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باقات هي إحدى خدمات قطر الخيرية 
الرامية لتسهيل عملية التبرع على 

المحسنين الكرام.

اآلن ومن خالل تبرع واحد, ستخدم 
أكثر من مشروع باختيارك أحد الباقات 

المجهزة مسبقًا.

توفير كل باقة فرصة للتبرع لمجاالت 
خيرية مختلفة تعد من المشاريع األكثر 

احتياجًا للتمويل.

اختر الفئة المناسبة لك, وتبرع في 
ثوان من خالل المحصلين أو عبر 

الرسائل النصية أو موقعنا اإللكتروني. 



باقة المطر / 50 ر.ق

كن كسحابة المطر ... تعم بقطراتها األرجاء ..فتحيي أرضًا 
وتسقى زرعـــًا ... هذه الباقة لمن اعتاد الصدقة لتهطل

برفق في أيدي محتاجيها، جاعلة لك من كل خير نصيب.

الدولة المشروع المجال القيمة

عدة دول توفير المياه المياه 10

عدة دول 10 اإلغاثة عالج

قطر األسر المتعففة  الرعاية
اإلجتماعية

10

قطر المشاريع التعليمية التنمية 
المحلية

10

عدة دول الصدقة الجارية الوقفيات 10
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باقة 100 ر.ق

باقة من أعمال الخير, لمتبرع سخي يرسل تبرعه 
كالغيث أينما وقع نفع بإذن الله.

الدولة المشروع المجال القيمة

قطر سقيا العمال المياه 20

غير مشروط أمراض العيون الصحة 20

قطر توفير سلة غذائية الرعاية اإلجتماعية 20

قطر مراكز تنمية المجتمع التنمية المحلية 20

عدة دول توفير أدوية اإلغاثة 20

باقة الغيث / 100 ر.ق

باقة من أعمال الخير، لمتبرع سخي يرسل تبرعه كالغيث أينما 
وقع نفع بإذن الله.

الدولة المشروع المجال القيمة

عدة دول توفير مياه المياه 20

عدة دول سلة غذائية اإلغاثة 20

عدة دول اإليواء اإلغاثة 20

قطر احتياجات األيتام الرعاية 
االجتماعية 20

عدة دول الصدقة الجارية الوقفيات 20
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باقة 500 ر.ق

كن كسحابة المطر ... تعم بقطراتها األرجاء ..فتحيي 
أرضًا وتسقى زرعـــًا ... هذه الباقة لمن اعتاد الصدقة 

لتهطل برفق في أيدي محتاجيها, جاعلة لك من كل
خير نصيب

الدولة المشروع المجال القيمة

غير مشروط مشاريع إصحاح المياه المياه 100

قطر مصاريف أمراض الكلى الصحة 100

غير مشروط حقيبة مدرسية الرعاية اإلجتماعية 100

قطر تحفيظ منزلي التنمية المحلية 100

عدة دول  دعم تعليمي
للمهاجرين والنازحين

اإلغاثة 100

باقة الجود / 500 ر.ق

باقة خاصة لفاعل الخير يجود بماله سباقًا متقدمًا بالخيرات.

الدولة المشروع المجال القيمة

عدة دول  مشاريع إصحاح
المياه المياه 100

قطر  مصاريف أمراض
الكلى الصحة 100

عدة دول حقيبة مدرسية  الرعاية
اإلجتماعية 100

عدة دول توفير أدوية اإلغاثة 100

عدة دول الصدقة الجارية الوقفيات 100
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باقة 100 ر.ق

باقة من أعمال الخير, لمتبرع سخي يرسل تبرعه 
كالغيث أينما وقع نفع بإذن الله.

الدولة المشروع المجال القيمة

قطر سقيا العمال المياه 20

غير مشروط أمراض العيون الصحة 20

قطر توفير سلة غذائية الرعاية اإلجتماعية 20

قطر مراكز تنمية المجتمع التنمية المحلية 20

عدة دول توفير أدوية اإلغاثة 20

باقة نور الصدقة/1,000 ر.ق

باقة خاصة للمحسن الذي يأبى إال أن يسابق، فيتفرد
ويتألق بنور صدقته يوم القيامة بإذن الله.

