مركز "نماء" يتقدم لكم بأرق التهاني وأطيب
األمنيات بمناسبة شهر رمضان المبارك ..أعاده
اهلل على الجميع بالخير واليمن والبركات..

النشرة
الدورية
للربع الثاني من سنة ٢٠١٧

جائزة ريادة

التأسيس والنشاط
جائزة ريادة

تم إطالق جائزة "ريادة" من قبل مركز اإلنماء االجتماعي "نماء" في
عام  ،2011وهي مسابقة وطنية رائدة؛ تهدف إلى تشجيع المبادرة
واالبتكار في مجال ريادة األعمال ،وتعزيز روح المنافسة بين رواد
األعمال القطريين ،وذلك في إطار تحقيق أهداف مركز "نماء"
االستراتيجية ،المتصلة بتنمية المشاريع الصغيرة ومتناهية
الصغر.
تعتبر جائزة "ريادة" ،التي أطلقها مركز اإلنماء االجتماعي "نماء"،
بمثابة البرنامج الرائد لتشجيع المشاريع الريادية في دولة قطر،
حيث صممت هذه الجوائز لالحتفال بأصحاب المشاريع الريادية في
قطر ،والجهات الداعمة لها من خالل التقدير والمكافآت.
ويعود دعم المشاريع الريادية من جانب مركز اإلنماء االجتماعي
"نماء" إلى عام  ،2003حين أطلقنا ألول مرة صندوق "رساميل"
لمشاريع األعمال الريادية .وفي وقت الحق ،وتحديدا ً في عام ،2007
أطلق مركز "نماء" برنامج "تنمية" ،وهو برنامج تدريبي؛ يهدف

إلى توفير خدمات الدعم للمؤسسات الوطنية القائمة من
الحجمين الصغير والمتوسط ،وأصحاب المشاريع المحتملين،
إلطالق أعمال تجارية صغيرة قابلة للنمو.
إن تاريخنا في دعم المشاريع الريادية أتاح لنا نظرة فريدة إزاء ما
يحتاج إليه أصحاب المشاريع ،والقدرة على التعامل مع التحديات
التي يواجهونها ،في الوقت الذي يحولون أحالمهم إلى حقيقة.
وتمثل "ريادة" بالنسبة إلينا االبتكار واإلبداع لدى الشباب القطري
في أرقى مستوياته .لقد قمنا بإطالق جائزة "ريادة"؛ من أجل
توفير قدوة للشباب القطري ،ليكون ذلك مصدر إلهام لهم؛
لإلقدام على المبادرة والمساهمة بشكل خالق في ثقافة ريادة
األعمال القطرية.
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جائزة ريادة
جائزة ريادة
الرسالة:

• تشجيع روح المبادرة.

• تطوير الكفاءات والمهارات الريادية.
• تحسين بيئة األعمال.

الرؤية:

إعداد وتنفيذ جوائز تكون قادرة على استقطاب وجذب رواد األعمال ،من األفراد

والجهات الداعمة للمشاريع الريادية الواعدة.

تسعى الجائزة في نسختها الرابعة إلى تكريم أربعة رواد أعمال ،ومنحهم

مكافآت وجوائز مالية وتقديرية ،بواقع شخصين لكل من الفئتين التاليتين:
فئة أفضل خطة مشروع ريادي :عبارة عن خطة مشروع

واعدة قابلة للتنفيذ بنجاح.

فئة أفضل مشروع ريادي قائم :عبارة عن مشروع منفذ ناجح،

وينمو بمعدالت ثابتة ومقبولة.

الجوائز المقدمة:

رصد فئتين مختلفتين من الجوائز ،ألصحاب المشاريع من األفراد:

• جائزة أفضل خطة مشروع ريادي

تم تصميم جائزة أفضل خطة مشروع ريادي لمكافأة األفكار التجارية

المتميزة والمتطورة .سيحصل الفائز بالمركز األول على الجائزة الذهبية،
باإلضافة إلى منحة قدرها  100ألف ريال قطري .أما الفائز بالمركز الثاني،

فسيحصل على الجائزة الفضية ومنحة بقيمة  50ألف ريال قطري.

• جائزة أفضل مشروع ريادي قائم

تمنح جائزة أفضل مشروع ريادي قائم لمكافأة أصحاب المشاريع الرائدة

ممن نجحوا في مشاريعهم .سيحصل الفائز بالمركز األول على الجائزة
الذهبية ومنحة قدرها  100ألف ريال قطري ،أما صاحب المركز الثاني

فسيحصل على الجائزة الفضية ومنحة قدرها  50ألف ريال قطري.

الفئات المستهدفة

رواد األعمال من الشباب القطري من الجنسين من عمر  45-18عام ًا ،وذلك
حسب التقسيم التالي:

• رواد األعمال المحتملون من أصحاب أفكار المشاريع الواعدة.
• رواد األعمال الحاليون من أصحاب المشاريع القائمة.
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تصاريح مهمة

"من الطبيعي أن نضع مصلحة قطر والشعب القطري
على رأس سلم أولوياتنا ،وهذا يشمل اإلنسان والمجتمع
واالقتصاد والسياسة والهوية الثقافية".

حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني ،أمير البالد المفدى

Nama Center Website
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كلمة القائم بأعمال المدير
التنفيذي

بسم اهلل الرحمن الرحيم
إخواني وأخواتي..
أهنئكم بشهر رمضان المبارك ،شهر الخير والبركات ،شهر
استنهاض الهمم نحو القيم الرفيعة والمعاني السامية ،التي
بعث اهلل بها نبينا األمين محمد عليه الصالة والسالم.
ِّ
ِّ
وأذكر نفسي بفضائل شهر رمضان المبارك ،فهو
أذكركم
محرك الخصال اإلنسانية الراقية ،شاحذ العزائم نحو سخاء النفس
وسماحة القلب وبسط الوجه ،وغيرها من المشاعر الخيرة
والعواطف الصادقة واألحاسيس النبيلة.
لننتهز جميع ًا  -في مركز "نماء"  -هذه المناسبة الجليلة؛
لترسيخ عدد من القيم والمفاهيم النبيلة كالتعاون ،وتعزيز الرابط األخوي،
والرحمة والمحبة ،والتخلق بأخالق الصادقين؛ من حفظ اللسان ،وغض البصر،
وتجنب الزور ،والبعد عن الخصومات والشحناء ،ولتكون لنا نبراس ًا في كل ما
نقوم به من أعمال.
لنعمل مع ًا بإخالص؛ لنضاعف الجهد ..ولنكن نموذج ًا يحتذى في أداء واجباتنا
في خدمة أبناء مجتمعنا وتحقيق األهداف ،التي من أجلها ُأنشئ مركز "نماء".
تقبل اهلل منكم صيامكم وأعمالكم ..وكل عام وأنتم بخير.

مريم بنت عبد اللطيف المناعي
القائم بأعمال المدير التنفيذي لمركز "نماء"
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األخبار
األخبار

تحت رعاية وحضور سعادة الشيخ /أحمد
بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير االقتصاد
والتجارة

مركز "نماء" ينظم النسخة
الرابعة من حفل جائزة "ريادة"
لرواد األعمال القطريين

نظم مركز اإلنماء االجتماعي "نماء"  -أحد المراكز العاملة تحت مظلة

المؤسسة القطرية للعمل االجتماعي ،حفل توزيع جوائز ريادة في

مركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات ( ،)DECCتحت رعاية وحضور سعادة

الشيخ /أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني ،وزير االقتصاد والتجارة .وقد جرى

تقديم الحفل من قبل السيد عبداهلل الغافري ،أحد أبرز مشاهير السوشيال
ميديا ،بوجود نخبة من الضيوف الذين لهم بصمة في ريادة األعمال،
وممثلي وسائل اإلعالم ،وعدد كبير من الجمهور.

لقد أطلقت جائزة "ريادة" من قبل مركز اإلنماء االجتماعي "نماء" في عام ،2011
وهي مسابقة وطنية رائدة؛ تهدف إلى تشجيع المبادرة واالبتكار في مجال

ريادة األعمال ،وتعز يز روح المنافسة بين رواد األعمال القطريين ،وذلك في إطار
تحقيق أهداف مركز "نماء" االستراتيجية ،المتصلة بتنمية المشاريع الصغيرة

ومتناهية الصغر.

سعت الجائزة في نسختها الرابعة إلى تكريم أريعة رواد أعمال ،ومنحهم

مكافآت وجوائز مالية وتقديرية ،بواقع شخصين لكل من الفئتين" :فئة أفضل
خطة مشروع ريادي "،وهي عبارة عن خطة مشروع واعدة قابلة للتنفيذ

بنجاح ،وقد تم تصميم الجائزة لمكافأة األفكار التجارية المتميزة والمتطورة،

وفئة "أفضل مشروع ريادي قائم "،وهي عبارة عن مشروع منفذ ناجح وينمو

بمعدالت ثابتة ومقبولة؛ وذلك لمكافأة أصحاب المشاريع الرائدة ممن نجحوا

في مشاريعهم.

"إن جائزة "ريادة" التي أطلقها
مركز اإلنماء االجتماعي "نماء"،
كبرنامج تحفيزي رائد للمشاريع
واألفكار الريادية في دولة قطر،
صممت لالحتفاء بأصحاب المشاريع
الريادية في الدولة وتشجيعهم،
والجهات الداعمة ،وهي بمثابة
لفتة تقديرية إلى جانب كونها
مكافآت مجزية .كما نتوجه
بأحر التهاني للفائزين ،ونسأل
اهلل لهم دوام التوفيق .كما
نتوجه بالشكر لـ ( QNBالراعي
الرسمي) ،والبندري للعقارات
(الراعي الذهبي) ،وشركة قطر
للبتروكيماويات ( QAPCOالراعي
الفضي) على دعمهم المتواصل،
وإلى كل من ساهم وشارك في
إنجاح هذا الحفل".
السيدة مريم بنت عبد اللطيف المناعي

القائم بأعمال المدير التنفيذي لمركز "نماء"

تعتبر جائزة "ريادة" التي أطلقها مركز اإلنماء االجتماعي

"نماء" ،بمثابة البرنامج الرائد لتشجيع المشاريع الريادية في
دولة قط ،ولالحتفال بأصحاب المشاريع الريادية في قطر،

والجهات الداعمة لها؛ من خالل التقدير والمكافآت .أما

الفئات المستهدفة ،فهي رواد األعمال من الشباب والشابات
القطريين ،من عمر  45-18عام ًا.

وقد تم تقييم المشاريع من قبل كوكبة من الحكام ،الذين
لهم باع في مجال ريادة األعمال وهم :السيدة آمال بنت

عبداللطيف المناعي ،الرئيس التنفيذي للمؤسسة القطرية

للعمل االجتماعي ،الدكتور نظام محمد هندي ،مساعد
نائب رئيس جامعة قطر للتخطيط والتطوير األكاديمي،

السيد عماد الخاجة ،المدير التنفيذي إلنجاز قطر ،السيدة ريم

خليفة السويدي ،المدير العام لمركز بداية ،السيدة عائشة

عبدالحميد المضاحكة ،الرئيس التنفيذي لحاضنة

قطر لألعمال ،الدكتور عبدالرحمن عمر حسنة ،رئيس إدارة

المشاريع والخدمات المشتركة -تكنولوجيا المعلومات

لمركز السدرة للطب والبحوث ،والسيد خليفة بن جاسم

الكواري ،مدير عام صندوق قطر للتنمية وعضو مجلس إدارة

المؤسسة القطرية للعمل االجتماعي.

