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يبحث عن األمان ...
ويحلم بحياة كريمة
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ما أصعب حياة طفل بريء، يفقد فجأة حضن والديه، وما أقسى أن 
يعيش الحرمان والحزن وحيدًا.

نحن أملهم، وعونهم من بعد هللا... والثمرة: رفقة النبي في 
الجنة. اكفل يتيمًا وانضم اليوم لعائلة رفقاء

قـال رسـول هللا ملسو هيلع هللا ىلص: ) أنا وكافل اليتيم في الجنة هكذا،

و أشار بإصبعيه السبابة والوسطى(  أخرجه البخاري.
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رفقاء
مبادرة إنسانية من قطر الخيرية، تهتم بقضايا األطفال ورعاية األيتام 
حول العالم، من خالل العمل على توفير سبل الدعم لأليتام عن طريق 

برنامج متكامل للكفالة، يمنحهم فرصة التطلع لمستقبل أفضل.

مكفول +1 7 09 2 0

أكبر عائلة في العالم
تعتبــر قطــر الخيريــة مــن أكبــر المؤسســات اإلنســانية الحريصــة علــى 
كفالــة األيتــام حــول العالــم، حيــث وصــل عــدد الكفــاالت حتــى 2020 

ــم. ــول العال ــدًا ح ــن 35 بل ــر م ــي أكث ــم ف ــف يتي ــن 179 أل ــر م أكث



ما أبسط أمنياتهم،
وما أصدق مشاعرهم!
موظفونا العاملون في أكثر من 30 دولة حول العالم، 

وصلوا لهؤالء األيتام واألطفال، وسجلوا أمنياتهم، 
التي قد تكون بسيطة بالنسبة لنا، لكنها تعني لهم 

الكثير، علها تجد قلبًا يرق لها، فيحققها لهم.

وحقق أمانيهم

qch.qa/wish
اطلع على أمنيات األيتام عبر 

تطبيق وموقع قطر الخيرية

http://qch.qa/wish


لماذا رفقاء ؟
توفر مبادرة رفقاء كافة سبل الرعاية والعناية لألطفال األيتام في مختلف 

المجاالت كاإليواء والصحة والتعليم والتدريب حتى يكونوا قادرين على 
االعتماد على أنفسهم في المستقبل.

أثنــاء قراءتــك هــذا النص هنــاك 3 أطفال يفقدون أحــد أبويهم 

وفــي كل ســاعة نســعد فــي رفقــاء بكفالة 3 أيتام.
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أطفالنا األكثر احتياجًا
 تابع ص 11 

““
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*استقطاع شهري

أفريقيا
Africa

تونس - جيبوتي - السودان - المغرب - النيجر

إثيوبيا - بنين - بوركينافاسو - بوروندي - تشاد - تنزانيا - 

توجو - جامبيا - جزر القمر - ساحل العاج - السنغال - الصومال 

- غانا - كينيا - ليبيريا - مالي - موريتانيا - نيجيريا

أوروبا
Europe

ألبانيا - البوسنة - الجبل األسود - كوسوفا - مقدونيا

آسيا
Asia

قطر

األردن - تركيا - فلسطين

إندونيسيا - باكستان - الفلبين - نيبال - اليمن

بنغالديش - سريالنكا - قرقيزيا - كشمير - الهند

 QR 200

 QR 150

 QR 250

 QR 400

 QR 250

 QR 200

 QR 150

كفالة شهريةكفاالت األيتام
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أرقام ومؤشرات

طفل حول العالم 
يـعـيـــش بـدون أبـوين

+155 ن
يو

مل



شكرًا لمن حقق لي 
حلمي في الحصول على 

ُلعبة وجعلني سعيدًا 
وأنا ألعب مع أصدقائي. 

“

“
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أطفالنا األيتام األكثر احتياجًا للكفالة

11

7,000
يتيم

فلسطين

1,200
يتيم

باكستان

2,000
يتيم

إندونيسيا

2,000
يتيم

كوسوفا

1,500
يتيم

قرقيزيا

3,000
يتيم

تركيا

2,000
يتيم

ألبانيا

1,000
يتيم

السودان

1,500
يتيم

تونس

350
يتيم

الفلبين

1,000
يتيم

البوسنة



”مــن عـــال يتــيــًمـا 
حتى يستغني عنه 

أوجب هللا له بــذلــك 
رواه أحمد في مسندهالجـنـــة”

اكـفل يتـيـًما 
بخطوات سهلة!

سجل دخول أو 

إنشئ حساًبا 

في حال كان 

هذا استخدامك 

األول للتطبيق

حمل تطبيق 

قطر الخيرية

ستجد خيار 

كفالة األيتام،

 اختره لتظهر 

لك بيانات 

اليتيم

اختر خيار

كفالة يتيم

http://qch.qa/App
http://qch.qa/App


حدد بيانات اليتيم 

• نوعه ذكر/ أنثى

• فئته

• دولته

وستظهر لك 

قائمة باأليتام

ُقم بتحديد 

بيانات اليتيم

ستحصل على 

المعلومات 

الخاصة 

باليتيم الذي 

قمت باختياره

ُقم باختيار

اليتيم



بالضغط على 

(اكفلني)

سيظهر لك خيارين 

• كفالة شهرية

• كفالة سنوية 

بالمبلغ المستحق

سدد قيمة   

كفالة اليتيم

اختر طريقة التبرع 
المناسبة لك!

ادفع بالبطاقة 
اإلئتمانية/ المصرفية

اطلب محصل شخصي 
ليأتيك في مكانك

توجه ألقرب موقع 
تحصيل

التواصل مع مركز 
خدمة العمالء
44667711

اكفل

اليتيم

http://qch.qa/App
http://qch.qa/branches
TELL://44667711


15

طرق الكفالة

* سيتم اختيار المكفول تلقائيًا حسب الفئة األكثر احتياجًا
* استقطاع شهري لمشتركي

* سيصلك تقرير المكفول على جوالك برسالة نصية عقب اإلنتهاء من اإلرسال
Ooredoo

92652250أرسل الرمز                     للرقم                 لكفالة يتيم بـ               ر.ق شهريًا RQ#250

SMS عبر الرساائل النصية 7

تحويل بنكي  6

عبر البطاقة اإلئتمانية 5

ROFAQA.COM 4

المحصل المنزلي عبر تطبيق قطر الخيرية 3

نقاط التحصيل - قطر الخيرية 2

44667711 1

92652200أرسل الرمز                     للرقم                 لكفالة يتيم بـ               ر.ق شهريًا RQ#200

92652150أرسل الرمز                     للرقم                 لكفالة يتيم بـ               ر.ق شهريًا RQ#150

https://www.qcharity.org/opensmsapp.html?number=92652&code=RQ#250
http://qch.qa/Rofaqa
http://qch.qa/Rofaqa
http://qch.qa/Rofaqa
http://qch.qa/App
http://qch.qa/branches
http://qch.qa/branches
TELL://44667711
https://www.qcharity.org/opensmsapp.html?number=92652&code=RQ#200
https://www.qcharity.org/opensmsapp.html?number=92652&code=RQ#150
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إحدى مبادرات

رفقاء مظلة أمان…
تحمي األيتام

عبر التطبيق

qch.qa/App

250للكفالة بـ            ر.ق/شهريًا

250عبر SMS أرسل          #RT إلى 92652

qch.qa/Rofaqa عبر الرابط

http://qch.qa/App
https://www.qcharity.org/opensmsapp.html?number=92652&code=RQ#250
http://qch.qa/Rofaqa
http://qch.qa/Rofaqa