الدولة المشروع المجال القيمة

عدة دول توفير المياه المياه 200

عدة دول سلة غذائية اإلغاثة 200

قطر رسوم دراسية  الرعاية
اإلجتماعية

200

عدة دول عالج اإلغاثة 200

عدة دول الصدقة الجارية الوقفيات 200
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باقة 500 ر.ق

كن كسحابة المطر ... تعم بقطراتها األرجاء ..فتحيي 
أرضًا وتسقى زرعـــًا ... هذه الباقة لمن اعتاد الصدقة 

لتهطل برفق في أيدي محتاجيها, جاعلة لك من كل
خير نصيب

الدولة المشروع المجال القيمة

غير مشروط مشاريع إصحاح المياه المياه 100

قطر مصاريف أمراض الكلى الصحة 100

غير مشروط حقيبة مدرسية الرعاية اإلجتماعية 100

قطر تحفيظ منزلي التنمية المحلية 100

عدة دول  دعم تعليمي
للمهاجرين والنازحين

اإلغاثة 100

باقة الآللئ الحسان/5,000 ر.ق

الباقة الشاملة التي جمعت الآللىء الحسان.

الدولة المشروع المجال القيمة

عدة دول احتياجات االيتام الكفاالت 500

عدة دول إسكان الفقراء اإلسكان 500

عدة دول انشاء اآلبار المياه 500

عدة دول عالج الصحة 500

عدة دول بناء مدرسة التعليم 500

عدة دول مشاريع مدرة للدخل التمكين اإلقتصادي 500

عدة دول سهم في بناء مسجد الدعوة والثقافة 500

عدة دول دفع بالء الصدقات 500

عدة دول الصدقة الجارية الوقفيات 500

عدة دول مساعدات غذائية للنازحين اإلغاثة 500
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باقة 100 ر.ق

باقة من أعمال الخير, لمتبرع سخي يرسل تبرعه 
كالغيث أينما وقع نفع بإذن الله.

الدولة المشروع المجال القيمة

قطر سقيا العمال المياه 20

غير مشروط أمراض العيون الصحة 20

قطر توفير سلة غذائية الرعاية اإلجتماعية 20

قطر مراكز تنمية المجتمع التنمية المحلية 20

عدة دول توفير أدوية اإلغاثة 20

فروع التحصيل )الرجال(

البلدية اسم الفرع البلدية اسم الفرع

الدوحة فرع الهالل 
)المقر الرئيسي( 

 أم
صالل  فرع الخريطيات

الوكرة الخور فرع الوكرة فرع الخور

 أم
صالل

 فرع أم صالل
الشمال محمد فرع الرويس

الريان
 فرع سوق الخميس

والجمعة الريان
 فرع الريان

)شارع آل شافي(

الريان فرع عين خالد الريان  فرع العزيزية

الريان الريان فرع فيال معيذر  فرع الغرافة

الريان فرع محطة بترول
أبوهامور الدوحة  فرع المرخية

الريان فرع معيذر
)شارع أم الدوم( الريان فرع معيذر

)الشارع التجاري(



باقة 500 ر.ق

البلدية اسم الفرع البلدية اسم الفرع

الدوحة فرع العزيزية الوكرة  فرع الوكرة

الريان فرع الريان
)تاج الوقار(  الدوحة  فرع المرخية

الريان فرع فيال معيذر الريان فرع معيذر
)الشارع التجاري( 

الخور فرع الخور  أم
صالل

فرع الخريطيات

الشمال  فرع الرويس

فروع التحصيل )النساء(



المقر الرئيسي

طريق الدائري الرابع

شارع أحمد بن حنبل

شارع النجمة

إشارات
 المول

قطر الخيرية

النادي 
األهلي

قاعات 
ريجينسي

مجمع المول 
التجاري

جامع
علي بن علي

طلب رخصة إعالن 3

خلف مجمع المول التجاري - تقاطع شارع أحمد بن 
حنبل مع شارع النجمة - المطار القديم .

