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يقول هللا عز وجل:

ا َرَزْقَناُكم { ]سورة البقرة: 254[ َها الَِّذيَن آَمُنوْا َأنِفُقوْا ِممَّ } َيا َأيُّ
إن للصدقــة فضــًا قــد ال يصــل إلــى مثلــه غيرهــا مــن األعمــال الصالحــة؛ فهــي تطفــىء غضــب هللا ســبحانه 

وتعالــى وتمحــو الخطئيــة كمــا ُيطفــئ المــاء النــار، فيهــا دواٌء لألمــراض الجســدية وأمــراض القلــوب تلــك 

التــي ال يطلــع عليهــا ســواه جــل فــي عــاه، بهــا يدفــع هللا البــاء ويجعــل منهــا ظــًا لصاحبهــا يــوم 

القيامــة و وقايــة مــن النــار.

إن صاحب الصدقة ُيدعى من باب خاص من أبواب الجنة يقال له باب الصدقة.

فنجــد رســول هللا ملسو هيلع هللا ىلص يقــول: "مــن أنفــق زوجيــن فــي ســبيل هللا، نــودي فــي الجنــة يــا عبــد هللا، هــذا خيــر: 

فمــن كان مــن أهــل الصــاة ُدعــي مــن بــاب الصــاة، ومــن كان مــن أهــل الجهــاد ُدعــي مــن بــاب الجهــاد، 

ومــن كان مــن أهــل الصدقــة ُدعــي مــن بــاب الصدقــة، ومــن كان مــن أهــل الصيــام ُدعــي مــن بــاب الريــان".

 وال عجب في فضل الصدقة فهي دليل صدق العبد وإيمانه وذلك لقول الرسول ملسو هيلع هللا ىلص 

“ والصدقة برهان.” 

مــن نعمــة هللا عــز وجــل أن رزقنــا مــن األمــوال والخيــر مــا يضمــن لنــا عيًشــا منعًمــا هنيًئــا. ومــن تمــام هــذه 

النعمــة أن نســتخدم مــا أعطانــا هللا فيمــا ُيرضيــه وأن تكــون نعمــه علينــا ســبحانه عوًنــا معيًنا علــى طاعته. 



تعرف على مشاريع التعليم

ــة  ــق التنمي ــاس وتحقي ــاة الن ــين حي ــه تحس ــز علي ــذي يرتك ــاس ال ــد األس ــم جي ــى تعلي ــول عل ــكل الحص يش
المســتدامة.

يوجــد حاليــا أكثــر مــن 265 مليــون طفــل غيــر ملتحقيــن بالمــدارس، %22 منهــم في ســن االلتحاق بالدارســة 
االبتدائيــة. وفضــا عــن ذلــك، يفتقــر هــؤالء إلــى المهــارات األساســية فــي القــراءة والحســاب. وفــي العقــد 
الماضــي، أحــرزت جهــود المنظمــات والمؤسســات اإلنســانية تقدمــا بزيــادة فــرص الحصــول علــى التعليــم 
فــي كل المســتويات وزيــادة معــدالت االلتحــاق بالمــدارس وبخاصــة فئــة تعليــم البنــات، إال أن الحاجــة ال 

تــزال قائمــة لجهــود أكبــر لتحقيــق أهــداف التعليــم الشــامل.

مــن خــال دعمكــم الكريــم ببنــاء المــدارس وتعليــم الطــاب ســوف نتمكــن مــن حمايــة حــق األطفــال فــي 
الحصــول علــى التعليــم الجيــد بتكلفــة مناســبة ممــا يــؤدي إلــى تحقيــق نتائــج تعليميــة فعالــة وإلمــام 
شــرائح أكبــر مــن المجتمعــات الفقيــرة بالقــراءة والكتابــة والحســاب لتحقيــق واحــد مــن أهــم أهــداف 

ــام 2030 ــول ع ــتدامة بحل ــة المس التنمي

التعليم والثقافة1



ــروع بيانات المش

الجهة المنفذةعدد المستفيدين المساحة الكلية

التكلفة الكلية

شهرًا من تاريخ توقيع العقدريال قطري

مدة التنفيذ عدد المشاريع

مشاريع من نفس النموذج

5 LC2021QTCH01-000225/2021 بترخيص من هيئة تنظيم األعمال الخيرية

وصف المشروع:

المشــروع عبــارة عــن مســجد بمســاحة 500 م2، مــع تشــطيبه 
ــزه بالكامــل مــن الداخــل إلــى الخــارج، لكــي يســاهم  وتجهي
فــي توفيــر مــكان مناســب ومائــم يمّكــن 1000 مــن المصليــن 
وإقامــة  حياتهــم  شــئون  وتــدارس  صلواتهــم  تأديــة  مــن 

المحاضــرات والنــدوات الدينيــة.

