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ادة  فرد  مركز ديني   دور عب
انات مقدم الطلبأواًل :   : بي

  االسم

ي   الرقم الشخص

ة   الصف

ي   جهة العمل  المسمى الوظيف

  أرقام االتصال

  البريد اإللكتروني

  العنوان

ي جمعية سياسية أو اجتماعية أو خيرية؟ ي العمل الخيري وجمع االموال ال    /     نعم هل أنت مؤسس أو لديك عضوية ف   عدد سنوات الخبرة ف

التعاملهل تقوم  ة أو المباشر أو الغير مباشر  ب مع منظمات خيرية أو ديني

 ؟ اجتماعية محلية 
 نعم    /    ال 

التعامل مع منظمات خيرية أو  المباشر أو الغير مباشر هل تقوم ب

 دينية أو اجتماعية خارجية ؟
 نعم    /    ال 

ي حال امتالك أو إدارة  نعم    /    ال  هل تملك أو تدير سجل تجاري ؟    ذكر نوع النشاط التجاريسجل تجاري ، اف

ًا : الغرض من جمع المال : اني  ث

 الغرض  الغرض 

ة  اة   وإقامة البرامج واألنشطة رعاية المراكز اإلسالمي  / خمس ( صدقات  –مساعدة األفراد ) زك

ادة   إفطار صائم   رعاية مساجد / مآتم / دور عب

اء   ادة/  ترميم  –بن  الحج والعمرة   دور العب

 أخرى

 وصف وتحديد الغرض الغرض

  

ًا : وسيلة جمع المال : الث  ث

ادة (  حصاالت  ة  ) للمراكز الدينية دون األفراد ودور العب ة  / كوبونات حمالت ترويجي  مخاطبة متبرعين  تطبيقات مصرفية – تحويالت مصرفي

ة   استقطاعات   آليةأجهزة    موقع إلكتروني  رسائل إلكتروني

 أخرى

ة  وصف وتحديد طريقة الجمع الوسيل

  

 

 : كوبونات (  –) حصاالت رابعًا : أماكن جمع المال 

ي  مهرجانات  أندية  مراكز / معاهد إسالمية  مجمعات عامة  محالت تجارية   سوق خير

 أخرى

 وصف وتحديد المكان المكان

  

 

 :  كيفية صرف األموال:  خامساً 

ي حسابات المستفيدين  شيكات  نقدي  عيني   تحويل ف

 
 

 تعهد

اه  ا الموقع أدن انات المقدمة أعاله ، وأتعهد أن أحكام المرسوم بقانون رقم ) بصحة البي ه التنفيذية، وأتحمل كافة المسئوليات والتبعات  2013( لسنة  21اإللتزام ب أن تنظيم جمع المال لألغراض العامة والئحت بشـ

الغ المحصلة فو ي المخصص إليداع المب الوزارة برقم الحساب المصرف ى مخالفتهما. كما أتعهد بتزويد الجهة المختصة ب ر فتحه ، وحضور الدورة التدريبية اإللزامية للمرخص لهم . وأتعهد كذلك المترتبة عل

ي موعد أقصاه  اصيل ومستندات عمليات الجمع أو الصرف ف ة أو المستلمة  15بموافاة الوزارة بتف الغ المحول ي تثبت أن المب ائق والمستندات الت الوث اريخ انتهاء الترخيص. وأتعهد بموافاة الوزارة ب يومًا من ت

ه الوزارة ، وأتعهد  قد ال  أو إرسال األموال من سلمت للجهة المعنية وأن التبرع المصرح به قد استخدم في الغرض الذي صدقت علي ى خارج مملكة البحرينفي حال استقب ة  و إل أن أتقدم لملئ النماذج المخصص

العلم المسبق للتبرع وأن ال يتم استالمها أو إرسالها نقدًا أو عبر الص ي أي وقت والسماح رافة وأن تكون عن  طريق التحويالت البنكية فقطلذلك ب ي حال طلب الوزارة لها ف ، وأتعهد بتقديم الملفات المالية ف

ي أي وقت. ى أوجه الصرف ف ابعين للوزارة لمعاينتها أو اإلطالع عل ي الت  لمأموري الضبط القضائ
  االسم

 التوقيع
 

ي   الرقم الشخص

ة اريخ  الصف   الت
 

م الجهة المختصة  الستخدا
 

 .........................................................................................................القرار : ....................................................................................................................

. .............................. التوقيع : ...............................................................التاريخ:..............................................االسم: ............................................................
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