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م بإعالن حالة الطوارئ  2020) لسنة 1، واستنادًا للمرسوم الرئاسي رقم (البالد  افي ظل الظروف التي تمر به
لمواجهة فيروس كورونا في الخامس من آذار  في جميع األراضي الفلسطينية. ما نتج عنه من توقف شبه  
  كامل لجميع أعمال المؤسسات الحكومية وغير الحكومية، باستثناء قطاعات الصحة، األمن، الحماية االجتماعية 

وقد كان لهذا القرار تأثيرًا مباشرًا على إيرادات صندوق النفقة المتأتية من رسوم شهادات الميالد واإلعالم. 
إغالق دوائر تسجيل المواليد في وزارة الداخلية والمحاكم  أن تم ، بعد 1وعقود الزواج وحجج الطالق بشكل تام 

خالل  إيرادات الصندوقالتالي مقارنًة بين شكل البياني ويوضح ال والمراجعات.الشرعية أبوابها أمام المراجعين 
  وبين ما كان متوقعًا قبل إعالن حالة الطوارئ.  الطوارئفترة إعالن حالة 

  

  

  

  

  

  

  )1البيــاني رقم (الشــكل 

  

 
 .)2015( لسنة) 12( والمعدل بقرار بقانون رقم 2005لسنة ) 6( من قانون صندوق النفقة رقم) 10( موارد الصندوق وفق المادة 1

  

 

  ₪765,426.00

1,600,000.00 

-  ₪834,574.00

  ₪654,777.00 800,000.00 

-  ₪145,223.00

  ₪60,349.00
80,000.00 -  ₪19,651.00

 ₪-1,000,000.00

 ₪0.00

 ₪1,000,000.00

 ₪2,000,000.00

فعلي متوقع االنحراف

-06-30الى  2020-03-01مقارنة االيرادات الفعلية مع المتوقعة من 
2020

عقود زواج و حجج طالق شهادات الميالد ايراد فوائد بنكية

  

 المــقدمــة
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ظهور  ك ، المجتمع الفلسطينيصحية ونفسية على ، اقتصادية ، ا الوضع تأثيرات اجتماعيةوبال شٍك كان لهذ 
يعني أن الفترة القادمة ستشهد ارتفاعًا    مافئة الفقراء الجدد وتزايد حاالت العنف المبني على النوع االجتماعي. 

في أعداد المستفيدين من خدمات الصندوق. وٕاذا ما علمنا أن العدد اإلجمالي من المستفيدين/ ات في العام  
)، فيما شكلت  %76( ، غالبيتهم من األطفال2018في العام  11,869مقارنة مع  15,363بلغ  2019

)، وهذا يعني أن نسبة النمو في أعداد المستفيدين/ ات في الظروف %24( النساء، كبار السن وذوي اإلعاقة
  % تقريبًا.  23بلغت   2018مقارنة في العام   2019االعتيادية في العام  

انطالقًا من المسؤولية الوطنية والحقوقية الملقاة على عاتق مؤسسات الدولة بشكل عام، وما يقع على  وعليه، و 
ألسر المنكشفة من  لبشكل سريع لحماية الحقوق المالية  لتحركلعاتق صندوق النفقة على وجه الخصوص 

النساء، األطفال، كبار السن،  (  توفير حياة كريمة لمن صدرت لهم أحكام النفقة من و ،  لالستفادة  الفئات المستحقة
شكل الالعب األساسي والوحيد للفئات  يُ  كان ِلزامًا على الصندوق بالتحرك بشكل سريع، كونهو ذوي اإلعاقة). 

غير مصنفة ضمن  ، و المستفيدة منه، تحديدًا أن ذات الفئات غير مدرجة بباقي الخطط الوطنية وعبر القطاعية
الفئات الفقيرة أو األشد فقرًا، لوجود المكلف شرعًا وقانونًا باإلنفاق عليهم، ولكنه متهرب من التزاماته الشرعية  
واالجتماعية والقانونية، على عكس فئات األيتام واألرامل والفقراء ممن ال دخل لهم، والمدرجين ضمن الخطط  

 الوطنية وعبر القطاعية. 