420م2،  بمســاحة:  مصلــى  علــى:  المشــروع  ويشــمل 
المســلحة،  الخرســانة  مــن  ســقف  التاليــة:  بالمواصفــات 

واألرضيــة مــن البــاط، ودهــان الجــدران بالزيــت، ودهــان الســقف 
بالســوبر كريــل، واألبــواب الخارجيــة مــن الخشــب، أبــواب دورات 

األلومنيــوم. مــن  الميــاه 

ــاه  ــر، و12 دورة مي ــول 18 مت ــة بط ــى: مئذن ــجد عل ــر المس يتوف
بمســاحة إجماليــة 50م2، ومتوضــأ بمســاحة 30م. ناهيــك عــن 
التأثيــث مــن فــرش عبــارة عــن موكيــت، ومكبــر صــوت، ومــراوح 

للمســجد، ومنبــر مــن الخشــب، و250 مصحــف.

بناء وتأثيث مسجد بمساحة 500 
م2

فلسطين
رقم النموذج

114955

جمعية قطر الخيرية طالب/طالبة
 1,000 متر مربع

 500

1,262,743 12 3



6 بترخيص من هيئة تنظيم األعمال الخيرية

ــروع بيانات المش

الجهة المنفذةعدد المستفيدين المساحة الكلية

التكلفة الكلية

شهرًا من تاريخ توقيع العقدريال قطري

مدة التنفيذ عدد المشاريع

مشروعًا من نفس النموذج

6

بناء وتأثيث مركز تحفيظ بمساحة 
283م2

ساحل العاج
رقم النموذج

115274

جمعية قطر الخيرية 200  طالب/طالبة 283 مترًا مربعًا

LC2021QTCH01-000097/2021 بترخيص من هيئة تنظيم األعمال الخيرية

وصف المشروع:

ــاء وتأثيــث مراكــز لتحفيــظ القــرآن مــع المرافــق بمســاحة 283م2.  بن

يوفــر مكانــًا مناســبًا للطــاب لحفــظ القــرآن الكريــم وعلومــه ودراســة 

اللغــة العربيــة والعلــوم الشــرعية. ويتضمــن المواصفــات التاليــة: 

وحــدات المشــروع: غرفــة إدارة مســاحة 12.792م2، وغرفــة معلــم 

ــاحة 16.45  ــام بمس ــة طع ــاحة 12.792 م2، وصال ــم بمس ــرآن الكري الق

ــظ بمســاحة 2.035 م2، ومطبــخ  م2، ودورة ميــاه خاصــة بغرفــة المحفِّ

بمســاحة 4.1625 م2، و5 فصــول بمســاحة إجماليــة 175 م2 )35 م2 

ــراس  ــر وت ــاحة 19.98 م2، ومم ــاه، بمس ــد( و5 دورات مي ــل الواح للفص

للفصــول بمســاحة 35.9 م2، ومدخــل لبيــت معلــم القــرآن الكريــم 

ودرج بمســاحة 3.8885 م2. 

التأثيــث: 20 مقعــدًا للفصــل الواحــد بإجمالــي 100 مقعــد، و5 طــاوالت 

وفــرش  صغيــرة،  دواليــب  وثاثــة   ،)2( وســريرين  الطعــام،  لصالــة 

لألرضيــة بالحصيــر، وأدوات للمطبــخ.

المقــوى،  الزنــك  مــن  والســقف  اســمنتي،  الطابــق  البنــاء:  وصــف 

والخشــب المســتعار، واألرضيــة مــن الســيراميك، والدهانــات الخارجيــة 

بيــاض تخشــيني. أمــا الدهانــات الداخليــة فزيتيــة. باإلضافــة إلــى 

األبــواب الخشــبية والنوافــذ مــن األلوميتــال، وجــدران المطبــخ ودورات 

الميــاه بالســيراميك.

480,19012 14



تعرف على مشاريع الصحة

ضمــان الحيــاة الصحيــة لإلنســان عنصــر ال بــد منــه فــي التنميــة المســتدامة، وقــد عملنــا مــع شــركائنا حــول 
العالــم مــن أجــل توســيع نطــاق تدخاتنــا الصحيــة لخفــض حــاالت اإلصابــة باألمــراض العامــة القاتلــة وتلــك 
المرتبطــة بوفيــات األطفــال واألمهــات، كمــا وجدنــا أن الفرصــة ســانحة لتحقيــق تقــدم جوهــري فــي الحــد 
مــن األمــراض الخطيــرة التــي تنتــج عــن تلــوث ميــاه الشــرب وخفــض حــاالت اإلصابــة بالماريــا والســل وشــلل 

األطفــال واإلصابــة بالعمــى.

ــورة  ــة المتط ــدات الطبي ــة والمع ــة المؤهل ــوادر الطبي ــر الك ــفيات وتوفي ــاء المستش ــي بن ــاهمتكم ف بمس
نتمكــن مــن تخفيــف معانــاة المرضــى خصوصــا الشــرائح األكثــر ضعفــا مثــل األطفــال وكبــار الســن وبالــذات 

فــي المناطــق الصعبــة.

