
 المساعدة إلى المؤسسات الخيريةطلبات تقديم الوثائق المطلوبة ل

 

غير  قطري الوثائق المطلوبة
 قطري

 ☐ ☐ من جواز سفر المريض وبطاقته الشخصية ةصور 1
صورة من جواز سفر األب وبطاقته الشخصية (أو الكفيل إذا كان األب غير  2

 موجود في قطر)
  

 ☐ ☐ صورة من جواز سفر األم وبطاقتها الشخصية  3
   رخصة إقامة سارية الصالحية لمدة ثالثة أشهر على األقل 4
 ☐ ☐ صورة من عقد الزواج 5
 ☐ ☐ صورة من شهادات ميالد األبناء وجوازات سفرهم 6
 ☐ ☐ صورة من الشهادات الدراسية لألبناء 7
أو الكفيل إذا كان األب غير موجود في عمل األب (شهادة راتب من جهة  8

 )قطر
☐ ☐ 

 ☐ ☐ شهادة راتب من جهة عمل األم (إذا كانت تعمل) 9
كشف حساب بنكي عن آخر ستة أشهر لألب (أو تقديم كشف حساب 10

حديث من مركز قطر للمعلومات االئتمانية لألب في حالة عدم وجود 
 حساب بنكي)

☐ ☐ 

كشف حساب بنكي عن آخر ستة أشهر لألم (أو تقديم كشف حساب 11
حديث من مركز قطر للمعلومات االئتمانية لألم في حالة عدم وجود 

 حساب بنكي)

  

 ☐ ☐ شهادة مديونية مفصلة وحديثة من البنك12
 ☐ ☐ (إن وجد)الحالي للمنزل  يجاراإلصورة من عقد 13
الزرقاء (التي تتضمن بيانات العنوان األساسية صورة للوحة عنواني 14

 والمتمثلة في رقم الشارع والمنطقة والمبنى)
☐ ☐ 

وفي حالة عدم ( لزوجينكل من ال بورصة قطركشف حساب حديث من 15
صادر عن البورصة يفيد  تقديم بيانيرجى ، قطر وجود حساب لدى بورصة

 )نشط حساب وجودبعدم 

☐ ☐ 

وفي حديث من مركز قطر للمعلومات االئتمانية للزوجين ( كشف حساب16
حالة عدم وجود حساب لدى مركز قطر للمعلومات االئتمانية، يرجى 

 ) حساب نشط تقديم بيان صادر عن المركز يفيد بعدم وجود

☐ ☐ 

 ☐ ☐ جميع أفراد األسرة التي يمتلكهامن وزارة الداخلية بالمركبات  بيان17
  ☐  شهادة من وزارة البلدية والبيئة (إدارة الثروة الحيوانية) صادرة للزوجين 18
  ☐ شهادة حديثة من إدارة التسجيل العقاري (وزارة العدل) للزوجين19
شهادة حديثة من قسم التسجيل التجاري (وزارة التجارة والصناعة) 20

 للزوجين
☐  

  ☐ االجتماعية وهيئة العملشهادة من إدارة التأمينات 21
 ☐ ☐ ومختوم (يوفره قسم الخدمات االجتماعية)باللغة العربية  التقرير الطبي22
 ☐ ☐ (يوفره قسم الخدمات االجتماعية)الخيرية خطاب طلب المساعدة 23
 ☐ ☐ استمارة المعلومات األساسية (يوفرها قسم الخدمات االجتماعية)24