طموحة ال  ذلك، وتحقيقًا للعدالة بشقيها الحماية والمساءلة، طور الصندوق خطة طوارئ شمولية  انطالقًا من
بفعل الظروف التي تمر بها  لحماية األسر المستحقة للنفقة،  تقتصر على الحد األدنى من تقديم الخدمة المالية  

اجتماعية، قانونية ونفسية. أضف    ، بل أخذت على عاتقها االستمرار في تقديم خدمات شمولية اقتصادية، البالد 
  .إلى ذلك، أن هذه الظروف لم تثن الصندوق عن دوره في مساءلة الفارين من العدالة

جل موارده البشرية في   نهاض وتحقيقا لخطة الطوارئ الشمولية هذه، عكف الصندوق خالل هذه الفترة على است
حاميا للعدالة وعلى مستوى وطني. وقد استثمر الصندوق إبقائه درعا  جميع محافظات الوطن ليل نهار من أجل  

من خالل مواقع التواصل االجتماعي،  و المرئية والمسموعة    كل اإلمكانات المتاحة لديه بما فيها وسائل االتصال
ولضمان صرف النفقة لمستحقيها وتحديث معلوماتهم ومعلومات المحكوم    األسر المستحقة للنفقة  لتلبية احتياجات 

لتنسيق والتشبيك مع الشركاء واالطراف ذات العالقة ا. هذا إلى جانب  لمالحقتهم واسترداد أموال الصندوق  عليهم
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جتمع محلي، لرفد موارد الصندوق مبعمل الصندوق من مؤسسات حكومية وغير حكومية وقطاع خاص و 
سلة خدمات متكاملة كونهم   تقديمالنتظام صرف النفقة لمستحقيها شهريًا، و  (نقدية وعينية)، ضمانا 2المالية 

جاء ذلك بالتوازي مع استمرار قيام الصندوق بمالحقة ومساءلة الفارين من العدالة   .األسر المتروكة واألكثر تأثرا
  باتخاذه اإلجراءات المناسبة. 

  

   

 
  . 2005لعام ) 6( من قانون صندوق النفقة رقم) 10( المنح والھبات والتبرعات وا+يرادات المتأتية من الخزينة العامة، من بين موارد الصندوق المالية وبموجب المادة 2
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  لضمان فاعلية وسالمة االنظمة واجراءات العمل ومدى مالءمتها مع االحتياجات العملية واالستراتيجية  

على  استرداد أموال الصندوقإجراء سلسلة من اإلجراءات في سبيل تم لغايات الصندوق في قطاع العدالة، 

   النحو:

شيقال من المحكوم   125,365.53رغم حالة الطوارئ وما تبعها من إغالق، تم تحصيل مبلغ بقيمة  . 1
رصد االجراءات المتخذة في جميع المفات التنفيذية  عليهم، نتيجة لعمل دؤوب لإلدارة القانونية بعد 

لويات ) ملف، وتحديد اإلجراءالقانوني الواجب اتخاذه لوضع خطة تحدد أو 1068عددها ( والبالغ
ئناف العمل أمام المحاكم المختصة، تحديدا للملفات  ت متابعتها بعد اس ىالملفات التي سيتم العمل عل 

على انتهاء سريان مدد اجراءتها التنفيذية، وعلى الرغم من عدم انتظام الدوام لدوائر التنفيذ    أوشكت التي  
  ملف تنفيذي.  )536المختصة اال انه تم متابعه العمل على (

   .ث قاعدة البيانات الديمغرافية للمحكوم عليهم لمالحقتهم وفقا لالصولتحدي . 2
لضمان استمرار استرداد الصندوق ألمواله بموجب  المتابعة مع المحكوم عليهم الملتزمين بالتسويات   . 3

) شخص خالل فترة الجائحة لضمان  60تم المتابعة مع ( ، حيث التسويات المبرمة مع المحكوم عليهم
 التزامهم بالدفعات المستحقة والمترتبة بذممهم اتجاه الصندوق. 

  
  

  

 

 
من  عبر الهاتف أو إما من خالل الوسائل المتاحة  ، وذلك) ملف490ــ (لتم تحديث قواعد البيانات  .1

ومدى وضاع االجتماعية والقانونية، من األ حيث تم التحقق  .في مقرات الصندوق خالل استقبالهم
  .شروط االستفادة استمرار تطابق

  

 لمســـتحقيهاثانيًا: دفـــع قيـمة أحـكام النفقــة 

  

  إنجازات عــمل الصــــندوق خالل حـــالة الطوارئ

 المتـابــعة واســـترداد أموال الصنــدوقأوًال: تــطوير وتــحديث أنــظمة 
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ضمن منطقة   )14( ،) ضمن منطقة الشمال15منهم (في جميع الفروع،  متوجهة )63( استقبالتم   .2
 .) ضمن منطقة الجنوب 34(والوسط 