وخالل فعاليات الحفل ،قام سعادة الشيخ أحمد بن جاسم

بن محمد آل ثاني ،وزير االقتصاد والتجارة ،والسيدة آمال بنت

عبداللطيف المناعي ،الرئيس التنفيذي للمؤسسة القطرية
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األخبار
للعمل االجتماعي ،ورعاة الحفل بتسليمهم الجوائز ،وإعالن أسماء المشاريع

الفائزة بجائزة ريادة لعام  ،2017حيث فازت بالجائزة الذهبية عن فئة أفضل خطة

مشروع ريادي السيدة فاطمة إبراهيم األنصاري ،والسيدة رقيمة عيسى السادة
عن مشروع (رواق ،)Rwaq /في حين فاز بالجائزة الفضية من نفس الفئة السيد
محمد عبدالحميد الحداد عن مشروع (فديولوجي.)Feedology /

تغطية إعالمية في إحدى الصحف

أما الفائز بالجائزة الذهبية عن فئة أفضل مشروع ريادي قائم ،فهو السيد يوسف

سالم العبداهلل ،والسيدة عزة صالح عن مشروع (سكاي كاليمرز،)Sky Climbers /
في حين فاز بالجائزة الفضية من نفس الفئة السيد سعد علي القحطاني ،عن

مشروع (فاي للتكنولوجيا.)Fi Technology/

جريدة الشرق

الضغط هنا
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استمرارا ً في دعمه للمشاريع الناشئة
وأصحاب المبادرات

مركز "نماء" يشارك في
معرض األسواق القطرية 2017

في إطار جهوده المستمرة لتقديم كل أوجه الدعم والمساندة ألصحاب

المبادرات والمشاريع متناهية الصغر والصغيرة في قطر ،شارك مركز اإلنماء
االجتماعي "نماء"  -أحد المراكز العاملة تحت مظلة المؤسسة القطرية

للعمل االجتماعي  -في فعاليات معرض األسواق القطرية  ،2017الذي أقيم
تحت رعاية وزارة التنمية اإلدارية والعمل والشؤون االجتماعية ،في مركز
الدوحة للمعارض والمؤتمرات ،في الفترة من  27إلى  30أبريل .2017

وخالل المعرض تم اإلعالن عن الفائزين بالجوائز التشجيعية لألسر المنتجة،

وقد حصلت على المركز الثالث السيدة مريم الدوسري ،صاحبة مشروع

"أنتيكا للهدايا" لمنتج "فخاريات" ،أحد المشاريع المحتضنة والمستفيدة من
خدمات مركز "نماء".

وأتى تنظيم معرض األسواق القطرية في سياق الجهود المبذولة لدعم

المشاريع المنزلية ،وأصحاب المبادرات ،والمشاريع متناهية الصغر والصغيرة،

من الشباب القطري الطموح؛ من أجل عرض وتسويق منتجاتهم ،التي

حققت مستوى متميز من الجودة ،حيث أصبحت من السلع المفضلة لدى

كثير من المستهلكين .ويعتبر هذا المعرض منصة مثالية لتعزيز مستوى
الوعي بريادة األعمال في المجتمع القطري ،ويمثل بدوره إحدى القنوات

األساسية المؤدية إلى تطوير رأس المال البشري ،الذي يقود عملية تنمية
وازدهار واستدامة االقتصاد القطري.

"إن مشاركتنا في معرض األسواق
القطرية تأتي للتأكيد على
التزامنا المسؤول ،بالتعاون مع
وزارة التنمية اإلدارية والعمل
والشؤون االجتماعية ،وكجزء
من مهمتنا في الوقوف على
احتياجات ومتطلبات رواد
المشاريع الناشئة ،وتوفير كل
سبل الدعم المادي ،والمعنوي
واللوجستي؛ من أجل مساعدتهم
في تحقيق آمالهم وإنجاز
تطلعاتهم ،لما في ذلك من خدمة
للمجتمع وتنمية وتنويع لالقتصاد
الوطني ،وصوال ً إلى تحقيق رؤية
قطر الوطنية ." 2030
السيدة مريم بنت عبد اللطيف المناعي

القائم بأعمال المدير التنفيذي لمركز "نماء"

وقد ساهم معرض األسواق القطرية في إلقاء المزيد من الضوء على واقع

المشاريع الريادية في قطر ،وتعريف أكبر عدد من أفراد المجتمع بما يقدمه

مركز "نماء" من خدمات متميزة للمبدعين ،من رواد المشاريع الصغيرة
والمتوسطة ،التي يحتضنها المركز ،إلى جانب التعريف والترويج لتلك
المشاريع ومنتجاتها.

تغطية إعالمية في إحدى الصحف

جريدة العرب

الضغط هنا

Nama Center Website

NamaQatar
nama_qa

8
األخبار
األخبار

برنامج الجسر
األكاديمي يستقبل حملة
"مقبلين"

استقبل برنامج الجسر األكاديمي حملة "مقبلين" التي أطلقها مركز
اإلنماء االجتماعي "نماء"  -أحد المراكز العاملة تحت مظلة المؤسسة
القطرية للعمل االجتماعي .وقام فريق الحملة بشرح أهداف وبرامج

الحملة للطالب ،وقدموا لهم الدعوة لالستفادة من البرامج المطروحة
لهم من مركز نماء .كما التقى الناشط االجتماعي عقيل الجناحي
الطالب ،وحدثهم عن التجارب التي مر بها ،عندما كان في مثل

عمرهم ،وشجعهم على أن يكونوا أفرادا ً فاعلين في مجتمعهم.
تنطلق حملة "مقبلين" من فكرة أن الشباب هم عماد القوة

االقتصادية واالجتماعية ،وهم بناة صرح الوطن والضامنون لقوته

ومنعته .إن دور الشباب في التنمية الشاملة أساسي ومحوري،

وعقولهم المستنيرة هي القاعدة العلمية ،التي تضمن النجاح

والتقدم في النشاط االقتصادي والتنموي.