إســهاماتكم تســاعدنا فــي إنقــاذ أرواح الكثيريــن فــي المجتمعــات الفقيــرة وتقليــل نســبة الوفيــات 
بســبب أمــراض يمكــن عاجهــا وفــق أهــداف التنميــة المســتدامة.

قطاع الصحة3

صدقة
جارية



8بترخيص من هيئة تنظيم األعمال الخيرية

ــروع بيانات المش

الجهة المنفذةعدد المستفيدين المساحة الكلية

التكلفة الكلية

ريال قطري

مدة التنفيذ عدد المشاريع

أشهر من تاريخ توقيع العقدمشروعان من نفس النموذج

التدخل الجراحي ألمراض التشوهات 
القلبية الخلقية لألطفال

بنغالديش
رقم النموذج

115055

LC2021QTCH01-000378/2021 بترخيص من هيئة تنظيم األعمال الخيرية

وصف المشروع:

يســعى المشــروع إلــى التقليــل مــن عــدد الوفيــات بســبب أمــراض التشــوهات الخلقيــة للقلــب، بمــا يمّكــن 
المســتفيدين مــن العيــش حيــاة طبيعيــة.

إذ سيساهم في توفير المبالغ المالية الازمة للتخفيف من األعباء المالية لألسر الفقيرة.

ــازم لمثــل  باإلضافــة إلــى التنســيق مــع المنشــئات الصحيــة التــي لديهــا االمكانيــات لتقديــم العــاج ال
هــذه الحــاالت.

جمعية قطر الخيرية طفًا
 20 -

335,4454 2



9بترخيص من هيئة تنظيم األعمال الخيرية

ــروع بيانات المش

الجهة المنفذةعدد المستفيدين المساحة الكلية

التكلفة الكلية

شهرًا من تاريخ توقيع العقدريال قطري

مدة التنفيذ

مشاريع من نفس النموذج

عدد المشاريع

بناء وتاثيث مركز صحي 
بمساحة 150م2

نيجيريا
رقم النموذج

115140

LC2021QTCH01-000388 /2021 بترخيص من هيئة تنظيم األعمال الخيرية

جمعية قطر الخيرية مترًا مربعًا 18,250 مريضًا
 150

323,84012 4

وصف المشروع:

يســاهم مشــروع المركــز الصحــي، الــذي مســاحته 150م2، فــي 
ــن  ــا بي ــا م ــتفيد منه ــة ليس ــة العام ــتويات الصح ــين مس تحس
5000 و10.000 شــخص فــي المناطــق الريفيــة التــي تعانــي 
مــن عــدم وجــود تغطيــة صحيــة، عبــر التقليــل مــن معــدل 
المرضــى والوفيــات فــي المنطقــة المســتهدفة، خاصــة لــدى 
األمهــات الحوامــل، واألطفــال دون ســن الخامســة، وأصحــاب 

األمــراض المعديــة والمزمنــة.

 / )رجــال  طبــي  كشــف  غرفتــي  الصحــي  المركــز  ويتضمــن 
نســاء(، وغرفــة صحــة إنجابيــة/ والدة، وغرفــة عاجــات، وغرفــة 
تطعيــم، ومختبــر، وصيدليــة، وصالــة انتظــار، ودورات ميــاه، 

وســور.

والطفولــة،  واألمومــة  األوليــة،  اإلســعافات  خدمــات  ويوفــر 
والتطعيــم، وإجــراء الفحوصــات الطبيــة األساســية، وتوفيــر 
والتثقيــف  التوعيــة  إلــى  وباإلضافــة  األساســية،  األدويــة 

الصحــي.



تعرف على مشاريع المياه

الميــاه النقيــة وســهولة الحصــول عليهــا حــق إنســاني نســعى لتوفيــره ألكبــر عــدد ممكــن مــن النــاس 
حــول العالــم.

وتوجــد ميــاه عذبــة علــى كوكــب األرض تكفــي الجميــع، لكــن نتيجــة لضعــف البنيــة التحتيــة وضعــف 
الخطــط التنمويــة يمــوت كل ســنة ماييــن مــن البشــر، نســبة كبيــرة منهــم مــن األطفــال، ســواء بســبب 

ــة. ــة العام ــي والنظاف ــرف الصح ــاه والص ــدادات المي ــور إم ــة بقص ــراض مرتبط ــراء  أم ــش أو ج العط

تبرعكــم لمشــاريع الميــاه واإلصحــاح يمنحنــا الفرصــة لتقديــم حلــول مســتدامة لتوفيــر ميــاه الشــرب 
النظيفــة وتوفيــر خدمــات الصــرف الصحــي لكــي نســاهم فــي إنقــاذ حيــاة الماييــن ســنويا حــول العالــم.

وهــذا مــا نســعى معكــم للقيــام بــه ضمــن خطتنــا لتحقيــق أهــداف التنميــة المســتدامة وصــوال إلــى عــام 
.2030

المياه واإلصحاح4

صدقة
جارية



11بترخيص من هيئة تنظيم األعمال الخيرية

ــروع بيانات المش

الجهة المنفذةعدد المستفيدين عمق البئر

التكلفة الكلية

شهرًا من تاريخ توقيع العقدريال قطري

مدة التنفيذ عدد المشاريع

مشروعان من نفس النموذج

حفر بئر بعمق 150م
رقم النموذج

114657 كينيا

LC2021QTCH01-000377/2021 بترخيص من هيئة تنظيم األعمال الخيرية

وصف المشروع:

مشـــروع توفيـــر الميـــاه اآلمنـــة لتجمـــع ســـكاني يعاني من 
عـــدم توفـــر الميـــاه الصالحة للشـــرب ويضـــم حوالـــي 5,000 

. شخص

إذ سيســـاهم المشـــروع في خفض نســـبة األمراض والوفيات 
الناتجـــة عـــن المياه غير اآلمنـــة عبر توفير مصـــدر دائم للمياه 
النظيفة، وزيادة نســـبة وصول المســـتفيدين إليها، باإلضافة 
إلى زيـــادة الوعي الصحـــي والنظافة الشـــخصية، ودعم في 

السكان. استقرار 

يتكون المشروع من:

بئر عميق )200-150متر(.. 1

مضخة غاطسة تعمل إلنتاج )15-10( م3 في الساعة.. 2

غرفة كهرباء ومولد كهربائي )باركس إيجن( 15 كي . 3
في إي )ألماني الصنع(.

خزان مياه عالي بسعة )20( م3 على ارتفاع )6( م ويتم . 4
وصله بـ )4( حنفيات للشرب.

حوض سعة )2.34( م3 لسقيا المواشي مع تسوير . 5
الموقع. 

جمعية قطر الخيرية مترًا
  150 

226,6466 2

5,000 مستفيد



12بترخيص من هيئة تنظيم األعمال الخيرية

ــروع بيانات المش

الجهة المنفذةعدد المستفيدين عمق البئر

التكلفة الكلية

ريال قطري

مدة التنفيذ

مشاريع من نفس النموذج

عدد المشاريع

أشهر من تاريخ توقيع العقد

إنشاء شبكة صرف صحي للمرافق 
العامة والتجمعات السكنية

رقم النموذج

114976 فلسطين

LC2021QTCH01-000036/2021 بترخيص من هيئة تنظيم األعمال الخيرية

وصف المشروع:

يهـــدف المشـــروع إلـــى تعزيـــز قـــدرات ورفـــع كفـــاءة مرافق 
قطـــاع الصرف الصحـــي للمرافق العامة والتجمعات الســـكنية 
في قطاع غـــزة، بما يضمن بيئـــة َامنة وصحية فـــي المناطق 
المســـتهدفة للحد من انتشـــار األوبئـــة وتقليل التلـــوث، عبر 
تحســـين خدمات الصرف الصحي وربطها بالشـــبكة الرئيســـية 

للحـــد من انتشـــار األمراض.

ويشمل المشروع:

تمديد الشبكة الرئيسية والوصات المنزلية.. 1

تركيب المناهل الصحية باألقطار المختلفة )مناهل . 2
60سم، مناهل 80سم، مناهل 100 سم، مناهل 120 

سم(.

ربط شبكة الصرف الصحي بالشبكة الرئيسية.. 3

ردم الحفر االمتصاصية القائمة للحد من التلوث.. 4

جمعية قطر الخيرية 20,000 مستفيد -

601,1176 5



تعرف على مشاريع األمن الغذائي

يوجــــد واحــــد مــــن كل خمســــة مــن الشــباب اليــوم خــــارج التعليــم أو التدريــب أو العمــــل، وترتفــع هــذه 
النســــبة فــــي الــــدول العربيــــة. فــــي حيــــن يعانــــي 736 مليــون شــخص مــــن ســكان العالــــم مــن الفقــر 
المدقــع، أغلبهــم فــي جنــوب آســيا وأفريقيــا جنــوب الصحــراء، ويكافــح 800 مليــون شــخص مــن أجــل 

قــوت يومهــم.

يعــود غيــاب فــرص الدخــل لألســر والعمــل الائــق والكريــم للشــباب إلــى عوامــل متعــددة منهــا غيــاب 
التدريــب المائــم وصعوبــة الحصــول علــى مصــادر لتمويــل األنشــطة  اإلتناجية.

تعمــــل مشــــاريع التمكيــن االقتصــادي لقطــــر الخيريــة علــى توفيــر مصــدر دائــم للدخــل لألســر الفقيــرة 
خصوصًا تلــــك التــــي تعيلهــــا النســــاء أو بهــــا شــــباب عاطلــــون عــن العمــــل، بحيــث تتمكــــن هــذه األســر 

مــــن االعتمــــاد علــى نفســها فــــي ســد احتياجاتهــا األساســية بمــــا يحفــظ كرامتهــا.