) معامالت لمتوجهات 9منها ( ،استفادة من خدمات الصندوق الماليه طلب  ) معاملة17نشاء (تم إ  .3
 أخرى. يستفدن من الصندوق بأنواع نفقة ) معامالت لمستفيدات 8جدد و(

)  65، (منطقة الشمال  ) منهم من مستفيدات  39من مستفيدات الصندوق، (تفيدة  مس  345استقبال   تم   .4
 .منطقة الجنوب من مستفيدات  )241و(نطقة الوسط من مستفيديات م 

 .تحديد معايير لصرف نفقة أجرة الحضانة وأجرة المسكنتم   .5
خدمات الصندوق خالل لألسر المستحقة للنفقة والمستفيدة من  شيقل    )1,842,502.38( تم دفع مبلغ   .6

  الفترة التي يغطيها التقرير.
 ) شيقل. 150,300بمبلغ إجمالي () أسرة 835تم تقديم طرود غذائية لما مجموعه ( .7
  ) شيقل. 77,500) أسرة، بمبلغ إجمالي (342تم تقديم كوبونات لشراء مالبس لما مجموعه ( .8

)، الذي يوضح قيمة الصرف لألسر المستحقة للنفقة مقارنة مع إجمالي اإليرادات  2الشكل البياني رقم (  ي/انظر
  وٕاجمالي النقد المستلم. 

  

  

  

  

  

  

  

 )2البيــاني رقم ( الشكل

  

 

  ₪1,883,040.03
  ₪1,842,502.38

  ₪171,480.50

الى  2020-03-01مقارنة اإليرادات والنقد مع الصرف لألسر المستحقة للنفقة من 

30-06-2020

اجمالي االيرادات اجمالي الصرف للمستفيدات اجمالي النقد المستلم
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 والمستفيدة من خدمات الصندوق. األسر المستحقة للنفقةجميع رصد احتياجات تم  .1

االجتماعية   لألسر المستفيدة من خدمات الصندوق من حيث: األوضاع قاعدة بيانات تم إنشاء   .2
. األسر التي تعتمد على الصندوق بالكامل، وال مورد آخر عدد االبناء وفئاتها العمرية ،واالقتصادية

   لهم. 

 .  وتحويلهن إلى جهات االختصاص  ة من خدمات الصندوقتقديم المساندة القانونية للفئات المستفيد تم   .3
حول رفع دعاوى (زيادة نفقة، ضم،  تمحورت  ،متوجهات ومستفيدات ل) استشارة قانونية 61تم تقديم ( .4

مسكن، منع من السفر، اجراءات تنفيذ، حضانة، نزاع وشقاق، تعليم، عالج، استضافة ومشاهدة، 
 شكوى ابتزاز، ابن بالغ، مطالبة مالية).  

مستفيدة من خدمات  رة ) أس 62(  ) أسرة، منهم122لما مجموعه (  جتماعياالنفسي و الدعم تم تقديم ال .5
عبر بطلب المساعدة  لنا  توجهوا  كانوا قد    ،الصندوقخدمات    ة منغير مستفيد ة  ) أسر 60(والصندوق،  

) 6إلى وكالة الغوث والالجئين (االونروا)، و(أسرة ) 51وقد تم تحويل ( . مواقع التواصل االجتماعي
لتنمية االجتماعية،  : وزارة اتم تحويله لكل منوما تبقى    لإلرشاد القانوني واالجتماعي.  إلى مركز المرأة

 منصة مدد االلكترونية ، رام اهللا والبيرة في محافظ لجان الطوارئمدينة رام اهللا، في المحكمة الشرعية 
 الخليل.  مدينةفي  حماية األسرة واألحداث  شرطة و ، سيينلمساعدة المقد 

  
  

  

من حزيران،   30 حتى منذ بدء إعالن حالة الطوارئشيقل  )508,821.50(بلغت القيمة االجمالية للتبرعات 
،  شيقل )397,690ت ( بلغ لتبرعات العينية ، وا) شيقل111,132(حيث بلغت التبرعات النقدية ما مجموعه 

  التالي التبرعات النقدية وتفاصيل التبرعات العينية.  الشكل البياني  ويوضح

              

 رابــعًا: التبــرعات النقــديـة والعيــنية

              

 تـــقـديـم خــدمات شـــموليــةثالثـًا: 
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  )3الشــــكل البيــاني رقم (

  )3الشكل البياني رقم (

  

 

  عز  صندوق وقفة .1

، لصالح  ) شيقل166,000( ساهم صندوق وقفة عز بدهم صندوق النفقة من خالل التبرع بمبلغ 
) شيقل لكل أسرة. وقد تم 500) أسرة من األسر المستفيدة من خدمات الصندوق، بما ُيعادل (332(

  إيداع هذه المبالغ في الحسابات البنكية لألسر المستفيدة، جاء ذلك بالتعاون مع وزارة التنمية االجتماعية.  

