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قوافل هل قطر



|  “قوافل هل قطر”

إلى ماذا تهدف حملة قوافل هل قطر؟

ما هو المبلغ المستهدف للحملة؟

كم قافلة تستهدف الحملة؟

إلى متى تستمر الحملة؟

كيف تدعم الحملة المحتاجين؟

دعمًا لالجئين السوريين في مناطق اللجوء وتحت الظروف  القاسية ، تنطلق قوافل هل 

قطر ُمحملًة باحتياجات الشتاء من )المواد الغذائية، المستلزمات الشتوية، المستلزمات 

الصحية، اإليواء( لدعم الالجئين في كل من تركيا، لبنان واألردن.

20 مليون ريال قطري

200  قافلة

15 فبراير     –  15 مارس 2021

توفر الحملة عدد من المنتجات التي من شأنها أن تدعم الالجئين وُتخفف من المعاناة 

التي يقاصونها في أراضي اللجوء في كل من )تركيا، لبنان، األردن(، ُتحمل هذه 

المنتجات في قوافل هل قطر باإلضافة إلى كرفانات تقي األسر الالجئة برد الشتاء.



|  “قوافل هل قطر”

ما هي مواصفات القافلة؟

ما هي قيمة القافلة الواحدة؟

ما هي مواصفات الكرفان؟

ما هي قيمة الكارافان الواحد؟

 تلبي القافلة احتياجات 100 أسرة الجئة في كل من تركيا ولبنان واألردن، وذلك من 

خالل توفير المواد الغذائية والصحية والمستلزمات الشتوية.

15,000 ريال قطري

عبارة عن منازل سكنية متينة تتحمل الظروف الطبيعية القاسية ومقاومة للزلزال  

وقابلة للنقل، تتكون من غرفتين تسع أسرة مكونة من خمسة أشخاص.

مساحة كل غرفة

3 م * 2.40 م

االرتفاع      2.45 م

100,000 ريال قطري

األمن الغذائيالتدفئةالصحةاإليواء

6 م

3 م3 م

2.40  م

2.45 م

مساحة الكرڤان

 14.4  م2



|  “قوافل هل قطر”

ما هي خيارات التبرع لدعم قوافل هل قطر؟

ماهي آلية التبرع لقوافل هل قطر ؟

يمكن للمتبرع االختيار بين:

• تبني قافلة
للمتبرع تبني قافلة بقيمة 100,000 ريال قطري لصالح 100 أسرة، محملة 

بالمواد الغذائية ومستلزمات الشتاء والمستلزمات الصحية. 

• مساهمة في قافلة
يمكن للمتبرع المساهمة بسهم قافلة بقيمة 1,000 ريال قطري ألسرة 

الجئة واحدة أو بالمبلغ المرغوب.

• توفير كرفان
يمكن للمتبرع تبني كرفان بقيمة 15,000 ريال قطري ألسرة واحدة.

QWAFL التبرع عن طريق رسالة نصية إرسال رسالة بالرمز

واختيار فئات التبرع )100ر.ق / 92642 (   )500ر.ق / 92428 (

qch.qa/QWAFL     للتبرع عبر الموقع اإللكتروني

qch.qa/APP      للتبرع عبر تطبيق قطر الخيرية

االتصال على مركز خدمة المتبرعين     44667711

طلب المحصل المنزلي عبر الخط الساخن أو تطبيق قطر الخيرية 

عبر فروع ونقاط التحصيل المنتشرة في الدولة للتعرف على 
qch.qa/Branches الموقع األقرب إليك




