سداد قروض المساعدات
المالية لمؤسسة قطر
QATAR FOUNDATION
FINANCIAL AID
REPAYMENT

WHAT IS QF FINANCIAL AID?

QF Financial Aid is a need-based loan awarded to undergraduate students
at Education City in Qatar. The loan is provided by QF Student Financial
Services (QF SFS).

HOW IS QF FINANCIAL AID REPAID?

This loan is repaid back to Qatar Foundation through one of the
below methods:
Prior to graduation: If the student withdraws, gets dismissed, or transfers
to another university outside of Education City in Qatar, the student must
repay the total amount of financial aid received in monthly installments.
These installments should be sufficient to repay the due amount within a
period of time that does not exceed the total period of the student’s actual
university matriculation, or across an agreed period of time based on an
arrangement between the QF SFS and the student/guarantor.
After graduation: Students have a grace period of six months after
graduation. By the end of this grace period, they are expected to
provide the QF Student Financial Services with an employment
contract in order to determine the repayment option:

a) PAID SERVICE OPTION

Graduates can work for QF’s Financial Aid-approved employers for a predetermined period in exchange for the loan value. The term of the obligated
service under this option (the “Paid Service Option”) shall not be less than
one year and does not exceed six years, varying according to the total
amount of financial aid received by the student during their undergraduate
years of studies. These plans will be renewed on a yearly basis or upon
the expiry of employment, according to the notification/contract issued by
their employers.
The employment period shall be calculated based on consecutive
employment contracts issued by the approved company(s) for the Paid
Service Option, otherwise QF SFS will have to recalculate the service
period based on the financial aid loan amount and reschedule the
repayment accordingly.
During unemployment periods, please note that the graduates will be
under the Repayment Option.

b) REPAYMENT OPTION

Graduates will pay back their loan borrowed from QF SFS by settlement
of 15% of their net monthly income (after tax), payable in US dollars on
the agreed day of each month. These plans will be renewed on a yearly
basis according to the updated letters issued by the employers confirming
the income.

CAN STUDENTS SWITCH BETWEEN THE PAID SERVICE OPTION AND
THE REPAYMENT OPTION?

The mode of repayment is flexible. To enable the QF SFS to switch your
repayment, you will need to send an email to fao-repayment@qf.org.qa
and provide justifying documents. Upon approval, your repayment will be
altered accordingly.

WHAT ARE THE STEPS NEEDED FROM THE STUDENT’S SIDE
BEFORE GRADUATION?

Before graduation date, students must, along with their guarantor,
visit the QF Student Financial Services in order to update their contact
information and sign, in front of a QF SFS staff member, the “Letter of
Repayment” document. If guarantors do not reside in Qatar, the “Letter
of Repayment” must be notarized in the guarantor’s home country before
being submitted to the QF SFS.

WHAT ARE THE STEPS TO BE CARRIED OUT AFTER GRADUATION
FOR REPAYMENT?

Graduates have a six month grace period after their graduation, during
which they should inform the QF Student Financial Services about their
status, in order for them to start the repayment process. On due date,
a reminder will be sent to the graduates, requesting them to provide an
employment contract.
Paid Service Option letters and repayment plans will be set according to
the employment contract(s) submitted. The list of approved companies for
the paid service option is updated on a yearly basis.
Reminders will be sent to graduates, who are under the Paid Service
Option, before the expiry date of their employment contracts in order to
provide extension(s) or receive new employment contracts with approved
companies to be able to renew the plan. Otherwise, the plan will be shifted
to the Repayment Option.
Being part of the Paid Service Option requires that employment contract(s)
should be with the approved companies for the whole duration of the
calculated period. In case the employment contract(s) are not continuous,
the calculation for the new repayment plan will be prepared based on the
remaining balance (Repayment Option).

WHAT ARE THE STEPS TO BE CARRIED OUT BY
NON-GRADUATE STUDENTS?