 هيئة االعمال الخيرية   .2

) أسرة من األسر المستفيدة من خدمات  175) شيقل كزكاة فطر لصالح (35,000تبرعت الهيئة بمبلغ (
  ) شيقل لصالح كل أسرة.  200الصندوق، بما ُيعادل (

 جــــهات التبـــرعـات

 

  ₪76,131.50

  ₪166,000.00

  ₪35,000.00

  ₪77,500.00

  ₪150,300.00

  ₪3,890.00

 ₪0.00

 ₪20,000.00

 ₪40,000.00

 ₪60,000.00

 ₪80,000.00

 ₪100,000.00

 ₪120,000.00

 ₪140,000.00

 ₪160,000.00

 ₪180,000.00

تبرعات نقدية 
افراد/

زصندوق وقفة ع هيئة االعمال 
االماراتية

كوبونات طرود غذائية من 
وزارة التنمية و 
لجان الطوارئ

تبرعات 
وجبات /اخرى

 غذائية و احذية و
خضار

2020-06-30حتى  03-01التبرعات النقدية والعينية خالل الفترة 
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 بمبالغ نقدية   داخل الوطن وخارجه متبرعين/ فاعلي خير .3

وقد تم إيداع هذه المبالغ   ،) شيقل76,131.50تبرع عدد من األشخاص بتبرعات نقدية بلغت قيمتها (
في حسابات الصندوق، ومن ثم تم تحويلها لحسابات أسر مستفيدة من خدمات الصندوق، حيث تم  
  الحقًا تزويدهم بمصادقة البنك على إيداع هذه المبالغ في حسابات مستفيدين من مستفيدي الصندوق. 

  
  والشكل البياني أدناه يوضح إجمالي اإليرادات والتبرعات.

  

  

  

  

  

  

  

  )4البيــاني رقم ( لشــــكلا

 

  وزارة التنمية االجتماعية  .4

بقيمة  ، ) طرد 542(بتزويد الصندوق بطرود غذائية بلغ عددها وزارة التنمية االجتماعية قامت 
) طرد على األسر المستفيدة  471وقد تم توزيع (.  ) شيقل للطرد الواحد 180وبقيمة (شيقل،    )97,560(

)  71من الصندوق في جميع محافظات الضفة الغربية، بما فيها القدس. بينما تم توزيع ما تبقى منها (

 

  ₪765,426.00

  ₪654,777.00

  ₪125,356.53
  ₪60,349.00   ₪76,131.50

  ₪35,000.00

  ₪166,000.00

 ₪0.00

 ₪100,000.00

 ₪200,000.00

 ₪300,000.00

 ₪400,000.00

 ₪500,000.00

 ₪600,000.00

 ₪700,000.00

 ₪800,000.00

 ₪900,000.00

ايرادات عقود 
زواج و حجج 

طالق

ايراد طوابع 
شهادات الميالد

تحصيل من 
 المحكوم عليهم
من التسويات

كيةايراد فوائد بن ايراد تبرعات 
 نقدية من افراد
ةو هيئات محلي

ة تبرع من هيئ
ةاالعمال الخيري

تبرع من 
صندوق وقفة 

عز

2020-06-30حتى  2020-03-01االيرادات المستلمة من 
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طرد على األسر التي كانت قد توجهت بطلب مساعدة من الصندوق (أسر غير مستفيدة من خدمات  
  الصندوق). 