واستكماال ً للدور الفعال ،الذي يلعبه برنامج الجسر األكاديمي في
خلق الشباب المؤهل فكري ًا وعلمي ًا ،يأتي حرص البرنامج على

استضافة حملة "مقبلين"؛ وذلك لتعريف الشباب بنشاطات مركز

"نماء" المختلفة ،وما يمكن أن تقدمه من خدمات؛ من أجل النهوض
بطموحاتهم في التميز والريادة.

وبهذه المناسبة ،عبرت موزة البوعينين ،المدير المساعد لشؤون

الطالب ،عن جزيل الشكر لمركز نماء والقائمين عليه؛ لمبادراتهم

االجتماعية البناءة ،التي تسهم في دعم وتمكين الشباب

القطري ،وتؤهله لقيادة عملية النهضة والبناء في البالد .وأشارت
البوعينين إلى أن برنامج الجسر األكاديمي حريص جدا ً على توفير

مثل هذه الفرص ،التي تطرحها مؤسسات الدولة للطالب ليستفيدوا
منها ،ويساهموا في دعم المبادرات االجتماعية؛ بما يعود بالنفع

عليهم وعلى المجتمع.

تغطية إعالمية في إحدى الصحف

جريدة الراية

الضغط هنا
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تقديرا ً لجهودهم وعطائهم

"نماء" ينظم حفالً تكريمي ًا
للمعلمين والطالب الذين
شاركوا في مشروع "سكيك"
احتفاء بالمعلمين والطالب ،الذين شاركوا في برنامج مشروع "سكيك" ،قام مركز

"نماء"  -أحد المراكز العاملة تحت مظلة المؤسسة القطرية للعمل االجتماعي -
بتنظيم حفل خاص؛ لتكريم المشاركين في المشروع ،بحضور رؤساء األقسام

وممثلي وسائل اإلعالم ،وذلك في قاعة عين خالد في مقر المركز ،وجرى توزيع
جوائز على المعلمين ،الذين أظهروا تميزا ً في أدائهم خالل فترة التدريب.
لقد تم تطبيق  7مشاريع تربوية خالل برنامج "سكيك" مستوحاة من المهارات

الحياتية ،وتنافست المدارس المشاركة على تقديم أفضل ما لديها؛ من خالل

تنفيذ الورش ،وتقديم المعلومات بصورة إبداعية ومبتكرة .وقد حصلت على

المركز األول األخت حنان أمين الطيري ،من مدرسة آمنة بنت وهب اإلعدادية للبنات،
وجاءت في المركز الثاني األخت شروق المهندي ،من مدرسة قطر للعلوم

المصرفية وإدارة األعمال المستقلة للبنات .أما األخت هدى مساوي عثمان ،من

مدرسة آمنة بنت وهب اإلعدادية الثانوية المستقلة للبنات ،فقد حصلت على

المركز الثالث.

مشروع "سكيك" يعنى بتحسين أنماط الحياة والمهارات الحياتية ،التي

تعتبرالمحرك الرئيسي لتطوير قدرات الشباب؛ ليصبحوا عناصر فعالة ومنتجة في

المجتمع؛ ولذلك سعى مركز "نماء" ،من خالل مشروع "سكيك" ،إلى بناء قدرات
الشباب وعقولهم؛ لتمكينهم من التفكير اإليجابي واألداء األفضل في الحياة

وتعزيز الهوية .وانقسم المشروع إلى برنامجين ،األول هو "برنامج التدريب على

المهارات الحياتية" ،الذي تمحور حول تنمية قدرات المعلمين التدريبية؛ ليتمكنوا

من التعامل مع الطالب بالشكل المناسب وتدريبهم؛ من أجل تطوير مهاراتهم
اإلدراكية والحياتية األساسية .أما البرنامج الثاني فهو "برنامج التدريب على

تحسين أنماط الحياة" ،الذي يتضمن تزويد الطالب بالمهارات الشخصية واالجتماعية

الالزمة التخاذ خطوات تجاه تحقيق أهدافهم ،كما يساعد البرنامج الطالب على

"إن تنظيم هذا الحفل الخاص يأتي
تكريم ًا للذين شاركوا من معلمين
وطالب في المشروع ،ولإلشادة
بما أظهروه من اهتمام وتفاعل
مميزين خالل الفعاليات التدريبية
لمشروع "سكيك" ،الذي يعتبر
نجاح ًا كبيرا ً لنهجنا المبني على
االستثمار في رأس المال البشري
والمساهمة الفاعلة في التدريب
والتأهيل ونشر الوعي بين أفراد
المجتمع ،خاصة فئة الشباب،
وإعدادهم لمواجهة التحديات
المستقبلية ،عبر تطبيق األنظمة
التعليمية والتدريبية ،للخروج
بنتائج ملموسة ومستدامة،
فالشباب هم قلب مجتمعنا
النابض بالحيوية والنشاط،
واآلمال معقودة عليهم في قيادة
المراحل القادمة من ازدهار وتقدم
ورفعة قطر ،وهذا يأتي في سياق
مساهمتنا النشطة في تحقيق
رؤية قطر الوطنية  .2030كما
نتقدم بالتهاني الحارة للمعلمين
الفائزين؛ لما أظهروه من تميز
وإبداع .كما نتوجه بخالص التقدير
والشكر لرؤساء األقسام في
مركز "نماء" وكل من ساهم في
إنجاح هذا المشروع الرائد".
السيدة مريم بنت عبد اللطيف المناعي

القائم بأعمال المدير التنفيذي لمركز "نماء"

فهم السلوكيات الشخصية السليمة على نحو أفضل ،ورفع مستوى تقديرهم
لذواتهم وإمكاناتهم؛ مما يسهم في صياغة مستقبل أكثر إشراق ًا ألنفسهم

ومجتمعهم .وقد قدم المعلمون والمعلمات  32ورشة في  10مدارس مختلفة،

وتم تقديم ما يقارب  130نشاط ًا تربوي ًا للطالب ،تمحورت هذه النشاطات حول تعزيز
المهارات الشخصية واالجتماعية.

