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بيـــــــــانات اأفــــــــراد الأ�ســــــــــرة

 ا�ستمــارة تقدمي طلب
زكــــاة و�ســــدقـات
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الق�سط ال�سهرياجلهة
قر�س)١()�سيارة / عقاري/ عالج / تاأثيث(
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التفا�سيل املالية لالأ�سرة
اللتزامات املالية الإيرادات املالية

بيانات ال�سجالت التجارية لأفراد الأ�سرة

املدخول ال�سهريعدد ال�سجالتا�سم مالك ال�سجل

ال�سروط
	 social.working@moia.gov.bh تقدمي الطلب يتم فقط عرب الربيد اللكرتوين للبحث الجتماعي

ت�سجيل جميع بيانات ال�ستمارة ب�سكل وا�سح و�سحيح. 	

اإرفاق ن�سخ وا�سحة وحديثة من جميع امل�ستندات املطلوبة مع ال�ستمارة )لآخر ثالثة اأ�سهر من تاريخ تقدمي الطلب( 	

لن يتم قبول الطلبات الغري م�ستوفية لكافة البيانات املطلوبة. 	

يعترب الطلب لغيا يف حال عدم �سحة البيانات وامل�ستندات الثبوتية اأو اإخفاء اأية بيانات اأ�سا�سية عن ال�سندوق. 	

عدم وجود �سجل جتاري ن�سط لرب الأ�سرة اأو زوجته.  	

تعترب امل�ستندات املقدمة ل�ساحب الطلب غري قابلة للرد �سواء وافق ال�سندوق على الدعم اأو مل يوافق. 	

يحق ل�سندوق الزكاة وال�سدقات وقف امل�ساعدة يف اأي وقت دون الرجوع ل�ساحب الطلب. 	

�سرف  وقف  يتم  ذلك  ثبات  عدم  حالة  �سحيحة،ويف  املقدمة  والبيانات  الثبوتية  واملعلومات  الأوراق  جميع  باأن  اأتعهد 
الزكاة اأو ال�سدقة ويحق ل�سندوق الزكاة وال�سدقات ا�سرتداد كافة املبالغ امل�سروفة م�سبقًا، كما التزم باإ�سعار �سندوق 

الزكاة وال�سدقات يف حال اأي تغيري  يطراأ على البيانات

التوقيعا�سم مقدم  الطلب

......................................................................................................

اأقر اأنا مقدم الطلب با�ستالم نفقـة ب�سفة ودية  

عدم ا�ستالم نفقــة   ا�ستـالم م�سـاعـدة مالية  

قدرها ............................ من اجلهة.......................

ب�سفة �سهرية    دورية    مع بيان الفرتة  .....................