  لجان الطوارئ  .5

فور إعالن حالة الطوارئ في البالد، بحيث تقوم هذه اللجنة بالتواصل  كيل لجنة طوارئ  قام الصندوق بتش
مع جميع لجان الطوارئ المشكلة في جميع محافظات الوطن، وتزويدهم بقوائم األسر األكثر انكشافًا  
ممن يستفيدون من خدمات الصنددوق، وقد تم بالفعل التواصل معهم والتمكن من الحصول على طرود 

    شيقل.   180طرد  كل  قيمة    ) طرد غذائي،251بواقع (و ،  شيقل  )45,180(  إجمالية قدرهاذائية بقيمة  غ

 تبرعوا بطرود غذائية  فاعـلي خيـــر .6

،  شيقل 7,560بقيمة و  طرد غذائي )42( بطرود غذائية بلغ عددها  فاعلي خير من قبل التبرع تم
  شيقل. 180ث بلغت قيمة الطرد الواحد حي

) طرد، موزعة على  835(الضفة الغربية  وقد جاء إجمالي عدد الطرود الموزعة على جميع محافظات  
  ) طرد. 261) طرد ومحافاظات الوسط (244) طرد، المحافظات الجنوبية ( 330المحافظات الشمالية (

 قطاع الخاصال .7

  على النحو التالي:  ل موزعة قشي) 82,390( بلغت قيمة التبرعات العينية من القطاع الخاص 

) 25,000منها (،  شيقل  77,500بقيمة  لشراء مالبس ومستلزمات منزلية    : تم التبرع بكوبونات كوبونات  •
) أسرة من  342وقد استفادت () شيقل من فاعلي خير. 52,500شيقل من مؤسسة عفاف مول، و(

) أسرة من محافظات  74هذه الكوبونات، موزعة على محافظات الشمال والوسط، حيث استفادت (
  ) أسرة من محافظات الوسط. 268الشمال، و(

  1,190جمالية للتبرع طفال وبلغت القيمة اإلحذاء لأل )34( مصنع المذبوح لالحذية: تم التبرع ب  •
  ل. قشي
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والمستفيدة من خدمات   لألسر المنكشفة) وجبة غذائية  160(   للوجبات الغذائية: تم التبرع ب مطعم زوار   •
    ل.يقش )  2,400(جمالية للتبرع بلغت القيمة اإلحيث  الصندوق

من األسر المستفيدة  ) شيقل، لشراء خضار  لستة أسر50(بمبلغ الرازم للخضراوات: تم التبرع  محل •
 ) شيقل. 300من خدمات الصندوق، وبلغت القيمة اإلجمالية للتبرع ( 

سوم اعالن لحملة التبرعات "مسؤوليتنا نكفل حق ونحقق حلم" خالل فترة رمضان من قبل تم التبرع بر  •
   ) شيقل.1000، وقد بلغت القيمة اإلجمالية للتبرع (المحتلة 48صحيفة كل العرب في مناطق 

  

) الذي يوضح توزيع الكوبونات من القطاع الخاص في محافظات الضفة  5( لشكل البياني أدناه رقمل ي/نظرأ
  الفترة التي يغطيها التقرير.  الغربية بما فيها القدس في

  

  

  

  

  

 )5البيــاني رقم ( لشــــكلا

  

 

  

، على موارد الصندوق المالية له والقرار بقانون المعدلؤسس يعتمد الصندوق بشكل رئيسي وحسب القانون الم
، والمنح والهبات والمساعدات والوصايا الميالد وشهادات    الرئيسية المتأتية من رسوم عقود الزواج وحجج الطالق

 

268
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منطقة الوسط منطقة الشمال ات/ المجموع الكلي للمستفيدين

عدد العائالت المستفيدة من الكوبونات

عدد المستفيدين ا�جمالي

              

  الجائــحةخامســـًا: المـوارد الماليــة للصــندوق خالل 
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، والمبالغ المخصصة  ، وعائدات استثمار أموال الصندوقالصندوقمن أنشطة المتأتية الوقفية، والموارد 
  والتبرعات  جمالي اإليرادات إ  بلغت الفترة التي يغطيها التقرير  خالل    . للصندوق من الموازنة السنوية لدولة فلسطين

حجج الطالق  يرادات المتوقعة من عقود الزواج و  مع العلم بأن اإل .  ) شيقل1,989,373.50((العينية والنقدية)  
، وبما  شيقل شهرياً  200,000يرادات المتوقعة من شهادات الميالد كانت واإلشهريا شيقل  400,000كانت 
زمة من عقود الزواج وحجج الطالق وشهادات الميالد كانت  ن إجمالي اإليرادت المتوقعة خالل فترة األأ معناه 

المقارنة   يوضح) 6( رقم دناه أ البياني والشكل ) شيقل،1,480,552ا الفعلية كانت (، بينمشيقل 2,400,000
  .ما بين االيرادات الفعلي والمتوقع

  

  