يركز مركز اإلنماء االجتماعي "نماء" على منهج االستثمار االجتماعي ،الذي

ينسجم مع أرقى المعايير والممارسات العالمية في مجال النفع االجتماعي ،وهو
نموذج ينتقل بالمؤسسة إلى تبني منهج أكثر فعالية وعمق ًا حيال فئة الشباب

بالتحديد ،ومساعدتهم في مواجهة التحديات المستقبلية؛ من خالل تنفيذ برامج

طويلة األمد ،وتحقيق التنمية المستدامة.

تغطية إعالمية في إحدى الصحف

جريدة الوطن

الضغط هنا
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المؤسسة القطرية
للعمل االجتماعي تطلق
شراكتها لتعزيز الصحة
النفسية االجتماعية

قامت المؤسسة القطرية للعمل االجتماعي مؤخرا ً بتوقيع مذكرة

تفاهم مع جمعية أصدقاء الصحة النفسية "وياك" ،حيث يأتي توقيع

مذكرة التفاهم في إطار تنفيذ خطط وبرامج المؤسسة القطرية للعمل
االجتماعي؛ لتعزيز الشراكات مع الجهات المعنية والفاعلة بدولة قطر،

والمساهمة المشتركة في تعزيز العمل الجماعي لمنظمات المجتمع

المدني؛ بما يصب في مصلحة المجتمع المدني القطري ككل.

وقامت سعادة السيدة آمال بنت عبداللطيف المناعي ،الرئيس التنفيذي

للمؤسسة القطرية للعمل االجتماعي بتوقيع مذكرة تفاهم مع سعادة
السيد حسن بن عبداهلل الغانم ،نائب رئيس مجلس إدارة جمعية أصدقاء

الصحة النفسية "وياك" ،حيث يتصل توقيع مذكرة التفاهم بقيام المراكز،

التي تعمل تحت مظلة المؤسسة ،بتوقيع بروتوكوالت تعاون مع جمعية

"وياك"؛ وذلك لدعم أنشطة المراكز ذات الصلة بمجاالت اختصاص الجمعية.

"أهمية هذه الشراكة تأتي في
إطار تنفيذ رؤية المؤسسة القطرية
للعمل االجتماعي ،بتطبيق أفضل
الممارسات الدولية ،وتكييفها بما
يناسب المجتمع القطري ،للوصول
ألقصى درجات الصحة النفسية
المجتمعية؛ من خالل استخدام أحدث
أساليب التوعية المختلفة ،وتأهيل
وتدريب العاملين في مجال اإلرشاد
النفسي ،وتعزيز حقوق اإلنسان
المعنية بالصحة النفسية ،باإلضافة
إلى تعزيز الممارسات المهنية
للمجتمع القطري ،في مجال
الصحة النفسية والخدمات النفسية
االجتماعية؛ بما يحقق المصلحة
الفضلى للمجتمع بدولة قطر".
سعادة السيدة آمال بنت عبداللطيف المناعي

الرئيس التنفيذي للمؤسسة القطرية للعمل االجتماعي

تغطية إعالمية في إحدى الصحف

جريدة لوسيل

الضغط هنا
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تقديرا ً لجهوده في العمل اإلنساني

تكرم مركز "نماء"
"راف"
ِّ
خالل مشاركته في مهرجان
"بشائر الرحمة"

انطالق ًا من التزامه الراسخ بتقديم كافة أنواع الدعم للمشاريع الناشئة

المحتضنة؛ شارك مركز اإلنماء االجتماعي"نماء"  -أحد المراكز العاملة تحت

مظلة المؤسسة القطرية للعمل االجتماعي  -في فعاليات النسخة السادسة

من مهرجان "بشائر الرحمة" تحت شعار "كن رحمة" ،الذي جرت فعالياته خالل

شهري مايو ويونيو  ،2017والذي أطلقته مؤسسة الشيخ ثاني بن عبد اهلل آل

ثاني للخدمات اإلنسانية "راف" ،بالشراكة مع مركز قطر الوطني للمؤتمرات،

وغرفة قطر للتجارة والصناعة ،وبإشراف وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية.

وخالل المهرجان تم تكريم مركز "نماء"؛ تقديرا ً لجهوده في العمل اإلنساني،
ومساهماته المميزة في دعم المشاريع الناشئة.

يقدم مركز "نماء" خالل المعرض  6أكشاك ألصحاب تلك المشاريع؛ لعرض وبيع

وتسويق منتجاتهم والتفاعل مع الجمهور .وتشمل المنتجات التي يتم

طرحها :المواد الغذائية ،العطور والبخور ،المالبس التراثية والدمى الصوفية.
يعد معرض "بشائر الرحمة" المنصة األمثل لدعم المشاريع الناشئة وأصحاب

المبادرات من الشباب القطري الطموح ،ويسهم في رفع مستوى الوعي
بريادة األعمال لدى الشباب ،وتطوير رأس المال البشري ،في الوقت نفسه
يؤدي إلى تنويع وازدهار واستدامة االقتصاد القطري.

ويسهم مهرجان "بشائر الرحمة" في إلقاء المزيد من الضوء على واقع

المشاريع الريادية في قطر ،وتعريف أكبر عدد من أفراد المجتمع بما يقدمه

مركز "نماء" من خدمات متميزة للمبدعين من رواد المشاريع الصغيرة

والمتوسطة ،التي يحتضنها المركز ،إلى جانب التعريف والترويج لتلك
المشاريع ومنتجاتها.

