دليل المساعــدات المحلـية
في قطر الخيرية
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مقدمة
منــذ تأسيســها قبــل ثالثيــن عامـ ًـا ،عملــت قطــر الخيرية علــى تقديم المســاعدات لمســتحقيها
داخــل قطــر ،مــن خــال لجنــة دائمــة مخولــة بالنظــر فــي طلبــات المســاعدة المرفوعــة إلــى
الجمعيــة ،مشــكلة مــن عــدة شــخصيات بــارزة فــي المجتمــع ،ولهــا اجتماعاتهــا الدوريــة
المنتظمــة.
وتســعى اللجنــة إلــى تحقيــق التكافــل والتماســك االجتماعــي ،وتتدخــل لحــل األزمــات
والمشــكالت التــي تعتــرض األســر واألفــراد ،وفــق أهــداف واختصاصــات وميثــاق معتمــد مــن
مجلــس اإلدارة فــي قطــر الخيريــة ،وتســتهدف فئــات ذات احتياجــات حقيقيــة.

تغطي المساعدات المحلية األنواع التالية:

تستهدف الفئات التالية

 .1مساعدات مالية شهرية

.1محدودي الدخل

 .2مساعدات مالية مقطوعة

 .2بدون دخل

 .3مساعـــدات صــــــــــحية

 .3أرامل

 .4مساعـــدات عيــــــــــنية

 .4مطلقات

 .5مساعــــــدات زواج

 .5مرضى

 .6كــــــــفالة أيــــتام

.6طالب العلم

 .7كفـــــالــة أســـــــر

 .7مهجوارات

 .8مساعدات ذوي االحتياجات الخاصة

.8عابري السبيل

 .9مساعدات العمال

عمال
ّ .9

 .10مساعدات تعليمية

 .10المقبلون على الزواج

 .11كوبونات شرائية

 .11ذوي االحتياجات الخاصة
 .12مسنين
 .13غارمين
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تنويه
يقتصــــر تقديــــم الطلبــات علــى األشـــــخاص المســتحقين للمســاعدة مــن
مصــارف الــزكاة .ومــن المؤكــد أن التقديــم العشــوائي وغيــر المؤهــل ســيؤثر
علــى قدرتنــا علــى فــرز الحــاالت العاجلــة والمســتحقة فــي وقــت وجيــز  .وألننــا
مؤتمنــون علــى صــرف هــذه األمــوال لمســتحقيها  ،فإنــه مــن واجبنــا شــرعاً
وأخالقــاً وقانونــا أن نتحقــق مــن ذلــك مــن خــال طلــب بعــض المســتندات .
ونشــكر لكــم تفهمكــم لذلــك .

لجنة لدراسة الطلبات والحاالت اإلنسانية العاجلة

تتولــى لجنــة المســاعدات المحليــة فــي قطــر الخيريــة النظــر فــي طلبــات

المســاعدات والحــاالت اإلنســانية .وتحــرص علــى دراســتها بعنايــة إلعطــاء
احتياجــا ،مراعيــة كافــة الجوانــب االجتماعيــة
ً
األولويــة للحــاالت األكثــر
واإلنســانية والماديــة ،مــن أجــل ضمــان وصــول المســاعدات إلــى مســتحقيها.

وتعمــل اللجنــة  -المكونــة مــن مجموعــة مــن األعضــاء القطرييــن  -وفــق

اختصاصــات وميثــاق معتمــد أثنــاء تدخلهــا لحــل األزمــات والمشــكالت التــي
تعتــرض األســر واألفــراد ،وتحــت إشــراف هيئــة تنظيــم األعمــال الخيريــة فــي

قطــر.

إجراءات دراسة طلبات المساعدة
حرصــاً علــى الشــفافية وضمــان وصــول المســاعدات إلــى مســتحقيها ،يتطلــب
ســير العمــل اإلداري فــي قطــر الخيريــة لدراســة ملــف طلــب المســاعدة إجــراءات
عــدة مــن يــوم إيــداع الطلــب إلــى يــوم عرضــه علــى اللجنــة المختصــة للدراســة

والموافقــة .ويتضمــن ذلــك التدقيــق فــي وثائــق مقــدم الطلــب والتواصــل معــه

ودراســة مختلــف جوانــب الملــف والموافقــة علــى صــرف المبلــغ.
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التوزيع
اإللكتروني

1

3
الباحث
االجتماعي

الدورة المستندية إلجــــ

استالم
الطلب
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8
المستفيد
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المحاسب
وصرف
المساعدة

4
رئيس القسم

ـــــــراءات طلب المساعدة

مدير
اإلدارة
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6
اللجـــــــــــــان
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اوالً  :أولويات عرض الطلبات على اللجان

يتــم تقديــم طلــب المســاعدة علــى اللجــان حســب نــوع
المســاعدة كاالتــي:
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.1

طلب المساعدة الصحي.

