


رسالة رئيس مجلس ا�دارة

مهمتنا و رؤيتنا

من نحن؟ و من نخدم؟

المسؤولية ا�جتماعية لمركز تواصل
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شركاؤنا

محتوى التعريف بالمركز
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إيمان� منا بمسئولياتنا تجاه وطننا و محاولة لدعم رؤية دولتنا، تم إنشاء مركز 

الضوء  بتسليط  تقوم  إعالمية  جهة  بمثابة  ليكون  التنظيم  و  ل�عالن  تواصل 

مدى  إبراز  و  قطر  دولة  داخل  الوطنية  المشاريع  و  ا¤حداث  أهم  و  أكبر  على 

أهميتها في دفع عجلة التنمية.

مساهم  و  دائم  شاهد  نكون  بأن  خدماتنا  و  بمشروعاتنا  نسعى  أننا  حيث 

تظهر  و  توضح  التي  ا�عالمية  المنظومة  من  كجزء  بدوره  يقوم  حقيقي، 

حجم العمل والتقدم و ا�صرار على النجاح في بالدنا.

في  المشاركة  فرصة  إعطاء  خالل  من  الجامعي  الشباب  دعم  أن  كما 

يعطي  مما  المركز،  عليها  بني  التي  الركائز  من  يعد  الوطنية،  فعالياتهم 

أساس  على  يقوم  عملي  فكر  بناء  و  إمكانياتهم  لتطوير  أكبر  فرصة 

المسئولية ا�جتماعية.

الشيخ/ سعود بن عبدالله محمد جبر آل ثاني
رئيس مجلس األدارة 

رسالة رئيس مجلس اإلدارة



نحن نكتسب قوتنا من خالل المعرفة التى 

القيام  علي  ومساعدتهم  عمالئنا  بها  نمد 

جودة  و  فعالية  الطرق  بأكثر  بأعمالهم 

مبتكرة  إعالمية  مشاريع  خالل  من  وذلك 

بالعمل  مدعومين  أحتياجاتهم،  تلبى 

وذلك  وا¤انتماء  وا¤بتكار  وا�بداع  الجماعى 

بغرض إرضاء كًال من عمالئنا و مستثمرينا و 

موظفينا.

القطاع  في  فعال  و  حيوى  بدور  القيام 

االعالمى داخل دولة قطر لتحقيق رؤية قطر 

وسائل  تطوير  خالل  من  وذلك   2030 الوطنية 

مسؤولياته  إظهار  و  االعالمى  القطاع 

ا�جتماعية. 

مــهـمـتـنــــــا

رؤيـــتــنـــــــــا



والفعاليات  الحمالت  وتنفيذ  إعداد  على  تعمل  إعالمية  مؤسسة  للتنظيم  تواصل  مركز 

الحقيقية  الصورة  إبراز  و  لترسيخ  ذلك  و  قطر  دولة  حكومة  مع  بالتعاون  الوطنية  والمشاريع 

للنهضة التى تعيشها الدولة.

يعمل المركز على خدمة القطاع الحكومى و القطاع الخاص و قطاع ا¤فراد و ذلك من خالل 

مشاريع إعالمية وطنية فى جميع المجاالت تهدف إلى خلق بيئة عالقات عامة و تعاون مشترك 

مثمر بين جميع القطاعات داخل دولة قطر.

من نحن؟

من نخدم؟



يعد التواصل مع المجتمع و إظهار الصورة الحقيقية للنهضة التي تعيشها دولة قطر أولوية 

بالنسبة إلينا، إذ أن هدفنا التعاون مع كافة شرائح المجتمع القطري.

حيث نقوم برعاية الكثير من الفعاليات المجتمعية الوطنية مع التركيز بشكل خاص على الدور 

كمركز  الدولية  قطر  سمعة  بتعزيز  أيض�  ملتزمون  و  ا¤نشطة  و  المجاالت  جميع  في  التنموي 

للتميز و التقدم على جميع ا¤صعدة.

و يعتبر مركز تواصل للتنظيم من المؤسسات ا�عالمية الملتزمة إلتزاما ً قوي� بتحقيق ا¤زدهار و 

التنمية المستدامة لدولة قطر و ذلك من خالل سعيه لتحقيق ا¤هداف الواردة فى رؤية قطر 

الوطنية 2030.

المعرفة وذلك من  ترتكز على  المسؤولية ا�جتماعية  برامج  نتبنى مجموعة متنوعة من  حيث 

قدراته  و  القطري  المجمع  لتنمية  ا�عالمي  و  الثقافى  الوعى  نشر  أهمها  عديدة  جوانب  خالل 

المحلية.