األمن الغذائي5

صدقة
جارية



14بترخيص من هيئة تنظيم األعمال الخيرية

ــروع بيانات المش

الجهة المنفذةعدد المستفيدين المساحة الكلية

التكلفة الكلية

شهرًا من تاريخ توقيع العقدريال قطري

مدة التنفيذ عدد المشاريع

مشروعًا من نفس النموذج

بناء و تجهيز بنك حبوب
رقم النموذج

115021 تشاد

LC2021QTCH01-000593 بترخيص من هيئة تنظيم األعمال الخيرية

وصف المشروع:

يوفــر المشــروع مصــدرا دائمــا لألمــن الغذائــي لـــ 200 أســرة 
شــباب  بهــا  أو  نســاء  تعيلهــا  التــي  تلــك  خصوصــا  فقيــرة، 
ــن االعتمــاد  ــن هــذه األســر م ــل، حتــى تتمك ــن عــن العم عاطلي
علــى نفســها فــي ســد احتياجاتهــا األساســية بمــا يحفــظ 

كرامتهــا. 

إذ يســعى إلــى بنــاء وتجهيــز بنــك للحبــوب فــي قريــة محتاجة. 
بحيــث يتــم شــراء المحاصيــل فــي موســم الحصــاد وتخزينهــا 
عنــد حلــول فصــل الخريــف. وعنــد زيــادة الطلــب وارتفــاع الســعر، 
ن للقروييــن بســعر بأقــل مــن ســعر  يتــم بيــع المحصــول المخــزَّ

الســوق.

جمعية قطر الخيرية مستفيد
 1,200 مترًا مربعًا

 244

403,77212 15



15بترخيص من هيئة تنظيم األعمال الخيرية

ــروع بيانات المش

الجهة المنفذةعدد المستفيدين المساحة الكلية

التكلفة الكلية

شهرًا من تاريخ توقيع العقدريال قطري

مدة التنفيذ عدد المشاريع

مشروعان من نفس النموذج

تمليك 250 رأس غنم
لتعاونية زراعية

رقم النموذج

115275 البوسنة

LC2021QTCH01-000602/2021 بترخيص من هيئة تنظيم األعمال الخيرية

وصف المشروع:

يقــوم المشــروع علــى مســاعدة 10 أســر فقيــرة بتمليكهــا 
تأســيس مزرعــة تعاونيــة  األغنــام مــن عبــر  رأســًا مــن   250
ــر  ــي األكث ــاج الحيوان ــاريع اإلنت ــر مش ــية. إذ يعتب ــة الماش لتربي
نجاحــا فــي البوســنة. فهــو سيســاهم فــي تحســين وتخفيــف 
المعنــاة عــن األســر الفقيــرة مــن ســكان البوســنة، خاصــة تلــك 
ــر  ــل، عب ــن العم ــن ع ــباب عاطلي ــا ش ــاء أو به ــا نس ــي تعيله الت
مســاعدتها علــى االعتمــاد علــى نفســها وســد احتياجاتهــا 

األساســية.

إذ ســيرفع المشــروع مــن دخــل األســر بشــكل أســرع وأكبــر 
مــن خــال بيــع المنتجــات مثــل األلبــان للشــركات المحليــة. 
كمــا سيســاعد باقــي أفــراد القريــة علــى توفيــر الغــذاء بســعر 
أقــل مــن الموجــود فــي الســوق، ممــا يعــزز الترابــط والتكافــل 

المجتمعــي. 

جمعية قطر الخيرية مستفيدًا
 50 -

203,0244 2



تعرف على المشاريع اإلجتماعية

تعمــل قطــر الخيريــة علــى زيــادة فــرص وصــول الفئــات الضعيفة إلــى المــوارد والخدمــات األساســية خصوًصا 

فــي مناطــق األريــاف، وإلــى دعــم المجتمعــات المحليــة المتضررة مــن النزاعــات والكوارث.

تقــوم برامــج الرعايــة االجتماعيــة فــي قطــر الخيريــة علــى إنشــاء نظــم وتدابيــر حمايــة اجتماعيــة مائمــة 

للفئــات الضعيفــة، خصوًصــا األطفــال واألســر التــي تعيلهــا النســاء.

حيــث توفــر منًحــا ماليــة شــهرية للمســاهمة فــي تغطيــة االحتياجــات األساســية للفئــات  المســتهدفة بمــا 

يســاعدهم علــى العيــش بكرامــة ويعــزز قدرتهــم علــى الصمــود ويحــد مــن تعرضهــم وتأثرهــم باألزمــات 

االقتصاديــة واالجتماعيــة والبيئيــة.