.2

طلب ذوي االحتياجات الخاصة.

.3

طلبات األحكام القضائية.

.4

طلب الدعم التعليمي.

.5

طلب سداد متأخرات اإليجار.

.6

طلبات السيدات (مطلقات ،أرامل ،مهجورات).

.7

طلبات ذوي الدخل المحدود وبدون دخل.

.8

يليها ما تبقى من طلبات المساعدة.

ثانياً  :معايير عملية تقديم المساعدة:

أولويات صرف المساعدات
تولــي قطــر الخيريــة اهتمامــاً بالغــاً بالحــاالت األشــد احتياجاً  ،وتســعى بشــكل حثيث

لمســاعدتها عبــر عــدة مســتويات .كمــا ُتبــدي اهتمامــاً خاصــاً بالحــاالت المرضيــة
والطــاب المتعثريــن ماديــاً  ،ألن الصحــة والتعليــم همــا مــن الركائــز التنمويــة فــي

المجتمــع.
.1

أن يكون المتقدم رب أسرة.

.2

أن يكــون المتقــدم لطلــب المســاعدة داخــل حــدود دولــة قطــر (مقيــم،

.3

عدم وجود أو كفاية دخل رب األسرة.

.4

أن تكون مصروفات األسرة تفوق إيراداتها (عجز في ميزانية األسرة).

.5

أن ال تضــم األســرة أشــخاص قادريــن علــى العمــل أو لديهــم مؤهــات

.6

أن يلتزم المتقدم بإحضار كافة المستندات الثبوتية المطلوبة.

.7

أال يكون متابعاً في قضايا تمس األخالق.

.8

أن يكون طلب المساعدة يخص االحتياجات األساسية وغير الترفيهية.

.9

المصداقية ومدى شفافية صاحب الطلب في إبداء المعلومات.

.10

الزيــارة الميدانيــة لالطــاع علــى وضــع الحالــة عــن قــرب ،ومالحظــة

.11

تقدير الباحث بعد رؤية الوضع العام للحالة.

.12

مــدى تأثيــر المــرض علــى الحالــة ،ومقــدار احتياجاتهــا الشــهرية مــن

.13

استفادة الحالة من المساعدات المقدمة من الجهات الخيرية األخرى.

.14

المعرفين المتعاونين مع قطر الخيرية.

قطري).

علمية أو مهنية.

األوضاع بصورة واقعية.

األدوية.
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أسئلة شائعة

هــل يعــد اســتقبال الطلــب فــي قطــر الخيريــة ،موافقة
منهــا على المســاعدة؟
ال يعنــي قبــول اســتالم الطلــب أن هنــاك موافقــة .كمــا أن الموافقــة
فــي حــد ذاتهــا قــد تكــون جزئيــة بحســب دراســة الحالــة وتوصيــة اللجنــة
المســتقلة التــي تنظــر فــي طلبــات المســاعدة.

أين يمكنني التقدم بطلب مساعدة؟
عبر تطبيق األقربون المتاح للتحميل عبر متاجر جوجل وأبل
www.qch.qa/alaq

متابعة طلب المساعدة
عنــد تســجيل/تقديم الطلــب عبــر تطبيــق األقربــون ســيتم إرســال رســالة

تلقائيــة فيهــا الرقــم المرجعــي ،وبعــد عــرض الطلــب علــى اللجنــة ســيتم

نصيــة تلقائيــة أيضــا بالقــرار الصــادر أو بالتواصــل مــع مركــز
ّ
إرســال رســالة

االتصــال ( )44667711أو بدالــة المســاعدات ()44296497( ) 44296390
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األوراق المطلوبة لقبول طلب المساعدة
هناك متطلبات أساسية ال بد من توفرها بغض النظر عن نوع المساعدة حتى تتمكن
وحدة البحث االجتماعي من دراسة الطلب وتقييمه .باإلضافة إلى متطلبات فرعية

مفصلة أدناه ،تختلف بحسب نوع المساعدة .وأغلب هذه المتطلبات يمكن استخراج

ُنسخ منها عبر المواقع اإللكترونية للجهات الرسمية ذات الصلة.