"نود التوجه بالشكر أوال ً إلى
مؤسسة الشيخ ثاني بن عبداهلل
آل ثاني للخدمات اإلنسانية
"راف" ،وإلى القائمين على
تنظيم وإنجاح المهرجان ،على
هذه اللفتة الطيبة في تكريم
مركز نماء .إن مشاركتنا في
معرض "بشائر الرحمة" ،تأتي
ضمن جهودنا المتواصلة لتلبية
متطلبات رواد المشاريع الناشئة
والمحتضنة من قبل مركز نماء،
وتوفير كافة أوجه الدعم لها،
حتى يتفرغ أصحابها بشكل
كامل لمزاولة أنشطتهم ،دون
أن يتحملوا أية أعباء ماليةُ ،تثقل
كاهلهم ،أو تحرف تفكيرهم
عن هدفهم الجوهري ،وهذا
سيساعدهم حتم ًا في تحقيق
النجاح ،وما يصبون إليه من
أهداف وآمال وتطلعات ،باإلضافة
إلى ما تؤديه من خدمة تنموية
للمجتمع ،وتنويع لالقتصاد
الوطني ،إلى جانب المساهمة
الفعالة في تحقيق رؤية قطر
الوطنية ."2030
السيدة مريم بنت عبد اللطيف المناعي

القائم بأعمال المدير التنفيذي لمركز "نماء"

تغطية إعالمية في إحدى الصحف

جريدة العرب

الضغط هنا
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تضمنت تنفيذ  6أبحاث في مجال العلوم
االجتماعية واإلنسانية

جامعة قطر والمؤسسة
القطرية للعمل االجتماعي
توقعان مجموعة عقود لدعم
البحث العلمي

انطالق ًا من الدور التنموي ،الذي تمارسه جامعة قطر؛ بتسخير البحث العلمي

لتلبية االحتياجات الوطنية وتطوير قدرات المجتمع وتنميته ،وفي إطار التعاون

المشترك ما بين جامعة قطر والمؤسسة القطرية للعمل االجتماعي ،التي تعمل

على دعم وتعزيز منظمات المجتمع المدني ،والنهوض بها وتطوير وتفعيل
دورها في المجتمع ،احتفل الطرفان يوم األربعاء ،الموافق  7يونيو ، 2017بتوقيع

وأشارت المناعي إلى أن هذه المناسبة تؤكد على العالقة

المتينة ما بين الجامعة كمؤسسة تعليمية بحثية وطنية،
وبين مؤسسات المجتمع المختلفة ،حيث سيقوم مركز

العلوم اإلنسانية واالجتماعية بكلية اآلداب والعلوم ،مع

مجموعة عقود لتنفيذ بحوث تخدم المراكز المنضوية تحت إشراف المؤسسة

مجموعات بحثية من األقسام العلمية المختلفة ،بتنفيذ

حضر حفل توقيع العقود سعادة د .حسن بن راشد الدرهم ،رئيس جامعة قطر،

التي تقوم هذه المراكز بتقديم خدمات نوعية لها ،وتقديم

والسيدة آمال بنت عبد اللطيف الم ناعي ،الرئيس التنفيذي للمؤسسة القطرية

تقدم هذه المؤسسة عددا ً من الخدمات المتنوعة للعديد

إضافة إلى مديري ورؤساء وموظفي الجهات المشاركة في التوقيع ،وكذلك

اإلعاقة ،مركز تمكين ورعاية كبار السن (إحسان) ،مركز الحماية

القطرية للعمل االجتماعي.

و د .مريم العلي المعاضيد ،نائب رئيس جامعة قطر للبحث والدراسات العليا،

للعمل االجتماعي ،إلى جانب عدد من نواب الرئيس والمسؤولين بجامعة قطر،
ممثلون عن مختلف وسائل اإلعالم المحلية.

وقع العقود من طرف جامعة قطر ،األستاذة الدكتورة مريم المعاضيد ،نائب رئيس
جامعة قطر للبحث والدراسات العليا ،فيما وقع العقود من جانب المؤسسة

بحوث علمية؛ تهدف إلى تشخيص واقع الفئات المستهدفة،
التوصيات الالزمة لتطوير هذه الخدمات.

من الشرائح السكانية وهي :مركز (الشفلح) لألشخاص ذوي

والتأهيل االجتماعي (أمان) ،مركز رعاية األيتام (دريمة) ،مركز

اإلنماء االجتماعي (نماء) ،مركز االستشارات العائلية (وفاق).

ومن جانبها قالت السيدة مريم بنت عبداللطيف المناعي،

القطرية للعمل االجتماعي ،كل من السيدة آمال بنت عبد اللطيف المناعي،

القائم بأعمال المدير التنفيذي لمركز اإلنماء االجتماعي "نماء":

لمركز(الشفلح) لألشخاص ذوي اإلعاقة ،والسيد مبارك بن عبد العزيز آل خليفة،

والتنمية المجتمعية ،ونجاحه منوط بالشباب المتحمسين

الرئيس التنفيذي للمؤسسة القطرية للعمل االجتماعي ،والرئيس التنفيذي

التقدم
ُ"يعتبر العمل الشبابي إحدى الركائز األساسية لتحقيق
ّ

المناعي ،القائم بأعمال المدير التنفيذي لمركز اإلنماء االجتماعي (نماء) ،والسيد

المدركين ألبعاده ،عالوة على العمل االجتماعي الذي يعد
مجاال ً مهم ًا لصقل مهاراتهم ،وبناء قدراتهم .يسعدنا

(أمان) ،والسيدة مريم بنت علي المسند ،المدير التنفيذي لمركز رعاية األيتام

قطر ،التي تعكس حرص المركز وجميع المعنيين بالعمل

المدير التنفيذي لمركز تمكين ورعاية كبار السن (إحسان) ،والسيدة مريم

منصور السعدي ،المدير التنفيذي باإلنابة لمركز الحماية والتأهيل االجتماعي

(دريمة) ،والسيد راشد بن أحمد الدوسري ،المدير التنفيذي لمركز االستشارات

العائلية (وفاق).