المسؤولية اإلجتماعية



إبراز الصورة  نشارك المجتمع وطني� من خالل 

الحقيقية للتقدم و النهضة، و إظهار التالحم 

الوطني في أبهى صورة.

خالل  من  المجتمعية  التوعية  نشر  على  نعمل 

تبادل و نقل ا¤فكار بين ا¤فراد و ا�تصال المباشر 

و الدائم مع بعضهم البعض.

الحمالت الوطنية

الحمالت
 الوطنية

حمالت وسائل التواصل اإلجتماعي

حمالت
 وسائل

 التواصل
اإلجتماعي

كافة  بين  عامة  عالقات  بيئة  خلق  على  نعمل 

القطاعات لتعميق التالحم المجتمعي و تبادل 

ا¤فكار و ا¤حتفال بالمناسبات الوطنية.

الطريق  معرفة  و  للمعلومة  الوصول  نسهل 

إصدار  خالل  من  ا¤عمال  إدارة  لكيفية  الصحيح 

أدلة متخصصة في جميع المجاالت.

تنظيم الفاعليات

تنظيم 
الفاعليات

األدلة التعريفية

األدلة
 التعريفية

خــدمــاتــنــــا



إليها  التي توصلت  ا�نجازات  بالتعاون مع حكومة دولة قطر حيث تضم كافة  وهي حملة وطنية 

دولة قطر في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو أمير البالد المفدى الشيخ/ تميم بن حمد 

بن خليفة آل ثاني - حفظه اÍ -  حيث تعد هذه الحملة المرجع الموثق �نجازات دولة قطر في 

يونيو من عام 2013  السادس والعشرون من  الحكم يوم  المجاالت منذ تولي سموه مقاليد  جميع 

تزامن� مع الذكرى السنوية لتولي سموه مقاليد الحكم.

وسوف يتم إعداد رسالة شكر وامتنان بمشاركة السادة ممثلي القطاع الحكومي و قطاع ا¤عمال و 

لشعبه  قدمه  لما  المفدى  البالد  أمير  السمو  صاحب  لحضرة  لتقديمها  بالدولة  العامة  الشخصيات 

ووطنه و كل من يقيم على هذه ا¤رض الطيبة من إنجازات و نهضة في جميع المجاالت �ستكمال 

مسيرة التنمية الشاملة في قطاعات الصحة والتعليم واالقتصاد و االستثمار و الثقافة و الرياضة و 

البيئة والسياسة الخارجية لتحقيق رؤية قطر الوطنية 2030.

1- حملة مجد قطر

مـــشـروعـــاتــنـــا



يسجل  الذي  المرجع  الحملة  هذه  تعد  حيث  قطر  دولة  حكومة  مع  بالتعاون  وطنية  حملة  وهي 

التهنئة الرسمية لدولة وشعب قطر الحبيب بمناسبة اليوم الوطني.

و ذلك من خالل استعراض تاريخ دولة قطر و إبراز كافة الفعاليات الوطنية التاريخية منها و المعاصرة 

الخاصة باليوم الوطني و كذلك يتم إعداد رسالة تهنئة بمشاركة جميع من يقيم على أرض قطرنا 

البالد المفدى و شعب قطر  العزيزة من مواطنين و مقيمين لتقديمها لحضرة صاحب السمو أمير 

الكريم بمناسبة هذا اليوم التاريخي. 

2- حملة أصبحنا اقوى ( اليوم الوطنى )



3- دليل الطفل في قطر

يعد "دليل الطفل في قطر" الدليل ا¤ول من نوعه الذي يضم كافة الخدمات واالحتياجات في 

المجاالت االتية: ) التعليم والصحة والتأهيل الرياضي والثقافي واالجتماعي( المقدمة من قبل 

القطاعين الحكومي القطاعين الحكومي والخاص، التي قد يحتاج إليها االطفال وذوي االحتياجات 

الخاصة منهم وذلك لتيسير دور االباء نحو أطفالهم ومساندتهم في رعايتهم وتأهيلهم وتنمية قد

راتهم ومنحهم كافة الحقوق االساسية المساهمة بدورها في تأسيس االطفال وتنشئتهم بأفضل 

صورة وفق مختلف السبل والخدمات، والتي تحقق كل ما يتطلبه الطفل ليصبح ذو شخصية متوازنة 

فعالة في المجتمع القطري.



شـــركـــاؤنـــا
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