
النسخة 
اإللكترونية 

التفاعلية

http://qcharity.org


فّطر صائًما.. فخيرك أمل

مساهمة 
بإفطار صائم

مساهمة 
بإفطار صائم

سلة إفطار 
ألسرة

ر.ق ر.ق20 ر.ق60 300

إلغاثة األسر المتضررةالسالل الرمضانية

إضغط للتبرع

qch.qa/Food
بترخيص من هيئة تنظيم األعمال الخيرية

http://qch.qa/Food


بترخيص من هيئة تنظيم األعمال الخيرية

qch.qa/RN10   عبر الموقع

qch.qa/APP   عبر التطبيق

تصدق طيلة ليالي العشر األواخر من رمضان

للتصدق بمبلغ 10 ر.ق يوميًا

أرسل الحرف ) ع ( إلى الرقم 92060

للتصدق بمبلغ 50 ر.ق يوميًا

أرسل الحرف ) خ ( إلى الرقم 92060

صدقة عامة لصالح مشاريع متنوعة

إضغط على الباقة المراد 
التبرع بها

للتصدق بمبلغ 100 ر.ق يوميًا

أرسل الحرف ) م ( إلى الرقم 92060

SMS

ليلة 25ليلة 24ليلة 23ليلة 22ليلة 21

ليلة 30ليلة 29ليلة 28ليلة 27ليلة 26

الخميساألربعاءالثالثاءاإلثنيناألحد

الثالثاءاإلثنيناألحدالسبتالجمعة

http://qch.qa/RN10
http://qch.qa/APP
https://www.qcharity.org/opensmsapp.html?number=92060&code=ع
https://www.qcharity.org/opensmsapp.html?number=92060&code=خ
https://www.qcharity.org/opensmsapp.html?number=92060&code=م


بترخيص من هيئة تنظيم األعمال الخيرية

10 X 10
مـشــاريع                    ليـــــــــــــاٍل

اغتنم ليالي العشر األواخر بمشاريع خيرية 
تكون لك زاًدا ونفعا

عبر تطبيق قطر الخيرية يصلك تنبيه في كل ليلة

الخميساألربعاءالثالثاءاالثنيناألحد

االربعاءاالثنيناألحدالسبتالجمعة

ليلة 25ليلة 24ليلة 23ليلة 22ليلة 21

ليلة 30ليلة 29ليلة 28ليلة 27ليلة 26

إضغط على الدائرة أدناه للتبرع

حّمله اآلن وفّعل جرس التنبيه

qch.qa/App

http://qch.qa/10
http://qch.qa/App
http://qch.qa/APP


KSWA أرسـل SMS إضغط للتبرع بــ

كسوة العيد
اجعله عيدًا مختلفًا ..

ق لتكسو طفاًل هذا العيد .. تصدَّ
فخيرك أمل 

92632
50 رق

92642
200 رق100 رق

92015

 qch.qa/KSWA 

بترخيص من هيئة تنظيم األعمال الخيرية

https://www.qcharity.org/opensmsapp.html?number=92632&code=KSWA
https://www.qcharity.org/opensmsapp.html?number=92642&code=KSWA
https://www.qcharity.org/opensmsapp.html?number=92015&code=KSWA
http://qch.qa/Kswa


فرحة العيد
وبسمة المساكين

عبر الموقع االلكتروني باستـــخدام 
البطاقة البنكية أو البطاقة االئتمانية

بترخيص من هيئة تنظيم األعمال الخيرية

الفرد

ر.ق
15

QCH.QA/fitr

http://QCH.QA/fitr


رتويت تدل به على الخير 
ويكون سبًبا في تمكين أسرة فقيرة 

وسائل  في  الخيرية  المشاريع  نشر  في  ساهم 
التواصل االجتماعي عبر خدمة الدال على الخير 

انشر الخير..
فالدال على الخير كفاعله 

qch.qa/DAL 

http://Qch.qa/Dal
http://Qch.qa/Dal
http://qch.qa


44667711

بترخيص من هيئة تنظيم األعمال الخيرية

qch.qa/O

نقاط التحصيل

اكفل يتيًما.. 
فخيرك أمل

qch.qa/APP

tel://44667711
http://qch.qa/o
http://Qch.qa/Branches
http://qch.qa/APP


احفر بئًرا يسقي ظمًأ
ويروي عطًشا

العدد المستهدف

 4000 بئر

 qch.qa/WATER    

#ارتواء

بترخيص من هيئة تنظيم األعمال الخيرية

http://qch.qa/Water
http://qch.qa/Water


LC2021QTCH01-000399 بترخيص من هيئة تنظيم األعمال الخيرية

إغاثة
عاجلة

SOS أرسـل  SMS للتبرع بــ

92632
50 رق

92642
250 رق100 رق

92023

qch.qa/SOSqch.qa/App

إلغاثة الجئي الروهينجا
زكاتك وصدقتك

فخيرك أمل

https://www.qcharity.org/opensmsapp.html?number=92632&code=SOS
https://www.qcharity.org/opensmsapp.html?number=92642&code=KSWA
https://www.qcharity.org/opensmsapp.html?number=92023&code=SOS
http://qch.qa/SOS
http://qch.qa/App


http://qcharity.org
http://qcharity.org
http://Qch.qa/App
https://www.facebook.com/QCharity/
https://twitter.com/qcharity
https://www.instagram.com/qcharity/
https://www.snapchat.com/add/qcharity
https://www.youtube.com/qcharity