المستندات المطلوبة للجنة الفرعية (خاص بالقطريين)
طلبات المعيشة وكفالة أسرة:
صورة من البطاقة الشخصية لمقدم الطلب وأسرته.
شهادة الراتب من جهة العمل.
كشف حساب آخر  6أشهر.
كفالة أسرة :تعبئة النموذج الخاص بكفالة األسرة.
مستندات خاصة حسب تقدير الباحث.
طلبات األرامل وكفالة األيتام:
صورة من البطاقة الشخصية لمقدم الطلب وأسرته.
كشف حساب آخر  6أشهر.
شهادة وفاة الزوج.
شهادة إثبات عدم الزواج من المحكمة.
خطاب حديث من وزارة العمل والشؤون االجتماعية يفيد بعدم االستفادة من
الضمان االجتماعي.
كفالة األيتام :تعبئة النموذج الخاص بكفالة األيتام.
مستندات خاصة حسب تقدير الباحث.
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األوراق المطلوبة لقبول طلب المساعدة

طلبات المطلقات:
صورة من البطاقة الشخصية لمقدم الطلب وأسرته.
كشف حساب آخر  6أشهر.
شهادة إثبات الطالق من المحكمة.
شهادة إثبات عدم الزواج من المحكمة.
خطاب حديث من وزارة العمل والشؤون االجتماعية يفيد بعدم االستفادة من
الضمان االجتماعي.
مستندات خاصة حسب تقدير الباحث.
طلبات المهجورات:
صورة من البطاقة الشخصية لمقدم الطلب وأسرته.
كشف حساب آخر  6أشهر.
حكم من المحكمة يفيد بالهجر أو ما يفيد ذلك.
خطاب حديث من وزارة العمل والشؤون االجتماعية يفيد بعدم االستفادة من
الضمان االجتماعي.
مستندات خاصة حسب تقدير الباحث.
طلبات الحاالت الصحية:
صورة من البطاقة الشخصية.
كشف حساب آخر  6أشهر.
شهادة الراتب من جهة العمل.
تقرير طبي حديث مترجم إلى اللغة العربية ومعتمد من مستشفى العالج.
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حالة العالج بالخارج:

األوراق المطلوبة لقبول طلب المساعدة

خطاب من مؤسسة حمد الطبية يفيد بعدم توفر العالج داخل قطر.
تقرير طبي حديث ومترجم من مستشفى العالج بالخارج معتمد من السفارة
القطرية بنفس الدولة.
إفادة رسمية من البنك برقم حساب المستشفى.
مستندات خاصة حسب تقدير الباحث.
طلبات الدعم التعليمي وكفالة طالب علم:
صورة من البطاقة الشخصية لمقدم الطلب وأسرته.
كشف حساب آخر  6أشهر.
شهادة الراتب من جهة العمل.
إثبات حديث بالرسوم الدراسية المطلوبة (جامعة -مدرسة  -مركز تعليمي).
مستندات خاصة حسب تقدير الباحث.
طلبات متأخرات اإليجار:
صورة من البطاقة الشخصية لمقدم الطلب وأسرته.
كشف حساب أخر  6أشهر.
شهادة الراتب من جهة العمل.
عقد اإليجار مع صورة من البطاقة الشخصية للمؤجر.
كتاب بقيمة متأخرات اإليجار.
مستندات خاصة حسب تقدير الباحث.
طلبات الترميم:
صورة من البطاقة الشخصية لمقدم الطلب وأسرته.
كشف حساب آخر  6أشهر.
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األوراق المطلوبة لقبول طلب المساعدة

شهادة الراتب من جهة العمل.
تقرير الدفاع المدني.
سند ملكية لمنزل مقدم الطلب.
تعبئة النموذج.
مستندات خاصة حسب تقدير الباحث.
طلبات الغارمين:
صورة من البطاقة الشخصية لكل أفراد األسرة.
شهادة راتب من جهة العمل حديثة لكل من يعمل باألسرة.
كشف حساب بنكي حديث للزوجين.
شهادة مديونية حديثة من الجهات المطالبة.
صورة من األحكام القضائية الصادرة بحق مقدم الطلب.
مستندات خاصة حسب تقدير الباحث.
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األوراق المطلوبة لقبول طلب المساعدة