Repayment plans are set for non-graduate students and their guarantors
Reminders are sent for installment date to students and guarantors
The Paid Service Option is not applicable

HOW CAN I FIND OUT MORE DETAILS ABOUT THE REPAYMENT OF QF
FINANCIAL AID LOAN?
You can contact us in the following ways:
Visit us at our offices in the QF Headquarters.
Office hours are Sunday – Thursday: 7.30am to 3.30pm
E-mail us at: fao-repayment@qf.org.qa

ّ
ما المساعدات المالية المقدمة من مؤسسة قطر؟

ّ
تقدم مؤسسة قطر مساعدات للطالب المنتسبين إلى جامعات المدينة التعليمية في
ّ
 هذه المساعدات المالية تقدمها.دولة قطر بعد تحديد الحاجة المادية لهؤالء الطالب
.الخدمات المالية للطالب في مؤسسة قطر

كيف يتم سداد المساعدة المالية لمؤسسة قطر؟

:يتم سداد هذا القرض إلى مؤسسة قطر من خالل إحدى الطريقتين اآلتيتين

 في حال انسحاب الطالب أو فصله أو انتقاله إلى جامعة أخرى خارج:قبل التخرج
 يتوجب على الطالب سداد القيمة اإلجمالية،المدينة التعليمية في دولة قطر
للمساعدات المالية التي استلمها من مؤسسة قطر على دفعات شهرية كافية
لسداد المبالغ المستحقة خالل فترة زمنية ال تتجاوز مدة الدراسة التي قضاها في
ً
 أو مدة زمنية متفق عليها بين الطالب أو من يكفله ماديا والخدمات المالية،الجامعة
.للطالب في مؤسسة قطر
ّ
ُ
 يمنح الطالب المتخرجون في جامعات المدينة التعليمية فترة سماح:بعد التخرج
ّ
ُ
 يطلب من المتخرجين، وعند انتهاء فترة السماح.مدتها ستة أشهر من تاريخ التخرج
تزويد الخدمات المالية للطالب في مؤسسة قطر بعقد عملهم لكي يتم تحديد
:طريقة السداد بإحدى الخيارين اآلتيين

أ) خيار السداد عن طريق العمل

يمكن للطالب المتخرجين في جامعات المدينة التعليمية أن يعملوا في إحدى
الشركات المعتمدة لدى الخدمات المالية للطالب لمدة زمنية معينة مقابل قيمة
 وال تقل مدة العمل اإللزامية تحت هذا الخيار (أي “خيار.قرض المساعدة المالية
 بحسب قيمة، وال تتجاوز ست سنوات،السداد عن طريق العمل”) عن سنة واحدة
.المساعدة المالية اإلجمالية التي استلمها الطالب خالل سنوات دراسة البكالوريوس
ويتم تجديد خطط الدفع المتفق عليها بشكل سنوي أو عند انتهاء صالحية عقد
ً
 وذلك وفقا إلخطار أو عقد صادر من،العمل المبرم مع جهة عمل المتخرج
.أصحاب العمل
يتم احتساب فترة “السداد عن طريق العمل” باالعتماد على عقود عمل متتالية
.صادرة عن جهة عمل معتمدة لدى الخدمات المالية للطالب في مؤسسة قطر
،وفي حالة عودة المتخرج للعمل لدى إحدى الجهات المعتمدة بعد أي انقطاع
.المدة المتبقية بالنظر إلى قيمة الرصيد المتبقي على ذمة الطالب
ّ سيتم احتساب
 سيتم التعامل مع المتخرجين على أساس خيار،وخالل فترات التوقف عن العمل
.”“السداد عن طريق الدفعات الشهرية

ب) خيار السداد عن طريق الدفعات الشهرية

يقوم الطالب المتخرجون بسداد قروض المساعدات المالية التي اقترضوها من الخدمات
ً
 شهريا من صافي دخلهم%15  عن طريق دفع،المالية للطالب في مؤسسة قطر
ّ
 كما. ويتم السداد بالدوالر األمريكي بالتاريخ المتفق عليه،)الشهري (بعد دفع الضرائب
ّ
ً
يتم تجديد خطط الدفع المتفق عليها بشكل سنوي وفقا لرسالة صادرة من جهة العمل
.لتأكيد قيمة الدخل الشهري

هل يمكن للطالب التبديل بين خياري السداد عن طريق العمل
وعن طريق الدفعات الشهرية؟

 لكن يجب عليهم إبالغ الخدمات المالية للطالب،يجوز للطالب التبديل بين خياري السداد
 مع،fao-repayment@qf.org.qa برغبتهم في تبديل خيار السداد من خالل رسالة إلكترونية إلى
ً
. يتم تبديل طريقة الدفع وفقا لذلك، وعند الحصول على الموافقة.تقديم الوثائق ذات الصلة

ما الخطوات المتوقعة من الطالب قبل التخرج؟
ّ
 يتوجب على الطالب زيارة الخدمات المالية للطالب في مؤسسة،قبل التخرج
ً
 وذلك لتحديث بيانات االتصال الخاصة بهم والقيام،قطر مع من يكفله ماديا
 وفي حال.بتوقيع “إشعار السداد” بحضور أحد موظفي الخدمات المالية
” يتوجب عليه توقيع “إشعار السداد،عدم وجود الكفيل داخل دولة قطر
في بلده بحضور كاتب العدل وتوثيق ذلك لدى الجهات المختصة قبل
.تقديمه إلى الخدمات المالية للطالب

ما الخطوات التي يتخذها الطالب بعد التخرج بشأن السداد؟

ّ
ّ
 وخالل.يحصل الطالب المتخرج على فترة سماح مدتها ستة أشهر من تاريخ التخرج
 يتوجب على الطالب إبالغ الخدمات المالية للطالب بالمستجدات المتعلقة،هذه الفترة
 ترسل، وعند نهاية فترة السماح.بتوظيفه حتى يتسنى له البدء في عملية السداد
ً
ّ
.الخدمات المالية للطالب تنويها للطالب للتقدم بنسخة عن عقد عمل
ً
سيتم تحديد رسائل وخطط السداد عن طريق العمل وفقا لعقود العمل
ّ
 وتقوم الخدمات المالية للطالب.المقدمة إلى الخدمات المالية للطالب
.بتحديث الئحة الشركات المعتمدة لديها بشكل سنوي
تقوم الخدمات المالية للطالب بإرسال تنويه لجميع الطالب المتخرجين قبل
انتهاء مدة عقد عملهم كي يقوموا بتزويد الخدمات المالية للطالب برسالة
لتمديد عقد العمل أو إبرام عقد عمل جديد حتى يتم تجديد رسالة ‘‘السداد
 فسيتم تحويل الخطة إلى السداد، وما لم يتحقق ذلك.’’عن طريق العمل
.عن طريق الدفعات الشهرية
ّ
 فيتوجب عليه العمل في إحدى،”إذا اختار الطالب “السداد عن طريق العمل
.الشركات المعتمدة لدى الخدمات المالية للطالب لكامل المدة المتفق عليها
،وفي حال لم يتمكن من الحصول على عمل مستمر خالل المدة المتفق عليها
ً سيتم احتساب خطة السداد الجديدة
بناء على المبلغ المتبقي في ذمة الطالب
.)(خيار السداد عن طريق الدفعات الشهرية

ما الخطوات التي يتخذها غير الخريجين؟

.تقوم الخدمات المالية للطالب بوضع خطط السداد لهؤالء الطالب وكفالئهم
.يتم إرسال تنويه لهؤالء الطالب وكفالئهم حول مواعيد الدفعات المتفق عليها
.”ال يمكن للطالب الذين لم يتخرجوا االستفادة من طريقة “السداد عن طريق العمل

كيف أحصل على معلومات إضافية حول طرق سداد قروض
المساعدات المالية لمؤسسة قطر؟

:يمكنك التواصل معنا بالطرق التالية
 وذلك في أثناء ساعات،زيارة الخدمات المالية للطالب في المقر الرئيسي لمؤسسة قطر
ً
ً
. عصرا3:30  صباحا إلى7:30  من، من األحد إلى الخميس:العمل
fao-repayment@qf.org.qaa:التواصل معنا عبر البريد اإللكتروني

