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بيانات اأفراد الأ�سرة املقيمني على نف�س العنوان:
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ال�شروط:
• احل�صور ال�صخ�صي ملقدم الطلب )رب االأ�صرة(.	
• ت�صجيل جميع بيانات اال�صتمارة ب�صكل وا�صح و�صحيح .	
• ارفاق ن�صخ وا�صحة وحديثة من جميع امل�صتندات املطلوبة مع اال�صتمارة ) الآخر ثالث �صهور من تاريخ تقدمي الطلب(.	
• لن يتم ا�صتالم الطلبات الغري م�صتوفية لكافة البيانات املطلوبة.	
• يعترب الطلب الغيًا يف حال عدم �صحة البيانات وامل�صتندات الثبوتية اأو اخفاء اأية بيانات اأ�صا�صية عن موظفي �صندوق الزكاة وال�صدقات.	
• يف حالة وجود �شجل جتاري ن�شط لأحد اأفراد الأ�شرة املقيمني على نف�س العنوان، يرفق ك�شف ح�شاب بنكي لكل ن�شاط جتاري.	
• ا�شتيفاء ال�شروط اخلا�شة با�شتحقاق الزكاة ح�شب نظام �شندوق الزكاة وال�شدقات.	
• تعترب امل�شتندات املقدمة ل�شاحب الطلب غري قابلة للرد �شواء وافق  ال�شندوق  على الطلب  اأو مل يوافق.	
• يحق ل�شندوق الزكاة وال�شدقات وقف امل�شاعدة يف اأي وقت دون الرجوع ل�شاحب الطلب.	

اأتعهد باأن جميع الأوراق واملعلومات الثبوتية والبيانات املقدمة �شحيحة ، ويف حال ثبوت خالف ذلك يتم وقف �شرف الزكاة اأو 
ال�شدقة ويحق ل�شندوق الزكاة وال�شدقات ا�شرتداد كافة املبالغ امل�شروفة م�شبقًا. كما األتزم باإعالم �شندوق الزكاة وال�شدقات 

يف حال اأي تغيري يطراأ على البيانات.
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ا�شتمارة تقدمي طلب
زكاة و�شدقات

مملكة البحرين



  امل�شتندات الر�شمية املطلوبة:

جلميع املتقدمني بطلب الزكاة وال�شدقات:
ن�شخة من البطاقة الذكية جلميع اأفراد الأ�شرة مطابقة لعنوان ال�شكن . ❑
ن�شخة لآخر فاتورة للكهرباء واملاء )مطابقة لعنوان البطاقة الذكية اخلا�شة مبقدم الطلب(. ❑
ك�شف ح�شاب لآخر ثالثة اأ�شهر جلميع احل�شابات البنكية لكافة اأفراد الأ�شرة القاطنني على نف�س العنوان )اإن وجد(. ❑
❑  .)IBAN( اح�صار  رقم احل�صاب الدويل

يف حال الزواج:
ن�صخة من وثيقة الزواج. ❑

يف حال الهجر:
�شهادة هجران م�شدقة من وزارة العدل وال�شئون الإ�شالمية والأوقاف) اإثبات هجر وعدم انفاق(. ❑

يف حالة �شجن العائل اأو اأحد اأفرد الأ�شرة:
اإفادة حديثة من اإدارة ال�شالح والتاأهيل تبني تنفيذ حكم املحكمة .  ❑

يف حالة الرتمل:
�شهادة وفاة الزوج. ❑
اإفادة با�شتالم اأو عدم ا�شتالم مكرمة الأرامل والأيتام. ❑
اإفادة با�شتالم اأو  عدم ا�شتالم الراتب التقاعدي من الهيئة العامة للتاأمينات الجتماعية. ❑

يف حال الطالق :
ن�صخة من وثيقة الطالق. ❑
حكم نفقة الأبناء ويف حال عدم النفاق اح�شار افادة بعدم انفاق الأب على الأبناء معتمدة من وزارة العدل وال�شئون الإ�شالمية والأوقاف. ❑
اإفادة با�شتالم اأو  عدم ا�شتالم الراتب التقاعدي من الهيئة العامة للتاأمينات الجتماعية. ❑

يف حال العمل :

�شهادة راتب وك�شف ح�شاب لآخر ثالثة اأ�شهر جلميع اأفراد الأ�شرة العاملني الذين ي�شكنون على نف�س العنوان. ❑
يف حال انهاء خدماته من العمل:

اح�شار ما يفيد ذلك ) �شهادة قبول ال�شتقالة / �شهادة انهاء خدمة (. ❑
يف حالة التقاعد:

ن�شخة من الراتب التقاعدي من الهيئة العامة للتاأمينات الجتماعية جلميع اأفراد الأ�شرة املتقاعدين الذين ي�شكنون على نف�س العنوان  مع  ❑
ك�صف ح�شاب البنك لآخر ثالثة اأ�شهر ، ويف حال عدم ا�شتالم راتب تقاعدي اح�شار �شهادة عدم ال�شتالم.

يف حال عدم انفاق الأبناء على الوالدين اأو اأحدهما:

�شهادة عدم النفاق م�شدقة من وزارة العدل وال�شئون الإ�شالمية والأوقاف ) اإثبات عدم انفاق الأبناء(. ❑
يف حال ا�شتالم م�شاعدة من وزارة العمل والتنمية الجتماعية:

اح�شار افادة بال�شتالم. ❑
يف حال ا�شتالم م�شاعدة من اجلمعيات اخلريية:

اعالم �شندوق الزكاة وال�شدقات بذلك يف حال عدم حتويل امل�شاعدة على البنك ❑
ويف حال ا�شتالم امل�شاعدة عن طريق البنك يتم اح�شار ك�شف ح�شاب لآخر ثالثة اأ�شهر. ❑

يف حال ال�شكنى يف �شكن م�شتاأجر:
عقد اإيجار �شاري املفعول با�شم مقدم الطلب مطابق لعنوان البطاقة الذكية. ❑
اآخر ثالثة اأر�شدة دفع فيها الإيجار. ❑

يف حال وجود ديون بنكية:
اإح�صار ن�صخة من اتفاقية القر�س . ❑
اإح�شار ما يثبت دفع الدين ) اأر�شدة / ك�شف ح�شاب لآخر ثالثة اأ�شهر(. ❑

   ُروجع من قبل الباحثة الجتماعية:                                                                التاريخ          /              /                    م       التوقيع:


