
Financial Aid Application 
Required Documents 
 
 
1. Family Civil Status Record (not exceeding six months from the date of issue).  
2. Recent certificate of enrollment at school or university showing annual tuition fees for each 

dependent child in the family.  
3. Recent employment certificate(s) for job(s) held by each earning member of the family 

(father - mother – siblings (within the household)) clearly stating occupation, job title, years 
of service, income and benefits (e.g. educational benefits, accommodation, etc...). 
Employees should provide the NSSF Number of the company duly signed and stamped.  

4. For each member of the family who is (are) self-employed or unemployed, documentation 
should be provided by the Mayor of the town (The self-employed member should provide as 
well the Business Registration, (income tax statements, and the business bank statement of 
account for the last three years).  

5. Photocopy of recent rental contract(s) (and/or ownership deed(s) of house, resort, land and 
business premises if applicable).  

6. Photocopy of car(s) registration form for each car owned by the family members.  
7. Photocopy of loan agreement(s), if any, with all supporting documents.  
8. Any additional document that would support the application for financial aid (e.g. medical 

reports and recent medical/hospital bills, certificate of job termination or end of service, 
etc…). 

 
 

عن ستة أشهر من تاريخ اإلصدار)(ال تزيد  إخراج قيد عائلي  
 

 شهادة تسجيل حديثة في المدرسة أو الجامعة توضح الرسوم الرسوم السنوية لكل معال في األسرة
 

األشقاء (داخل األسرة)) توضح المهنة  –األم  –حديثة للوظيفة التي يشغلها كل فرد من أفراد األسرة (األب  شهادة عمل 
. يجب على الموظفين تقديم رقم ضمان موقعاً والمسمى الوظيفي وسنوات الخدمة والدخل وغيرها (مثل بدل التعليم و غيرها)

 ومختوماً.
 

يجب تقديم الوثائق من قبل مختار المدينة. يجب على الفرد  ،به أو عاطل عن العمللكل فرد من أفراد األسرة (يعمل) لحسا
ان حساب البنك التجاري الذي يعمل لحسابه الخاص تقديم سجل األعمال التجارية (السجل التجاري ة الدخل و انات  ، ب

خر ثالث سنوات
ّ
  ). ال
 

ا التجارة إن وجدت(سندات) للمنزل نسخة من عقود اإلجار األخيرة (عقد إجار أو سند ملكية )). ، األرض والم  
 

 صورة من استمارة تسجيل السيارة (السيارات) لكل سيارة مملوكة ألفراد األسرة.
 

ندات الداعمةنسخة من إتفاقية (إتفاقيات) القرض . ، إن وجدت، مع جميع المس  
 

المالية (مثل التقارير الطبية والفواتير الطبية وشهداة إنهاء أي وثيقة إضافية من شأنها أن تدعم طلب الحصول على المساعدة 
 الوظيفة أو نهاية الخدمة وغيرها)

 
 
 
 


