركــز خدمــة العمــاء فــي قطــر الخيريــة/
هاتــف 44667711

ماهي الدول التي تكفل قطر الخيرية األيتام فيها؟

تكفــل قطــر الخيريــة األيتــام فــي أكثــر مــن  35دولــة منهــا( :اثيوبيــا  -األردن  -البوســنة -
الســنغال  -الســودان  -الصومــال  -العــراق  -الفلبيــن  -المغــرب  -النيجــر  -الهنــد  -اليمــن
 ألبانيــا  -أندونيســيا  -باكســتان  -بنغالديــش  -بنيــن  -بوركينافاســو  -تركيــا  -تشــاد توجــو  -تونــس  -جــزر القمــر  -جيبوتــي  -ســريالنكا  -غانــا  -فلســطين  -قرغيزيــا -كوســوفا  -كينيــا  -لبنــان  -مالــي  -موريتانيــا  -نيبــال  -نيجيريــا)

ماهي شروط كفالة اليتيم؟

الشــروط األساســية لكفالــة األيتــام هــو وفــاة والــد اليتيــم ،وأن يكــون عمــر اليتيــم أقل من
 12عامــا .وتعطــى أولويــة الكفالــة لليتيــم الفاقــد لألبويــن ،واليتيــم المعــاق ،ويشــترط أن
يكــون اليتيــم ملتحقــا بالدراســة ،ويراعــى مــدى حاجــة اليتيــم للكفالة.

هل هناك كفاالت أخرى غير كفالة اليتيم؟

نعم هناك  5فئات للكفالة هي (األيتام  -الطالب  -ذوو االحتياجات الخاصة  -األسر  -المعلمون)

8

ماهي طرق دفع الكفالة؟
الدفــع النقــدي ،أو االســتقطاع البنكــي ،أو مــن خــال البطاقــة االئتمانيــة ،أو عبــر الرســائل
النصية .SMS

هل يجب دفع قيمة الكفالة لسنة كاملة مقدماً؟

فــي حالــة الدفــع النقــدي يفضــل دفــع قيمــة الكفالــة الســنوية كاملــة ،أو علــى األقــل لمــدة
 6أشــهر.

كيف يمكن دفع الكفالة شهريا؟

يمكــن دفــع قيمــة الكفالــة شــهريا عــن طريــق االســتقطاع البنكــي ،بحيــث يتــم خصــم
قيمــة الكفالــة مــن حســابكم البنكــي وتوضــع فــي حســاب قطــر الخيريــة كلّ شــهر.

ماهي القنوات التي يمكن من خاللها كفالة اليتيم؟

يمكــن إتمــام عمليــة الكفالــة مــن خــال المكتــب الرئيــس لقطــر الخيريــة وفروعهــا
داخــل الدولــة أو مــن خــال مندوبــي ومحصلــي قطــر الخيريــة فــي المجمعــات التجاريــة
أو مــن خــال وصــول مندوبــي قطــر الخيريــة (عبــر المحصــل المنزلــي) إلــى أماكــن
تواجدكــم ،فــي حــال كانــت قيمــة كفــاالت تتجــاوز  4,000ريــال ،أو مــن خــال موقــع
وتطبيــق قطــر الخيريــة أو عبــر أو مــن خــال رســائل النصيــة القصيــرة.
(لمزيــد مــن المعلومــات حــول هــذا الســؤال يمكنكــم الرجــوع لفصــل كيــف تكفــل
يتيمــا عبــر قطــر الخيريــة فــي هــذا الكتــاب ص)134 :
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هل يتم تزويدي بصورة اليتيم الذي أكفله؟
اســتمارة اليتيــم الــذي تقومــون بكفالتــه تحتــوي علــى جميــع بيانــات المكفــول بمــا فيهــا
صــورة اليتيــم ،ويمكــن إرســالها لكــم بمجــرد الكفالــة.

هل يتم ارسال تقرير عن المكفول؟
نعم ،مرة كل سنة.

هل يمكنني التواصل مباشرة مع اليتيم؟
التواصل يتم من خالل المشرف الميداني لليتيم.