44667711

info@qcharity.org



باقة 100 ر.ق

باقة من أعمال الخير, لمتبرع سخي يرسل تبرعه 
كالغيث أينما وقع نفع بإذن الله.

منافذ التحصيل

المدينة اسم الموقع المدينة اسم الموقع

الدوحة السالم مول الريان ازدان مول الغرافة

الريان السوق الصيني الوكرة ازدان مول الوكرة

الدوحة السيتي سنتر ) 1 ( الدوحة االصمخ مول - السد

الدوحة الالندمارك ) 1 ( الدوحة البريد العام

الدوحة الالندمارك ) 2 ( الريان الجلف مول ) 1 (

الريان اللولو اكسبرس الناصرية الريان الجلف مول ) 2 (

الخور اللولو الخور ) 1 ( الريان الحياة بالزا

الخور اللولو الخور ) 2 ( الدوحة الرويال بالزا السد



باقة 100 ر.ق

باقة من أعمال الخير, لمتبرع سخي يرسل تبرعه 
كالغيث أينما وقع نفع بإذن الله.

منافذ التحصيل

المدينة اسم الموقع المدينة اسم الموقع

الدوحة السالم مول الريان ازدان مول الغرافة

الريان السوق الصيني الوكرة ازدان مول الوكرة

الدوحة السيتي سنتر ) 1 ( الدوحة االصمخ مول - السد

الدوحة الالندمارك ) 1 ( الدوحة البريد العام

الدوحة الالندمارك ) 2 ( الريان الجلف مول ) 1 (

الريان اللولو اكسبرس الناصرية الريان الجلف مول ) 2 (

الخور اللولو الخور ) 1 ( الريان الحياة بالزا

الخور اللولو الخور ) 2 ( الدوحة الرويال بالزا السد



الدوحة الميرة - المنتزة الريان اللولو الغرافة ) 1 (

الدوحة الميرة - المنصورة الدوحة اللولو المسيلة

الوكرة الميرة - الوكرة الدوحة اللولو المطار ) 1 (

الوكرة
الميرة - الوكرة 

الشرقية الدوحة اللولو المطار ) 2 (

الدوحة الميرة / خليفة 
الشمالية الريان اللولو مدينة بروة 

بوهامور

الدوحة الميرة - مسيمير الدوحة المرقاب مول

الدوحة الميرة - الثمامة الدوحة المول الهالل

الخور الميرة - الذخيرة الريان الميرة - أبونخلة

الريان الميرة - السيلية الريان الميرة - أزغوى

الدوحة الميرة - العبيب الخور الميرة - الخور

الريان الميرة - العزيزية الدوحة الميرة -الدوحة الحديثة

الريان الميرة - الفروسية  الشمال الميرة - الشمال

الدوحة الميرة - اليرموك الدوحة الميرة - الهالل



الريان الميرة - بوسدرة أم صالل الميرة - أم صالل 
علي

الريان الميرة - روضة القديم الدوحة  الميرة - جريان
النجيمة

الريان الميرة - معيذر الريان الميرة  - لقطيفية

الدوحة باركو - المعمورة الريان انصار جاليري 
ابوهامور

الدوحة بي سكوير مول  الدوحة بن طوار مول

الريان دار السالم مول أم  صالل
جراند مارت 
هايبرماركت 

الخريطيات

الريان رامز طريق سلوى الدوحة جزيرة اللؤلؤة – بورتو 
ارابيا بأرسل )1(

الدوحة سوق الجبر الدوحة جزيرة اللؤلؤة – بورتو 
ارابيا بأرسل )4(

الدوحة سوق الديرة الدوحة جزيرة اللؤلؤة – بورتو 
ارابيا بأرسل )7(

الدوحة
مركز المفاصل 

والعظام ) الصحة 
المدرسية 

الدوحة مجمع قطر 
للتسوق المرخية

