
 
 

 سياسة المساعدة المالية

 
 2مستند 

 غير المؤّمن عليه –شروط برنامج المساعدة المالية 

 .draE nE  ea eraCيجب إرفاق الوثائق التالية، إذا كان ذلك ممكنًا، مع طلب الحصول على المساعدة المالية من 

 تقديم اإلقرار الضريبي مع الوثائق الداعمة للسنة األخيرة. (1
 

 (انظر الشرح المفصل أدناه)سجالت الدخل*  (2

a)  أسابيع على األقل( 4قسائم السداد الحالية )خالل 

b) إشعار منح لإلعاقة 

c) )إشعار منح الضمان االجتماعي )يتم التنازل عنها إذا تم تقديم بيان باإليداع المباشر وكشف حساب بنكي 

d) لى مساعدة مالية طالبًادخل الوالدين )اإلقرار الضريبي( عندما يكون الشخص المتقدم بطلب للحصول ع 
 

 (انظر الشرح المفصل أدناهسجالت األصول** ) (3

a)  تشمل الكشوف البنكية المدخرات والتدقيق وبيانات االستثمار والدخل السنوي وشهادات اإليداع وحسابات السوق

 المالية واألسهم والسندات والمعاشات وحسابات التقاعد الفردي

b) الحياة. القيمة النقدية لبوالص التأمين على 

c) الممتلكات الشخصية )بخالف السكن الرئيسي والسيارات المعدة لالستخدام الشخصي 

 

 IErecruoSatE eHالمساعدة الطبية و/أو قبول/رفض  (4
 

 نسخة من شهادة الوفاة، إذا كان ذلك ممكنًا. (5
 

 دليل بحالة الطالب، إن وجد. (6
 

 خطاب دعم، إن وجد. (7
 

يُقصد بالدخل إجمالي المقبوضات النقدية السنوية الفعلية أو المقدرة قبل خصم الضرائب من المرتبات   *سجالت الدخل:

واألجور ودخل العمل الحر ودخل رعاية الطفل وإيرادات اإليجار وإعانة البطالة والتأمين ضد العجز المؤقت ودعم الطفل 

ى واستحقاقات الضمان االجتماعي واألرباح الموزعة والفوائد ونفقة الزوجة وتعويض العمال ومستحقات المحاربين القدام

المقبوضة والعوائد ومعاشات القطاعين العام والخاص والمساعدة العامة.  كما يشتمل الدخل أيًضا على عوائد اإلضراب 

لتقويمية التي تلتمس وصافي القرعة ومكاسب القمار ومبلغ التأمين لمرة واحدة أو التعويض عن اإلصابات المستلم في السنة ا

 المساعدة المالية للحصول على خدمات المستشفى.

يُقصد باألصول النقد والنقد المعادل وغيرها من األصول الثابتة التي يمكن تحويلها إلى نقدية، بما في ذلك  **سجالت األصول:

وحسابات السوق المالية واألسهم  (dDCالنقد في متناول اليد وحسابات التوفير والحسابات الجارية وشهادات اإليداع )

  457و 403  )3(و)k) 401)المشتركة والمفضلة( والسندات وصناديق االستثمار المشتركة وحسابات التقاعد الفردي و 

والقيمة النقدية لبوالص التأمين على الحياة والممتلكات الشخصية والسيارات بخالف المعدة لالستخدام الشخصي والمنازل 

 لممتلكات المؤجرة.  ويستثنى من األصول السكن الرئيسي والسيارات المعدة لالستخدام الشخصي.الثانوية وا

 

 