مراكز متعددة الخدمات2

صدقة
جارية



17بترخيص من هيئة تنظيم األعمال الخيرية

ــروع بيانات المش

الجهة المنفذةعدد المستفيدين المساحة الكلية

التكلفة الكلية

شهرًا من تاريخ توقيع العقدريال قطري

مدة التنفيذ

مشاريع من نفس النموذج

عدد المشاريع

بناء وتأثيث مركز متعدد الخدمات 
بمساحة 664 م2

تشاد
رقم النموذج

116511

LC2021QTCH01-000038/2021 بترخيص من هيئة تنظيم األعمال الخيرية

وصف المشروع:

ذات  القــرى  لفائــدة  663.89م2،  بمســاحة  الخدمــات  متعــدد  مركــز 

الكثافــة الســكانية الكبيــرة.  يهــدف إلــى اإلســهام فــي نشــر األمــن 

والحــد مــن نــزوح وهجــرة الســكان وتحســين ظروفهــم المعيشــية 

والصحيــة، ورفــع نســبة األطفــال المتمدرســين وترســيخ االهتمــام 

باألنشــطة التربويــة الثقافيــة، وتوفيــر ميــاه صالحــة للشــرب للمنطقــة 

المســتفيدة.

ويتوفر على: 

مسجد بكافة تجهيزاته من مصلى وحمامات وأماكن للوضوء. . 1

مدرسة ابتدائية بمساحة 433.89 م2، تتكون من )6( فصول . 2

دراسية، ومكتب لإلدارة، ومخزن، ومكتب للمعلمين، وحمامات.

مركز صحي بمساحة إجمالية 150 م2 يتكون من: غرفتين . 3

للكشف الطبي )رجال / نساء(، وغرفة صحة إنجابية )والدة(، 

وغرفة عاجات، وغرفة تطعيم، ومختبر وصيدلية، وصالة 

انتظار، و)4( دورات مياه، ومحرقة أدوية ونفايات طبية.

بئر ارتوازي للمياه النظيفة بخزان بسعة 10م3، ليستفيد . 4

منه 2.000 شخص. يتكون: مضخة غاطسة تعمل بالطاقة 

الشمسية، وغرفة للحارس، وخزان مياه عالي بسعة )20( م 

3على ارتفاع )9(، حنفيتين )2( لمياه شرب االنسان، وحوض 

سعة 1 م3 لسقيا الحيوان.”

جمعية قطر الخيرية مستفيدًا
 6,348 مترًا مربعًا

 664 

1,500,00018 4



18بترخيص من هيئة تنظيم األعمال الخيرية

ــروع بيانات المش

الجهة المنفذةعدد المستفيدين المساحة الكلية

التكلفة الكلية

شهرًا من تاريخ توقيع العقدريال قطري

مدة التنفيذ

مشاريع من نفس النموذج

عدد المشاريع

بناء وتأثيث مركز متعدد الخدمات 
بمساحة 1317م2

نيجيريا
رقم النموذج

116592

LC2021QTCH01-000039/2021 بترخيص من هيئة تنظيم األعمال الخيرية

وصف المشروع:

علــى  ويتوفــر  م2،   1,317 الخدمــات  متعــدد  المركــز  مســاحة  تبلــغ 

خدمــات متعــددة مجهــزة بالكامــل، بهــدف توفيــر مــكان مناســب 

ومائــم يمّكــن المصليــن مــن تأديــة صلواتهــم، وتحفيــظ القــرآن 

ودراســة علومــه، وتخريــج حفظــة مؤهليــن لتدريســه، باإلضافــة توفيــر 

ــز. ــرواد المرك ــة ل ــاه النظيف ــى المي إل

ويشتمل على المشروع من:

مسجد بمساحة 1022 م2 يتكون من مصلى، ومكتب لإلمام، . 1

ومكتبة، و12 حمامًا، و36 متوضأ بمساحة 36 م2002(.

مركز تحفيظ قرآن بمساحة 295م20، يتكون من 6 فصول . 2

تحفيظ مؤثثة بالكامل، بمساحة 40م2 لكل فصل، ومكتب 

لإلدارة، ومكتب للمعلمين، و6 حمامات

بئر عميق )عمقه ما بين 100م و150م(. يحتوي على خزان . 3

بسعة 15000 لتر، وتمديدات مياه لوحدات المركز.

جمعية قطر الخيرية مستفيدًا
 4,180 مترًا مربعًا

 1,317

2,000,00012 10



تعرف على مشاريع السكن اإلجتماعي

يعيــــش أكثــــر مــــن 100 مليــــون شــــخص بــــدون مــــأوى، كمــــا يعيــش أكثــــر مــــن 1.6 مليــــار شــــخص فــــي 
مســاكن غيــر مائمــة. حيــث يمــسُّ انتشــار الســكن العشــوائي غيــر الائــق مــن كرامــة الفــرد واألســرة 
كمــــا يــــؤدي إلــــى تــــردي النواحــــي الصحيــــة والنفســــية واالجتماعيــــة لألســــر، إضافــة إلــى أضــــرار أخــرى 

تطــــال الصحــــة وتعليــم األطفــــال وفــرص كســب ســــبل العيــش.