وتعليق ًا على توقيع العقود ،قالت األستاذة الدكتورة مريم المعاضيد" :نسعى
في جامعة قطر إلى دعم البحث ،وأيض ًا إلى تطوير قدرات المجتمع وتنميته؛ من

خالل دعم منظمات المجتمع المدني ومبادراتها وجهودها ،التي تصب في خدمة

كافة أفراد المجتمع ،وفي دعم رؤية جامعة قطر ورؤية قطر الوطنية ."2030

وقد صرحت سعادة السيدة آمال بنت عبد اللطيف المناعي ،الرئيس التنفيذي

للمؤسسة القطرية للعمل االجتماعي قائلة" إن أهمية هذه الشراكة تأتي في
إطار تنفيذ رؤية المؤسسة والمراكز ،بشأن تطبيق أفضل الممارسات العلمية

ودمجها بالخبرة العملية ،واالستفادة من التجارب الدولية في هذا المجال،

اليوم االحتفال بتوقيع عقود تنفيذ هذه الدراسة مع جامعة

الشبابي على الشراكة والتعاون؛ من أجل تحقيق متطلبات
نماء الشباب .نحن نضع تطوير الشباب في صدارة أولوياتنا؛

لما لهم من دور أساسي في بناء مجتمع متطور ومبتكر

ومحافظ على مبادئه وقيمه الدينية واألخالقية واإلنسانية،

فهم عماد المجتمع وبناة المستقبل؛ لذلك اتخذنا خطوة غاية
في األهمية ،بإبرام هذه الشراكة المميزة العام الماضي مع
مركز الدراسات اإلنسانية واالجتماعية بجامعة قطر؛ من أجل

الرصد والتقصي والبحث من منظور تكاملي لمعرفة األبعاد

االجتماعية المختلفة لكافة القضايا التي تهم الشباب ،واقتراح
الحلول المناسبة بهدف تمكينهم وإيجاد بيئة داعمة لهم".

وتكييفها بما يناسب المجتمع القطري".

وأضافت المناعي" :إن هذه الشراكة تأتي ترسيخ ًا للدور الريادي ،الذي تلعبه

المؤسسة القطرية للعمل االجتماعي والمراكز المنضوية تحت مظلتها؛ في

تعزيز القدرات وتطوير آليات العمل االجتماعي لمنظمات المجتمع المدني بدولة
قطر ،تنفيذا ً لرؤية قطر  ٢٠٣٠وتحقيق ًا ألهداف التنمية المستدامة".

تغطية إعالمية في إحدى الصحف

جريدة الراية

الضغط هنا
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األخبار
األخبار

كجزء من مسؤوليته االجتماعية

مركز "نماء" ُيقدم (هدية
العطاء) لمرضى اإلقامة
الدائمة في مؤسسة حمد
الطبية

انطالق ًا من مسؤوليته االجتماعية ،وكجزء من مبادراته وبرامجه اإلنسانية،

قام مركز اإلنماء االجتماعي "نماء"  -أحد المراكز العاملة تحت مظلة

المؤسسة القطرية للعمل االجتماعي  -بتقديم (هدية العطاء) لمرضى

اإلقامة الدائمة في مؤسسة حمد الطبية .وتشتمل هذه الهدية على

مجموعة من مستلزمات العناية الشخصية والمالبس الخاصة بالمرضى.
أطلق مركز اإلنماء االجتماعي "نماء" مبادرة (هدية العطاء) عام  ،2011وقد

ساهمت في دعم ما يقارب  845مريض ًا خالل خمسة أعوام؛ لتشمل كل أفرع

مؤسسة حمد الطبية ،حيث تم توجيهها في عام  2012 - 2011إلى مستشفى
الرميلة ،وفي عام  2013إلى مدينة حمد الطبية ،وفي عام  2014تم تقديمها

إلى مجمع معيذر الطبي ،وفي عام  2015تم منحها إلى المرضى في المركز
الوطني لعالج وأبحاث السرطان في مستشفى األمل.

وبهذه المناسبة ،قالت السيدة مريم بنت عبد اللطيف المناعي ،القائم

بأعمال المدير التنفيذي لمركز "نماء"" :تندرج مبادرتنا (هدية العطاء) في إطار

جهودنا المتواصلة لدعم الفئات المختلفة في المجتمع ،ومن ضمنهم

المرضى المقيمون في المستشفى ،والذين هم في أمس الحاجة إلى

من يقف إلى جانبهم؛ لرفع روحهم المعنوية ،وتعزيز شعورهم بأنهم ال

يزالون موضع اهتمام مجتمعهم .ونثمن الدور الرائع الذي تقوم به مؤسسة
حمد الطبيه تجاههم؛ من خالل توفير أرقى الخدمات الطبية للتخفيف من
معاناتهم .كما نتطلع إلى مؤازرة أفراد المجتمع ومؤسساته؛ من خالل
المساهمة الفعالة في هذه المبادرة المميزة".

ومن جانبه ،قال السيد إبراهيم األنصاري ،رئيس قسم الخدمة االجتماعية
بالوكالة ،في مركز قطر إلعادة التأهيل بمؤسسة حمد الطبية" :نتقدم

أوال ً بجزيل الشكر لإلخوة واألخوات في مركز "نماء"؛ لما يقدمونه من دعم

ويواصل مركز "نماء" سعيه إللقاء الضوء على الظروف
والتحديات المختلفة ،التي تواجه المجتمع القطري،

وتحقيق التكافل بين األفراد والمؤسسات على حد سواء.