      )6البيــاني رقم ( لشــــكلا

والصرف لمستفيدي الصندوق (مستحقات النفقة)  المقارنة ما بين االيرادات    ) أدناه يوضح7(  والشكل البياني رقم

) ما مجموعه 3حيث بلغت قيمة الصرف لمستفيدي الصندوق خالل شهر (في الفترة التي يغطيها التقرير، 
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مقــارنة اإليرادات 

الفعلي والمتوقــع

فعلي متوقع
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) ما مجموعه  5) شيقل،  وخالل شهر (460,702.96) ما مجموعه ( 4) شيقل، وخالل شهر (469,914.23(

    ) شيقل.469,027.51ما مجموعه (  )6) شيقل، وخالل شهر (442,857.68(

   

  

  

  

  

  

  

 )7الشــــكل البيــاني رقم (

 

 

  

نظرا للقيود على التنقل داخل وبين المحافظات، وجملة تدابير التباعد االجتماعي من أجل الحد من مخاطر  
الكورونا، قام الصندوق بتفعيل آليات االاتصال والتواصل لديه، باعتباره فاعال أساسيا في قطاع العدالة، لضمان 

ياجاتهم خالل فترة الطوارئ من خالل التنسيق  وصول الصندوق للفئات المستحقة، وبناء شبكة أمان لتلبية احت 
جهات المختصة وتطوير آليات عمل تنسجم مع المرحلة، باإلضافة إلى رفد الموارد المالية الوالتشبيك مع 

  للصندوق. وعليه، فقد قام الصندوق بتنفيذ مجموعة من األنشطة اإلعالمية عبر مختلف وسائل اإلعالم، 
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اجمالي االيرادات اجمالي الصرف للمستفيدات اجمالي النقد المستلم

2020-06-30الى  2020-03-01مقارنة االيرادات و النقد مع الصرف للمستفيدات من 

              

 ســـادســـًا: اإلعــالم
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  %. 454دى الى ازدياد عدد المتابعين للصفحة بنسبة أمما ، النفقة على الفيس بوكصفحة صندوق تحديدا ً 
مقارنة مع عدد المتابعين ما قبل الجائحة البالغ عددهم   18,873 خالل فترة الجائحة حيث بلغ عدد المتابعين

4,156 .  

 ، 24FM  ، راديو FMراديو أجيال، إذاعة راية(  ) لقاءات إذاعية مع مدير عام صندوق النفقة4(قدت  عُ  .1
، للحديث عن خطة عمل الصندوق خالل فترة الطواري وأبرز التحديات التي تواجه  FMراديو نساء 

 عمله. 
 ) لقاء تلفزيوني مع تلفزيون فلسطين وقناة رؤيا.2( عقد  .2
صحيفة صوت  مؤسسة ريفورم،( كتابة مقالين عن التحديات التي تواجه الصندوق خالل فترة الطوارئ .3

 النساء).
منشور توعوي تتمحور عناويهم حول: الحقوق وكيفية المطالبة بها، السالمة الصحية  )63( ميمتص .4

 )، السالمة النفسية لضمان استثمار أفضل للوقت داخل العائلة. 19كوفيد ( للوقاية والحماية مخاطر
 تقديم سلسلة استشارات قانونية الكترونية عبر صفحة صندوق النفقة على الفيس بوك. .5
تصميم حملة إعالمية بعنوان: مسؤوليتنا نكفل حق، ونحقق حلم لرفد موارد الصندوق التي تأثرت   .6

بالجائحة ودعوة المؤسسات الرسمية وغير الرسمية، القطاع الخاص، المواطنين والمواطنات داخل 
 وخارج الوطن، للتبرع لصالح الصندوق. وذلك من خالل األنشطة التالية: 

 

o  ولقاءات مع الجهات المختصة وفاعلي الخير. عقد سلسلة اتصاالت 

o  فيديوهات خاصة بالحملة، الفيديو األول تعريفي برؤية وغايات عمل الصندوق كما  3إنتاج
خ  يتأثير الخدمات المالية على مستحقيها؛ الفيديو الثاني يتضمن دعوة من قبل سماحة الش

مجتمع بكل مؤسساته وفئاته في الوطن العكرمة صبري خطيب المسجد األقصى لدعوة 
والهبات لصالح الصندوق؛ فيديو يتعلق بتأثير الخدمة المالية التي  والشتات للتبرع والمنح 

 يقدمها الصندوق على األطفال المستحقين للنفقة. 
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التواصل االجتماعي يلةعبر وس االستفسارات
)الفيس بوك(
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