الدوحة مستشفى األهلي أم صالل مركز بن زامل لتحفيظ 
القران الكريم



الريان كواليتي هايبر ماركت 
بن محمود الدوحة سوق واقف ) 1 (

الريان  كواليتي هايبر
ماركت سلوى الدوحة سوق واقف ) 2 (

الريان كيو مول - الغرافة الدوحة سوق واقف ) 3 (

الدوحة الجونا الخور فتيات الذخيرة - نساء

الريان لوجيك مول معيذر الريان فيالجيو ) 1 (

الدوحة مجمع التموين
العائلي ) المطار ( الريان فيالجيو ) 2 (

الدوحة مجمع التموين
العائلي ) النصر ( الريان فيالجيو ) 3 (

الريان مجمع التموين
العائلي ) الريان ( الريان فيالجيو ) 4 (

الدوحة مجمع الدحيل الريان قطر مول

الخور مستشفى الخور نساء الخور مستشفى الخور رجال

الجميلية مستشفى الكوبي الدوحة مستشفى العمادي

أم صالل مول )2( الريان مول )1(

الدوحة فرع السد مصرف 
قطر االسالمي-نساء

مكاتبنا وفروعنا
نقــاط التحصيل



طيف

348  صندوق 
6  منافذ 

صناديق التبرعات العينية
منافذ بيع التبرعات العينية

محالت بيع التبرعات العينية:

طيف

المخزن الصناعية شارع 48	 
سوق الخميس و الجمعه 	 
بروة الوكرة	 
الخور	 
الصناعية شارع 5	 
مسيعيد	 

etayf.com



مواقعنا وتطبيقاتنا
 اإللكترونية



موقع وتطبيق قطر الخيرية

موقع وتطبيق رفقاء

موقع وتطبيق للتبرع لمشاريع قطر الخيرية عبر 
اإلنترنت.

موقع وتطبيق للتبرع لأليتام والمشاريع المتصلة بهم
عبر اإلنترنت.

qcharity.org

rofaqa.com



موقع زهاب

موقع وتطبيق زكاتي

موقع للتبرع للحاالت اإلنسانية وتحقيق التكافل 
االجتماعي داخل قطر عبر اإلنترنت.

تطبيق وموقع الحتساب ودفع الزكاة بمختلف أنواعها.

zhaab.qa

qch.qa/zakaty



موقع ثواب

شبكة الدال على الخير

شبكة تسويق اجتماعي لألفراد لتمويل مشاريع في 
ثواب المتوفين عبر موقع وتطبيق قطر الخيرية.

شبكة تسويق اجتماعي للمشاريع الخيرية مدمجة في 
موقع وتطبيق قطر الخيرية.

qch.qa/thawab

qch.qa/dal



تطبيق جامع الحديث

تطبيق يجمع تسعًا من كتب الحديث، ويتيح البحث 
والشروح بشكل عملي مبسط.

تطبيق لتعزيز الترابط األسري وحماية األبناء من 
خطر األجهزة ومتابعة تطور األوالد وأعمالهم الخيرية 

والتطوعية والصحية وتنمية قدراتهم، ترقبوه عبر الرابط.

تطبيق أسرتي

www.osratiapp.com



تطبيق أيامي

تطبيق محتوى توعوي وخيري، يتيح مواقيت الصالة
واإلمساكية وتذكير بأوقات ومناسبات، ومزايا متنوعة

تهم الفرد واألسرة. 

أمنيتي

مبادرة توفر احتياجات األيتام وأمنياتهم التي تنتظر 
من يتبناها ليحققها لهم.

qch.qa/wish



المحصل المنزلي

خدمة التحصيل وأنت في مكانك، نتييح للمتبرع 
إمكانية طلب محصل عبر تطبيق قطر الخيرية، ويقوم 

النظام
تلقائيا بتحديد موقع المتبرع على الخريطة وإرسال 
طلبه ألقرب محصل )أو محصلة( الذي يشرع في 
التواصل معه والحضور ألخذ تبرعه. باإلضافة أن 

للمتبرع الحق في تقييم المحصل المنزلي.

qcharity.org




