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دليــــــل مشاريع األيتــــام

ORPHANS PROJECTS





ROFAQA
A humanitarian initiative concerned with issues 
of  orphaned children. Rofaqa is dedicated to the 
preparation, development and management of 
programs and channels contributing to the care 
of  orphans. Rofaqa also seeks to establish strong 
links between programs, local and international 
authorities in the interest of  promoting active 
participation from all segments of  society in the 
care of  orphans.

رفقاء
األيتــام  األطفــال  بقضايــا  تعنــي  متكاملــة،  إنســانية  مبــادرة 
حــول العالــم عــن طريــق إعــداد وإدارة برامــج وقنــوات فاعلــة 
تســاهم فــي عــاج وحــل كل مــا قــد يهــدد حيــاة الطفــل اليتيــم 
أو يعرضــه للخطــر. كمــا تســاهم هــذه المبــادرة فــي عمليــات 
التفاعــل اإليجابــي المثمــر واســتقطاب الجهــات وكافــة شــرائح 
المجتمــع وتشــجيعهم علــى ضــرورة العمــل اإلنســاني وإبــراز 

آثــاره الفعالــة فــي تنميــة المجتمــع.





ارتفاع معدالت االضطرابات األخالقية 
لدى األطفال األيتام حول العالم

كل يوم يصبح اكثر من 5000 طفل يتيم	 
كل عام اكثر من 14 مليون طفل من األيتام يصبحون راشدين  	 
أكثر من 15% من األيتام ينتحرون قبل سن الرشد	 
تشير الدراسة الى ان 60% من الفتيات اليتيمات يتجهن لإلنحراف  	 
أكثر من 70% من الفتيان يصبحون مجرمين	 

Juvenile delinquency is increasing 
amongst orphans
•	 Every day more than 5000 become Orphans.
•	 Every year more than 14 Million orphaned children 

Become adults.
•	 More than 15% of  orphans commit suicide before 

Adulthood.
•	 Statistics show that 60% of  girls turn to prostitution.
•	 More than 70% of  boys become criminals.
•	 1.2 million Of  orphans are kidnapped every year.



*Economic empowerment projectsمشاريع التمكين االقتصادي*

ٔالبانيا

المشروع / تمليك محل تجاري

Albania

QR 11,200ر.ق

Project / Shop to sell product

جزر القمر

المشروع / تمليك قارب صيد

Seychelles

QR 39,500ر.ق

Project / Fishing Boat

التكلفة /
COST /

البوسىة

المشروع / تمليك بقرة حلوب

Bosnia

QR 8,900ر.ق

Project / Dairy cow

QR 5,800ر.ق

اليمن

المشروع / تمليك بقرة حلوب

Yamen

Project / Dairy cow

QR 7,500ر.ق

الصومال

المشروع / تمليك معصرة سمسم

Somalia

Project / Sesame mill

*QR 1000 Per One Share يمكنكم التبرع عبر األسهم، بقيمة 1000 ر.ق*

Kosovoكوسوفو

Project / Shop to sell product

المشروع / تمليك محل تجاري

QR 16,700ر.ق التكلفة /
COST /

التكلفة /
COST /

التكلفة /
COST /

التكلفة /
COST /

التكلفة /
COST /



موريتانيا

المشروع / بناء مركز صحي 200 م2

Mauritania

QR 297,500ر.ق

Project / Health center 200 m2 

اليمن

المشروع / عمليات القلب المفتوح

Yemen

QR 12,000ر.ق

Project / Open heart surgeries 

بنغالديش

المشروع / بناء مركز صحي 150 م2

Bangladesh

QR 114,000ر.ق

Project / Health center 150 m2 

QR 102,300ر.ق

مالي

المشروع / بناء مركز صحي 150 م2 

Mali

Project / Health center 150 m2 

QR 833,400ر.ق

فلسطين

المشروع / بناء مركز صحي 300 م2

Palestine

Project / Health center 300 m2 

*QR 1000 Per One Share يمكنكم التبرع عبر األسهم، بقيمة 1000 ر.ق*

Pakistanباكستان

Project / Health center 250 m2 

المشروع / بناء مركز صحي  250 م2

QR 477,300ر.ق

التكلفة /
COST /

التكلفة /
COST /

التكلفة /
COST /

التكلفة /
COST /

التكلفة /
COST /

التكلفة /
COST /

*Healthcare projectsمشاريع الرعاية الصحية*



فلسطين

المشروع / بناء بيت 90 م2

Palestine

اليمن

المشروع / بناء بيت 80 م2

Yemen

السودان

إندونيسيا

مالي النيجر

المشروع / بناء بيت 45 م2

المشروع / بناء بيت 45 م2

المشروع / بناء بيت 44 م2 المشروع / بناء بيت 40 م2

Sudan

Indonesia

Mali Niger

QR 42,400

QR 35,600

QR 58,300

QR 29,900

Project / Build House 90 m2Project / Build House 45 m2

Project / Build House 45 m2

Project / Build House 44 m2 Project / Build House 40 m2

Project / Build House 80 m2

*QR 1000 Per One Share يمكنكم التبرع عبر األسهم، بقيمة 1000 ر.ق*

ر.ق

ر.ق

ر.ق

ر.ق

QR 108,900

QR 145,400

ر.ق

ر.ق

التكلفة /
COST /

التكلفة /
COST /

التكلفة /
COST /

التكلفة /
COST /

التكلفة /
COST /

التكلفة /
COST /

*Housing Projectsمشاريع اإليواء*



بنغالديش

المشروع / بناء مدرسة 550 م2

Bangladesh

النيجر

المشروع / بناء مدرسة 734 م2

Niger

مالي

إندونيسيا

الصومال

المشروع / بناء مدرسة 200 م2

المشروع / بناء مدرسة 350 م2

المشروع / بناء مدرسة 400 م2

Mali

Indonesia

Somalia

QR 345,900

QR 133,400

QR 181,600

Project / Build School 550 m2Project / Build School 200 m2

Project / Build School 350 m2

Project / Build School 400 m2

Project / Build School 734 m2

*QR 1000 Per One Share يمكنكم التبرع عبر األسهم، بقيمة 1000 ر.ق*

ر.ق

ر.ق

ر.ق

QR 373,400

QR 504,900

ر.ق

ر.ق

التكلفة /
COST /

التكلفة /
COST /

التكلفة /
COST /

التكلفة /
COST /

التكلفة /
COST /

*Education Projectsمشاريع التعليم*



الصومال

موريتانيا

السودان

بوركينافاسو

المشروع / بئر سطحي عمق 15-20م

المشروع / بئر إرتوازي عمق 90م

المشروع / بئر إرتوازي عمق 60-135م

المشروع / بئر إرتوازي عمق 60م

Somalia

Mauritania

Sudan

Burkina-Faso

النيجر

المشروع / بئر إرتوازي عمق 60-80م

Niger

مالي

المشروع / بئر إرتوازي عمق 60م

Mali

Project / Drill artesian well 60m

Project / Drill artesian well 90m

Project / Drill artesian well 60-135m

Project / Drill artesian well 60-80m

Project / Drill artesian well 60m

Project / Drill shallow well 15-20m

*QR 1000 Per One Share يمكنكم التبرع عبر األسهم، بقيمة 1000 ر.ق*

QR 48,000

QR 331,100

QR 332,800

ر.ق

ر.ق

ر.ق

QR 14,400

QR 57,400

QR 48,900

ر.ق

ر.ق

ر.ق

التكلفة /
COST /

التكلفة /
COST /

التكلفة /
COST /

التكلفة /
COST /

التكلفة /
COST /

التكلفة /
COST /

*Sanitation Projectsمشاريع المياه*



Donation Optionsطرق التبرع