وفــــي حيــــن يعتبــــر الحصــــول علــــى ســــكن الئــــق أحــد أكبــــر التحديــــات التــي تواجــــه الفقــــراء والفئــات 
الضعيفــة بشــكل عــام، إال أنه يظل الســكن الائــق فــي متنــاول الجميــع مفتاحــًا للتنميــة االقتصاديــة 
واالجتماعيــة للحــد مــن أوجــه عــدم المســاواة، كمــا يســهم فــي تحقيــق الوئــام االجتماعــي.  ويتعلــق 
الهــــدف الحادي عشــــر  من أهداف التنمية المســــتدامة فــــي فرعــــه األول بضمــــان حصــــول الجميــــع علــى 

ســكن الئــق وآمــن.

تعمــــل قطــــر الخيريــــة علــــى حصــــول الفئــــات الضعيفــــة علــــى ســــكن مائــــم وآمــــن يحفــــظ الكرامــــة 
ويســــاعد علــــى تربيــــة األطفــــال فــــي بيئــــة صحيــــة، خصوصــًا مــــن يعيشــــون فــــي المناطــــق الريفيــــة 

ــر مرافــــق اإلصحــــاح المحســنة لهــم. والمهمشــــة، إضافــــة إلــــى توفيــ

السكن االجتماعي6

صدقة
جارية



20بترخيص من هيئة تنظيم األعمال الخيرية

ــروع بيانات المش

الجهة المنفذةعدد المستفيدين المساحة الكلية

التكلفة الكلية

شهرًا من تاريخ توقيع العقدريال قطري

مدة التنفيذ عدد المشاريع

مشروعًا من نفس النموذج

بناء بيت فقراء بمساحة 60م2
رقم النموذج

114656 كينيا

LC2021QTCH01-000155/2021 بترخيص من هيئة تنظيم األعمال الخيرية

وصف المشروع:

مشــروع بنــاء بيــت للفقــراء بمســاحة 60 م2، يســعى إلــى 
ألســرة  واالجتماعيــة  والبيئيــة  المعيشــية  الظــروف  تحســين 
فقيــرة، عبــر ضمــان حصولهــا على مســكن الئــق يوفــر الخدمات 

األساســية المائمــة لحفــظ كرامتهــا.

ويتكون المشروع من:

غرفــة نــوم بمســاحة 12م2، وغرفتيــن نــوم بمســاحة 9 م2 
لــكل غرفــة، وصالــة بمســاحة 15م2، ومطبــخ بمســاحة 9 م2، 

وحّماميــن )2( بمســاحة 3 م2 لــكل حّمــام.

جمعية قطر الخيرية مستفيدين
 7 مترًا مربعًا

 60

95,71012 14



21بترخيص من هيئة تنظيم األعمال الخيرية

ــروع بيانات المش

الجهة المنفذةعدد المستفيدين المساحة الكلية

التكلفة الكلية

شهرًا من تاريخ توقيع العقدريال قطري

مدة التنفيذ عدد المشاريع

مشروعًا من نفس النموذج

بناء وتاثيث بيت فقراء
بمساحة 60م2

رقم النموذج

114785 فلسطين

LC2021QTCH01-000235 /2021 بترخيص من هيئة تنظيم األعمال الخيرية

وصف المشروع:

يهــدف المشــروع إلــى توفيــر ســكن الئــق ألســرة مــن ذوي 
الدخــل المحــدود ومكفولــة لــدى قطــر الخيريــة فــي قطــاع غــزة، 
مــن أجــل تحســين ظــروف أفرادهــا المعيشــية واالجتماعيــة، 

ويحقــق لهــم الكرامــة اإلنســانية.

وتشمل مواصفات المنزل:

ودهــان  المســلحة،  الخرســانة  مــن  وســقف  مبلطــة،  أرضيــة 
واألبــواب  الخشــب،  أو  الحديــد  مــن  رئيســي  وبــاب  للجــدران، 
األلومنيــوم،  مــن  الحمــام  وأبــواب  خشــبية،  الداخليــة 
الرخــام. مــن  ومطبــخ  األلومنيــوم،  مــن   ونوافــذ 

ويشــتمل المســكن غرفتــي نوم )2(، وصالــة، ومطبخ، وحمام، 
وبيــت الــدرج. ناهيــك عــن تأثيــث المنــزل الــذي يشــمل: دوالبيــن 
 )2(. وغــاز طهــي مع فرن، وأجهزة كهربائيــة، وأدوات المطبخ.

