
امل�ستندات الر�سمية 
املطلوبة لتقدمي الطلب

امل�ستندات الر�سمية املطلوبة 
جلميع املتقدمني بطلب الزكاة وال�سدقات اإرفاق ن�سخ من :

قارئ البطاقة الذكية �سارية املفعول جلميع اأفراد الأ�سرة املقيمني على نف�س العنوان. 	
فاتورة الكهرباء واملاء )مطابقة لعنوان البطاقة الذكية اخلا�سة مبقدم الطلب(. 	
اإقامة �سارية املفعول اإن وجدت. 	
اإفادة من الهيئة العامة للتاأمني الجتماعي يف حال وجود تاأمني اختياري. 	
ك�سف ح�ساب لآخر ثالثة اأ�سهر جلميع احل�سابات البنكية جلميع اأفراد الأ�سرة املقيمني على نف�س العنوان. 	
	 )IBAN(رقم احل�ساب الدويل

يف حال الزواج:

وثيقة الزواج 	

يف حال الهجر:

�سهادة هجران حديثة م�سدقة من وزارة العدل وال�سوؤون الإ�سالمية والأوقاف)اإثبات هجر وعدم انفاق(. 	

يف حالة �سجن العائل اأو اأحد اأفراد الأ�سرة:

اإفادة حديثة من اإدارة ال�سالح والتاأهيل تبني تنفيذ حكم املحكمة. 	

يف حال الرتمل:
�سهادة وفاة الزوج 	
اإفادة با�ستالم اأو عدم ا�ستالم مكرمة الأرامل والأيتام. 	
اإفادة با�ستالم اأو عدم ا�ستالم معا�س من الهيئة العامة للتاأمني الجتماعي. 	

يف حال الطالق:
وثيقة الطالق. 	
حكم نفقة الأبناء ويف حال عدم النفاق اإح�سار اإفادة حديثة بعدم اإنفاق الأب على الأبناء معتمدة من وزارة العدل وال�سوؤون الإ�سالمية والأوقاف. 	

يف حال العمل:

�سهادة راتب وك�سف ح�ساب لآخر ثالثة اأ�سهر جلميع اأفراد الأ�سرة العاملني الذين ي�سكنون على نف�س العنوان. 	

يف حال انهاء اخلدمة من العمل:

اإرفاق مايفيد ذلك )�سهادة بقبول ال�ستقالة/ �سهادة اإنهاء خدمة( 	

يف حالة التقاعد:
اإفادة حديثة للمعا�س التقاعدي من الهيئة العامة للتاأمينات الجتماعية جلميع اأفراد الأ�سرة املتقاعدين الذين ي�سكنون على نف�س العنوان  	

مع ك�سف ح�ساب البنك لآخر ثالثة اأ�سهر، ويف حال عدم اإ�ستالم معا�س تقاعدي اإرفاق اإفادة بعدم ال�ستالم.

يف حال عدم انفاق الأبناء علي الوالدين اأو اأحدهما:

�سهادة  حديثة بعدم النفاق م�سدقة من وزارة العدل وال�سوؤون الإ�سالمية والأقاف )اإثبات عدم انفاق الأبناء( 	

يف حال ا�ستالم م�ساعدات من اجلمعيات اخلريية:
اإفادة �سندوق الزكاة وال�سدقات بذلك يف حال عدم حتويل امل�ساعدة على البنك. 	
يف حال ا�ستالم امل�ساعدة عن طريق البنك يتم اإح�سار ك�سف ح�ساب لآخر ثالثة اأ�سهر. 	

يف حال ال�سكنى يف �سكن م�ستاأجر:
عقد الإيجار �ساري املفعول با�سم مقدم الطلب مطابق لعنوان البطاقة الذكية. 	
اآخر ثالثة اأر�سدة دفع فيها اليجار. 	

يف حال وجود ديون بنكية:

�سهادة مديونية حديثة. 	
مايثبت دفع الدين)اأر�سدة/ك�سف ح�ساب لآخر ثالثة اأ�سهر(. 	

social.working@moia.gov.bh : تقدمي الطلب عرب الربيد الإلكرتوين للبحث الجتماعي