المستندات المطلوبة (خاص بغير القطريين)
طلبات أساسية لمقدم الطلب:
صور من البطاقة الشخصية لكل أفراد األسرة.
صورة من عقد الزواج
شهادة راتب تفصيلية حديثة من جهة العمل للزوجين ولكل موظف في األسرة.
كشف حساب من البنك آلخر  6أشهر للزوجين ولكل موظف في األسرة.
صورة من عقد اإليجار موضح فيه هاتف صاحب العقار ورقم الكهرباء والماء.
خطاب من وزارة الداخلية بالسيارات المسجلة للزوجين.
كشف حساب حديث من سوق الدوحة لألوراق المالية للزوجين.
كشف حساب حديث من مركز قطر للمعلومات االئتمانية للزوجين.
طلبات تكميلية حسب نوع المساعدة المطلوبة:
طلبات الحاالت الصحية:
تقرير طبي حديث مترجم إلى اللغة العربية ومعتمد من مستشفى العالج.
مستندات خاصة حسب تقدير الباحث.
حالة العالج بالخارج:
خطاب من مؤسسة حمد الطبية يفيد بعدم توفر العالج داخل قطر
تقرير طبي حديث ومترجم إلى اللغة العربية من مستشفى العالج بالخارج
ومعتمد من السفارة القطرية بنفس الدولة.
إفادة رسمية من البنك برقم حساب المستشفى.
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األوراق المطلوبة لقبول طلب المساعدة

طلبات أسر السجناء:
صور من األحكام القضائية موضح فيها الفترة العقابية وسبب الحكم.
مستندات خاصة حسب تقدير الباحث.
طلبات األرامل:
شهادة إثبات عدم الزواج.
شهادة وفاة الزوج.
شهادة وصاية على حقوق األوالد صادة من المحكمة.
شهادة حصر التركة.
مستندات خاصة حسب تقدير الباحث.
طلبات المطلقات:
شهادة الطالق.
شهادة إثبات عدم الزواج
مستندات خاصة حسب تقدير الباحث.
طلبات المهجورات:
حكم من المحكمة يفيد بالهجر أو ما يفيد ذلك.
نسخة من البطاقة الشخصية للزوج.
مستندات خاصة حسب تقدير الباحث.
طلبات الدعم التعليمي:
إثبات حديث بالرسوم الدراسية المطلوبة (جامعة– مدرسة– مركز تعليمي).
مستندات خاصة حسب تقدير الباحث.
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األوراق المطلوبة لقبول طلب المساعدة

طلبات خاصة بالالجئين:
صورة من تأشيرة الدخول (زائر).
صورة من جواز السفر.
مستندات خاصة حسب تقدير الباحث.
طلبات عابر سبيل:
نسخة من تأشيرة الدخول (زائر).
صورة من جواز السفر.
مستندات خاصة حسب تقدير الباحث.
طلبات المؤلفة قلوبهم:
ورقة تثبت اعتناق اإلسالم من مركز قطر للتعريف باإلسالم.
مستندات خاصة حسب تقدير الباحث.
طلبات ذوي االحتياجات الخاصة:
خطاب من الجمعية القطرية لتأهيل ذوي االحتياجات الخاصة أو نسخة من البطاقة.
مستندات خاصة حسب تقدير الباحث.
طلبات خاصة بالغارمين:
شهادة مديونية حديثة من الجهات المطالبة.
صورة من األحكام القضائية الصادرة بحق مقدم الطلب.
مستندات خاصة حسب تقدير الباحث.
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األوراق المطلوبة لقبول طلب المساعدة

المستندات المطلوبة للجنة الرئيسية
طلبات أساسية لمقدم الطلب:
صورة من البطاقات الشخصية لكل أفراد األسرة.
صورة من عقد الزواج.
شهادة راتب من العمل حديثة لكل من يعمل باألسرة.
كشف حساب بنكي حديث للزوجين.
صورة من عقد اإليجار إن وجد يوضح به هاتف صاحب العقار.
كشف حساب حديث من سوق الدوحة لألوراق المالية لكل أفراد األسرة.
كشف حساب حديث من مركز قطر للمعلومات االئتمانية للزوجين.
خطاب من وزارة الداخلية بالسيارات المسجلة باسم أفراد األسرة.
شهادة حديثة من السجل العقاري للزوجين.
شهادة حديثة من السجل التجاري للزوجين.
طلبات تكميلية حسب نوع المساعدة المطلوبة:
طلبات أسر السجناء:
إحضار شهادة تثبت سجن رب األسرة والحكم الصادر.
مستندات خاصة حسب تقدير الباحث.
طلبات األرامل:
شهادة الوفاة للزوج.
شهادة وصاية على حقوق األوالد صادرة من المحكمة.
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األوراق المطلوبة لقبول طلب المساعدة