جمعية قطر الخيرية مستفيدين
 6 مترًا مربعًا

 60

100,63412 12



22بترخيص من هيئة تنظيم األعمال الخيرية

ــروع بيانات المش

الجهة المنفذةعدد المستفيدين المساحة الكلية

التكلفة الكلية

شهرًا من تاريخ توقيع العقدريال قطري

مدة التنفيذ عدد المشاريع

مشروعًا من نفس النموذج

بناء وتأثيث بيت فقراء
بمساحة 60م2

رقم النموذج

115161 تونس

LC2021QTCH01-000398/2021 بترخيص من هيئة تنظيم األعمال الخيرية

وصف المشروع:

علــى  مهمشــة  فقيــرة  أســرة  حصــول  المشــروع  ســيضمن 
الخدمــات األساســية، بمــا يحفــظ  بــه كافــة  مســكن تتوفــر 
كرامــة أرادهــا، خاصــة أن مصــدر الدخــل غيــر كاٍف لبنــاء مســكٍن 

مائــم.

ويشمل المشروع:

غرفتي )2( نوم، وصالة، ومطبخ، وحمام. باإلضافة إلى 
مدخل وممر.

وتجهيــز  األرض  اختيــار  علــى  المشــروع  مراحــل  وتشــتمل 
إضافــة  والســقف،  والجــدران،  األساســات،  وضــع  الموقــع، 
إلــى التأسيســات الصحيــة والكهربائيــة والتدفئــة، وتركيــب 
ــزة  ــاث واألجه ــد األث ــى توري ــة إل ــبابيك. باإلضاف ــواب والش األب
والحمــام. للمطبــخ  الصحيــة  واألدوات  األساســية،   المنزليــة 

جمعية قطر الخيرية مستفيدين
 5 مترًا مربعًا

 60

95,76812 16



23بترخيص من هيئة تنظيم األعمال الخيرية

ــروع بيانات المش

الجهة المنفذةعدد المستفيدين المساحة الكلية

التكلفة الكلية

شهرًا من تاريخ توقيع العقدريال قطري

مدة التنفيذ عدد المشاريع

مشروعًا من نفس النموذج

بناء وتأثيث بيت فقراء
بمساحة 60م2

رقم النموذج

115346 كوسوفا

LC2021QTCH01-000157 /2021 بترخيص من هيئة تنظيم األعمال الخيرية

وصف المشروع:

المشروع عبارة عن بيت مساحته 60 مترًا مربعًا.

سيساهم في تحسين الظروف المعيشية والبيئية واالجتماعية ألسر فقيرة من 6 أفراد.

عبر حصولها على مسكن يتوفر على الخدمات األساسية والمائمة بما يحفظ كرامة أفرادها.

ويتضمن المشروع غرفة معيشة مع مطبخ، وغرفتي )2( نوم، وحمام.

جمعية قطر الخيرية مستفيدين
 6 مترًا مربعًا

 60

100,63412 24



24بترخيص من هيئة تنظيم األعمال الخيرية

ــروع بيانات المش

الجهة المنفذةعدد المستفيدين المساحة الكلية

التكلفة الكلية

شهرًا من تاريخ توقيع العقدريال قطري

مدة التنفيذ

مشاريع من نفس النموذج

عدد المشاريع

بناء وتأثيث بيت فقراء
بمساحة 60 م2

رقم النموذج

115524 السنغال

LC2021QTCH01-000357/2021 بترخيص من هيئة تنظيم األعمال الخيرية

وصف المشروع:

المشروع عبارة عن بيت فقراء مساحته 60 م2.

سيساهم في تحسين الظروف المعيشية والبيئية واالجتماعية ألسر فقيرة، عبر توفير مأوى مائم يحفظ كرامتها.

ويتضمن المشروع:

غرفتي )2( نوم، وصالة، وحمام، ومطبخ، وممر، ومدخل.

جمعية قطر الخيرية مستفيدين
 7 مترًا مربعًا

 60

97,21312 9



25بترخيص من هيئة تنظيم األعمال الخيرية

ــروع بيانات المش

الجهة المنفذةعدد المستفيدين المساحة الكلية

التكلفة الكلية

شهرًا من تاريخ توقيع العقدريال قطري

مدة التنفيذ

مشاريع من نفس النموذج

عدد المشاريع

بناء وتأثيث بيت فقراء
بمساحة 30 م2

رقم النموذج

115770 البوسنة

LC2021QTCH01- 000037/2021 بترخيص من هيئة تنظيم األعمال الخيرية

وصف المشروع:

يساهم المشروع في تحسين الظروف المعيشية والبيئية واالجتماعية لألسر الفقيرة،

وذلك عن طريق:

ضمان حصول األسر الفقيرة المستهدفة على مساكن وخدمات أساسية مائمة وآمنة. 1

حفظ كرامة األسر الفقيرة وإعادة االعتبار لهويتها االجتماعية.. 2

يوفر المشـــروع بيتًا آمنًا بمســـاحة 30 م2 ألســـرة فقيرة في البوســـنة والهرســـك ال دخـــل وال عائل لها، يقيها قســـاوة الحياة 
الخارجية. والمخاطر 

ويحتوي على المكونات التالية: الصالون والمطبخ، والممر.

جمعية قطر الخيرية مستفيدين
 3 مترًا مربعًا

 30

110,81312 4