حساب قطر الخيرية / رفقاء 
Qatar Charity / Rofaqa
BARWA BANK بنـك بـروة

 200000007434 SWIFT BRWAQAQA

IBAN QA69BRWA000000000

“R1” > 92060          “R2” > 92060          “R3” > 92060          “R5” > 92060

QR 500 ر.ق          QR 300 ر.ق        QR 200 ر.ق       QR 100 ر.ق

ROFAQA.COM

Bank 
Account

SMS
Message
Text*

*Monthly deduction

Online 
Website

الموقع 
اإللكتروني

الحساب
البنكي

الرسائل
النصية
أرسل*

*إستقطاع شهري



آسيا
Asia

Africa
أفريقيا

أوروبا

 QR 250 Palestine - Lebanon

Yemen - Jordan - Iraq - Iran - Pakistan - Indonesia 

Kashmir -  India

Bangladesh

Sri Lanka - Kyrgyzstan

Sudan - Morocco - Tunisia - Niger

Somalia - Ethiopia - Eritrea -  Togo  -  Ghana  - Kenya -  Mali

Mauritania

Chad

Burkina Faso

Bosnia - Albania - Kosovo

 QR 200

 QR 200

 QR 150

 QR 150

 QR 150

 QR 150

 QR 150

 QR 150

 QR 150

 QR 250

فلسطين - لبنان

اليمن - األردن - العراق - إيران - باكستان - اندونيسيا

موريتانيا

تشاد

بوركينافاسو

الصومال - أثيوبيا - أرتيريا - توجو - غانا - كينيا - مالي

البوسنة - ألبانيا - كوسوفو

السودان - المغرب - تونس - النيجر

سريانكا - قرقيزيا

بنجادش

كشمير - الهند

Europe

*Orphans Sponsorshipكفالة األيتام*

*Monthly deduction *إستقطاع شهري
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استمارة كفالة األيتام

استمارة كفالة األيتام

السيد مدير بنك                                  المحترم      فرع

أحيطكم علمًا بأنني أرغب بتحويل المبلغ أدناه شهريًا من حسابي       جاري        توفير رقم

       150 ر.ق         200 ر.ق         250 ر.ق         300 ر.ق         350 ر.ق         400 ر.ق         500 ر.ق   مبالغ أخرى

إعتبارًا من      /     /      20م  وحتى       لحساب قطر الخيرية رقم                     بنك

) في حالة عدم وجود رصيد كاٍف في حسابي لديكم يرجى إعادة استقطاع المبلغ مرة أخرى في الشهر الذي يليه (

التاريخ

التاريخ

نسخة البنك

توقيع الكافل

رقم اإلستقطاع

ماحظات إعتماد البنك

رقم الكافل

جنس المكفول        دولة المكفول        رقم المكفول

.1

.2

.3

.4

.5

   ) بعد االنتهاء من الطلب يرجى تسليمه إلى أقرب ُمحصل أو فرع للجمعية (عدد آخر:                                                                                       محرر الطلب

اإلسم                      البطاقة الشخصية

الجوال           بريد إلكتروني                               ص . ب

لإلستفسار يرجى اإلتصال على الرقم 44667711 974+

مبادرة قطــر الخيريــة لرعايـة
األطفال األيتام حول العالم

نسخة الكافل

اإلسم                      البطاقة الشخصية

الجوال           بريد إلكتروني                               ص . ب

المبلغ               دولة المكفول
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Orphan Sponsorship Form

Orphan Sponsorship Form

Bank Copy

DATE

DATE

Dear Manager Bank of          Branch

I would like to transfer the below amount from my       Current        Saving  No. 

      QR150        QR200       QR250        QR300       QR350        QR400      QR500  other

Starting from                       till                        to be deposited in Qatar Charity Bank acc.                            

)In case of any shortage in my bank account, please re-deduct the amount again in the upcoming month(

Name       ID No.

P.O Box               Mobile      Email

For more information please call  +974 44667711

Sponsor Copy

Name       ID No.

P.O Box               Mobile      Email

Amount Sponsored CountryCARING FOR ORPHANS
ALL OVER THE WORLD.

(Please handle it to the nearest Qatar Charity branch
or representivies after you complete the form) 

Sponsored Gender       Country    Number

1.

2.

3.

4.

5.

Other Number
(Please specify)

Issued by

Sponsor›s signature        Bank Seal                      Notes

Deduction No.          Sponsor No.





مبادرة قطــر الخيريــة لرعايـة
األطفال األيتام حول العالم

الخط الساخن 44667711
Rofaqa@qcharity.org

CARING FOR ORPHANS

ALL OVER THE WORLD.

Hotline 44667711

Rofaqa@qcharity.org

@ROFAQA