هل قيمة الكفالة كافيه الحتياجات اليتيم؟
القيمــة المحــدد للكفالــة هــي الحــد األدنــى للكفالــة التــي تلبــي احتياجاتــه األساســية،
ويمكــن زيــادة القيمــة حســب رغبــة المتبــرع .ويتــم تزويــد المتبــرع باحتياجــات اليتيــم
عنــد الضــرورة.

هل يمكن الدفع من خالل تطبيق أو موقع قطر الخيرية االلكترونيين؟

نعم (سبق توضيح ذلك في إجابات األسئلة المتعلقة بكيفية وطرق كفالة اليتيم)
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هل يمكنني إلغاء الكفالة في أي وقت؟
نعم يمكن ذلك ،مع ضرورة إشعار قطر الخيرية بذلك.

هل يمكنني تحديد نوع المكفول الذي أرغب في كفالته؟

نعــم يمكــن اختيــار يتيــم محــدد مــن قائمــة األيتــام الراغبيــن فــي الكفالــة تبعــا للجنــس
أو الســن أو البلــد بحســب مــا هــو متوفــر عبــر قطــر الخيريــة.

هل يمكن إرسال هدايا عينيه للمكفول؟

يصعــب إرســال أي تبرعــات عينيــة لليتيــم ،ويفضــل أن يكــون التبــرع نقديــا ليتــم الشــراء
مــن بلــد اليتيــم.

هل يمكن إرسال عيدية أو كسوة عيد للمكفول؟
نعم يمكن ذلك ،من خالل التبرع النقدي.

في أي عمر تتوقف كفالة األيتام؟

يتــم إيقــاف كفالــة اليتيــم عندمــا يتــم  18عامــا مــن عمــره ،وفــي حالــة اســتمرار اليتيــم
فــي دراســته يتــم تحويــل كفالتــه لطالــب علــم ،كمــا يمكــن تحويــل كفالتــه لكفالــة
أســرته فــي حــال وجــود المتبــرع ،مــع مراعــاة تغييــر قيمــة الكفالــة.
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هــل يمكــن تحويــل كفالتــي لليتيــم الــذي أتــم  18عامــا إلــى كفالــة طالــب
علــم واالســتمرار معــه؟
نعــم ،فــي حــال مــا إذا كان اليتيــم راغبــا وم َؤ َهــا لمواصلــة دراســته الجامعيــة ،وبحســب
مــا ورد اإلجابــة فــي الســؤال الســابق

كيف يمكن معرفة االحتياجات الخاصة التي يرغب المكفول بها؟

يتــم رفــع احتياجــات عبــر النظــام عنــد الحاجــة ،ويتــم إرســال الطلــب للكافــل برســالة
نص ّيــة علــى الجــوال.

هل يمكنني زيارة اليتيم في بيته؟

يمكن ذلك ،وذلك من خالل التنسيق مع مشرف اليتيم الميداني.

هل يمكن كفالة أخي اليتيم الذي أكفله؟

نعــم يمكــن وذلــك بعــد التواصــل والتنســيق مــع مركــز خدمــة العمــاء بقطــر الخيريــة/
هاتــف 44667711
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كيف تتحقق قطر الخيرية من استالم اليتيم لمستحقاته؟
يتــم التحقــق مــن اســتالم اليتيــم لمســتحقاته مــن خــال التقاريــر الماليــة ،والزيــارات
الميدانيــة ،واالتصــاالت العشــوائية.

ما أسباب ضعف وتوقف اليتيم عن الدراسة؟ وكيف يمكنني مساعدته؟

لعــدة أســباب منها أســباب شــخصية ،أو أســباب أســرية أو اقتصاديــة أو اجتماعيــة ،ويمكن
مســاعدة اليتيــم مــن خــال دعــم االحتياجــات التعليمية مــن قبــل الكافل.

هــل يمكــن للكافــل إرســال رســالة خطيــة لليتيــم رد ًا علــى رســالة اليتيــم
الــواردة مــع التقريــر الســنوي؟
نعم يمكن ذلك.

هــل يمكننــي مســاعدة اليتيــم فــي تمويــل مشــروع مــدر للدخــل لصالــح أســرة
اليتيــم؟
نعــم يمكــن ذلــك ،مــن خــال التواصــل والتنســيق مــع مركــز خدمــة العمــاء بقطــر
الخيريــة /هاتــف  ،44667711والتبــرع بقيمــة المشــروع.
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