شهادة حصر التركة.
شهادة إثبات عدم الزواج من المحكمة.
خطاب حديث من وزارة العمل والشؤون االجتماعية يفيد بعدم االستفادة من
الضمان االجتماعي.
مستندات خاصة حسب تقدير الباحث.
طلبات المطلقات:
شهادة إثبات الطالق من المحكمة.
شهادة إثبات عدم الزواج من المحكمة.
خطاب حديث من وزارة العمل والشؤون االجتماعية يفيد بعدم االستفادة من
الضمان االجتماعي.
مستندات خاصة حسب تقدير الباحث.
طلبات المهجورات:
حكم من المحكمة يفيد بالهجر أو ما يفيد ذلك.
نسخة من البطاقة الشخصية للزوج.
خطاب حديث من وزارة العمل والشؤون االجتماعية يفيد بعدم االستفادة من
الضمان االجتماعي.
مستندات خاصة حسب تقدير الباحث.
طلبات الغارمين:
شهادة مديونية حديثة من الجهات المطالبة.
صور من األحكام القضائية الصادرة بحق مقدم الطلب.
مستندات خاصة حسب تقدير الباحث.
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تطبيق األقربون

لطلب المساعــدات المحلية

•أطلقــت قطــر الخيريــة تطبيقهــا “األقربــون” للمســاعدات اإلنســانية المحليــة،
ً
وســيطا بيــن الفئــات المحتاجــة والحــاالت المســتعجلة داخــل قطــر،
ليكــون
مــن أجــل تســهيل وتســريع تلبيــة طلبــات التبــرع والمســاعدة العاجلــة فــي

أســرع وقــت ممكــن.

•ويمكــن لألســر المتعففــة والحــاالت اإلنســانية داخــل قطــر االشــتراك فــي
الخدمــة عبــر الخطــوات التاليــة:

 - 1التسجيل واالشتراك عبر مسح رمز الشريط في البطاقة
الشخصية القطرية.
 - 2إضافة البيانات الخاصة بكل فرد من العائلة.
 - 3تقديم طلب المساعدة وإرفاقه بصور من الوثائق المطلوبة
(حسب نوع المساعدة المطلوبة).
 - 4متابعة مسار الطلبات المقدمة بسهولة في حالة القبول عبر
إبراز الخطوات الواجب اتخاذها من مقدم الطلب ،أو حالة الرفض
(مع ذكر سبب الرفض).
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ملحق الجهات المصدرة لألوراق الرسمية المطلوبة

مبنى السد  -الدوحة

تنويه :يمكنك استصدار أغلب الوثائق من الخدمات الرقمية للجهات أعاله .وفي حال تعذر ذلك  ،يمكنك الحصول على األوراق الحكومية من
مجمع الخدمات في زيارة واحدة ،ومن مركز قطر للمعلومات االئتمانية وسوق الدوحة في زيارة واحدة .

محكمة األسرة

مركز قطر للتعريف باإلسالم

الجمعية القطرية لتأهيل
ذوي االحتياجات الخاصة

مؤسسة حمد الطبية

األقرب إليك

مجمع الخدمات الحكومية األقرب اليك

مجمع الخدمات الحكومية األقرب اليك

4459 1111

4444 7444

www.qsrn.org

www.hamad.qa

اإلدارة العامة للمرور

وزارة التنمية اإلدارية
والعمل والشؤون
االجتماعية

السجل العقاري

السجل التجاري

مجمع الخدمات الحكومية األقرب اليك

مبنى رقم  4فايننشال سكوير  -الدائري الثالث

برج الدانة ،الخليج الغربي

www.sjc.gov.qa

الدوحة  -فنار  -مقابل سوق واقف

شارع نجد منطقة الهالل

44663232
44663845

16060

44333666

www.qe.com.qa

مبنى رقم  3فايننشال سكوير  -الدائري الثالث

44222244

www.cb.gov.qa
سوق الدوحة
لألوراق المالية

مركز قطر للمعلومات
االئتمانية

الجهة

العنوان

رقم الهاتف

الموقع اإللكتروني
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خارطة مواقع الجهات

سوق الدوحة لألوراق

مركز قطر للمعلومات
االئتمانية

المالية

وزارة التنمية اإلدارية
والعمل والشؤون
االجتماعية

مراكز الخدمات
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مسيمير

عنيزة

الريان

اللؤلؤة

الظعاين

الشحانية

الخــــــور

الشمال

الوكرة

الهالل

أم صالل

رمز QR
للوصول لموقع
قطر الخيرية