متواصل للمرضى ،فهذه ليست المبادرة األولى ،بل هناك شراكة مجتمعية

بيننا وبين مركز "نماء" لخدمة المرضى ،والمساهمة في عالجهم ،من حيث
التكاليف والرسوم الخاصة بغسل الكلى .إن مشروع العطاء المقدم من

قبل مركز اإلنماء االجتماعي يأتي ضمن الشراكات مع مؤسسة حمد الطبية،

تغطية إعالمية في إحدى الصحف

ونحن في مؤسسة حمد الطبية ،متمثلة بإدارة الخدمة االجتماعية ،نقوم

بتوفير الدعم االجتماعي والنفسي والمادي لكافة المرضى من المواطنين
والمقيمين ،وسوف يتم توزيع (هدية العطاء) على المرضى المحتاجين في
 12مستشفى تابعة للمؤسسة".

جريدة الراية

الضغط هنا
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كلمة شكر وتقدير من الفائزين بجائزة ريادة
كلمة شكر وتقدير من الفائزين بجائزة ريادة

الفائزة بالجائزة الذهبية عن فئة أفضل خطة مشروع ريادي ،السيدة
فاطمة إبراهيم األنصاري عن مشروع (رواق)Rwaq /

"نود أن نشكر مركز نماء على قيامه بهذه المبادرة وإنشاء هذه الجائزة؛
يود الخوض
لما لها من تأثير معنوي على كل رائد أعمال ،أو حتى من ّ
في هذا المجال .جائزة ريادة أعطتنا الحافز المعنوي لالستمرار والعمل
بجد لتمثيل دولة قطر بأفضل صورة".

الفائز بالجائزة الفضية عن فئة أفضل خطة مشروع ريادي ،السيد محمد
عبدالحميد حداد عن مشروع (فديولوجي)Feedology /

"نتقدم بجزيل الشكر وعظيم االمتنان لمركز"نماء" على دعمه لفريق
العمل وتقديمه للعديد من النصائح القيمة.
الفوز بجائزة ريادة كان له األثر الكبير في نفوسنا ،وتمكنا عبر المنافسة
من إبراز مشروعنا بطريقة أفضل وتحقيق التميز زالنجاح".
Nama Center Website
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كلمة شكر وتقدير من الفائزين بجائزة ريادة
كلمة شكر وتقدير من الفائزين بجائزة ريادة

الفائز بالجائزة الفضية عن فئة أفضل مشروع ريادي قائم ،السيد سعد علي
القحطاني عن مشروع (فاي للتكنولوجيا.)Fi Technology/

"لقد تشرفنا بتكريمنا بجائزة ريادة الفضية عن فئة أفضل مشروع
ريادي قائم في قطر لعام  .٢٠١٧ونتوجه بالشكر إلى فريق مركز اإلنماء
االجتماعي على هذه المبادرة البناءة ،التي تساعد على تحفيز ريادة األعمال
في قطر .سيكون لهذا الدعم أعظم األثر في تحويل اقتصادنا القطري إلى
اقتصاد قائم على المعرفة".

الفائزة بالجائزة الذهبية عن فئة أفضل مشروع ريادي قائم ،السيدة عزة صالح عن
مشروع (سكاي كاليمرز)Sky Climbers /

"في الحقيقة لم نتوقع الفوز ،خاصة أن (سكاي كاليمرز) هو مشروع
جديد ،وهذا الفوز هو فخر لي ولكافة أعضاء فريق العمل .كما أن
الترويج اإلعالمي للحفل كان له أثر إيجابي كبير على اسم المشروع،
وأدى ذلك إلى زيادة عدد عمالء (سكاي كاليمرز) بشكل ملحوظ.
شكرا ً مركز نماء على هذه المبادرة الطيبة".
Nama Center Website
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مقابالت إعالمية
مقابالت إعالمية

قناة الريان:

تلفزيون قطر:

مقابلة مع السيد راضي عجالن العنزي ،مدير مكتب
اإلتصال واإلعالم في مركز "نماء" ،خالل حفل جائزة
ريادة

ملخص عام عن حفل جائزة ريادة ،ومقابلة مع السيد
حمد الصفار ،رئيس قسم برامج ريادة األعمال في
مركز "نماء" وعدد من المتسابقين.

إذاعة قطر:

قناة الريان:

مقابلة مع السيد راضي عجالن العنزي ،مدير
مكتب اإلتصال واإلعالم في مركز "نماء" ،خالل
برنامج مساء الدوحة.

سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل
ثاني ،وزير االقتصاد والتجارة ،والسيدة آمال بنت
عبداللطيف المناعي ،الرئيس التنفيذي للمؤسسة
القطرية للعمل االجتماعي ،ورعاة الحفل يسلمون
الجوائز وإعالن أسماء المشاريع الفائزة بجائزة ريادة
لعام 2017

اإلعالمي حسن الساعي
التغطية اإلعالمية لحفل جائزة ريادة من قبل
اإلعالمي حسن الساعي

Nama Center Website
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أبريل
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يرجى الضغط هنا لزيارة الموقع

مواقع التواصل االجتماعي

أكثر البوستات تفاعالً
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تويتر
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425
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7,144,096
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مايو
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مايو

48,400
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مواضيع مهمة
مواضيع هامة

معلومات حول سبل الوقاية من مضاعفات السكري خالل فترة الصيام ،وكيفية تجنب جفاف
الجسم ،ونصائح مفيدة حول األنظمة الغذائية الصحية ،إلى جانب مجموعة من المواضيع األخرى.

للمزيد من التفاصيل ،إضغط هنا

تقويم الفعاليات
• 		اليوم العالمي لمهارات الشباب  15يوليو 2017
تقويم الفعاليات

• 		معسكر "من الشباب إلى الشباب"  20 – 17يوليو 2017
• 		يوم الشباب الدولي  12أغسطس 2017
• 		ملتقى الشباب القطري سبتمبر 2017
• 		اليوم العالمي للصحة النفسية  10أكتوبر 2017
• 		األسبوع العالمي لريادة األعمال  17-13نوفمبر 2017
• 		اليوم الدولي للمتطوعين  5ديسمبر 2017
• 		اليوم الوطني  18ديسمبر 2017

الرعاة
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