
 

ي تبرعاتنموذج طلب )    ( من غير ترخيص تلق
 

ات مقدم الطلب :  أواًل : بيان

  االسم

ي   الرقم الشخص

  الصفة

ي   جهة العمل  المسمى الوظيف

ل م االتصا   أرقا

ي   البريد اإللكترون

  العنوان

انات التبرع ًا : بي اني  : ث

  اسم او صفة الجهة المتبرعة

ي  عيني  نقدي  شيك  الطريقة / الوسيلة  تحويل للحساب المصرف

  وصف التبرع العيني

  رقم الشيك

اريخ التبرع م  ت   المبلغ باألرقا

اسم الحساب المصرفي الذي ستودع 

 فيه األموال
 

  IBANرقم الحساب الدولي 

 ة معتمدة من الدولة  .  إن توفرت إرفاق نسخة من ترخيص مزاولة النشاط للجهة المذكور

اً  الث  : التبرعتلقي الغرض من :  ث
 

 

 الغرض  الغرض 

 ترميم مراكز دينية  –بناء   رعاية المراكز اإلسالمية 

ة وصدقات / خمس (  إقامة البرامج واألنشطة   مساعدة األفراد ) زكا

 إفطار صائم   ترميم دور العبادة –بناء  

ة  ة   رعاية مساجد / مآتم / دور عباد  الحج والعمر

ى  أخر

 وصف وتحديد الغرض الغرض

  

  

 

أحكام المرسوم بقانون رقم )  انات المقدمة أعاله ، واإللتزام ب اه بصحة البي أن تنظيم جمع المال لألغراض العامة والئحته التنفيذية، وأتحمل كافة  2013( لسنة  21أتعهد أنا الموقع أدن بشـ

الغ المحصلة فوالمسئوليات  ي المخصص إليداع المب الوزارة برقم الحساب المصرف ر فتحه ، وحضور الدورة التدريبية والتبعات المترتبة على مخالفتهما. كما أتعهد بتزويد الجهة المختصة ب

ق  15قصاه اإللزامية للمرخص لهم . وأتعهد كذلك بموافاة الوزارة بتفاصيل ومستندات عمليات الجمع أو الصرف في موعد أ ائ الوث اريخ انتهاء الترخيص. وأتعهد بموافاة الوزارة ب يومًا من ت

الغ المحولة أو المستلمة قد سلمت للجهة المعنية وأن التبرع المصرح به قد استخدم في الغرض الذي صدقت ع ل ليه الوزارة ، وأتعهد والمستندات التي تثبت أن المب ا ال  أو إرس في حال استقب

ى خارج مملكة البحرين أن أتقدم لملئ النماذج المخصصة لذلك بالعلم المسبق للتبرع وأن ال يتم استالمها أو إرسالها نقدًا أو عبر الصاألموال من و إ رافة وأن تكون عن  طريق التحويالت البنكية ل

ي أي وقت والسماح لمأموري الضبط فقط ي حال طلب الوزارة لها ف ي أي وقت.، وأتعهد بتقديم الملفات المالية ف ى أوجه الصرف ف ابعين للوزارة لمعاينتها أو اإلطالع عل ي الت  القضائ
  االسم

 التوقيع
 

ي   الرقم الشخص

ة اريخ  الصف   الت

 

 الستخدام الجهة المختصة
 

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

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

  

 تعهد
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