ضواب ط الصرف ف ي غر ض مس اعدة األفراد ( زك اة  /صدق ات )

تمهيد
يتعين على المرخص له لجمع المال للغرض المذكور أعاله ،إجراء عددمن العمليات واإلجراءات إلثبات استحقاق الحالة المراد
مساعدتها من األفراد واألسر من المبالغ المجموعة ضمن غرض الترخيص ،وضمن النطاق الجغرافي لمملكة البحرين.

نطاق صرف الزكاة
يسمح المكتب للمرخص له بصرف المبالغ المجموعة على سبيل الزكاة لألصناف التالية دون غيرها وهي كالتالي:
 .1الفقراء  :هم الذين يجدون أقل من نصف كفايتهم .
 .2المساكين  :وهم الذين يجدون نصف كفايتهم دون كفايتهم.
ً
ً
طمعا إلسالمه في
تأليفا لقلوبهم لإلسالم  ،إما لقرب عهده باإلسالم  ،أو
 .3المؤلفة قلوبهم :هم الذين يعطون من مال الزكاة
المستقبل.
ً
ً
سلما أو يرجى
يكون ُم
شرط أن
ِ
فيعطى من الزكاة ِب
الغارم
يكون
الديون -المدينون ،-وقد
 .4الغارمين  :هم
َ
غارما لِ نفسه؛ ُ
ُ
ُ
أصحاب ُّ
ُ
ً
فيعطى من الزكاة ِبشرط
غارما لغيره؛ كمن استدان ألجل ّ
يكون
حال ال يستطيع سداده ،وقد
ّ
إسالمه ،وعليه دين
الضمانُ ،
ُ
ً
ً
ً
تشجيعا للخير والمعروف.
غنيا وذلك
فيعطى من الزكاة ولو كان
إلصالح ِ
غارما
إعساره ،ومن كان
ذات البينُ ،
ِ
مال يكفيه للوصول إليهما ،وليس لديه مال لسد حاجته ومن
المسافر الذي انقطع عن بلده وماله ،وليس معه ٌ
 .5ابن السبيل :وهو ُ
يعول  ،في البلد المقيم فيه.

نطاق صرف الصدقات
خدمة للمشاريع التالية:
ً
أ  .يسمح المكتب للمرخص له بصرف المبالغ المجموعة على سبيل الصدقات
الرقم

نوع المشروع

الرقم

نوع المشروع

1

كسوة العيدين

6

القرطاسية والحقيبة المدرسية

2

سقيا الماء

7

المواد الغذائية والسلة الرمضانية

3

إفطار صائم

8

طالب العلم ( مكافأة )

4

الحج والعمرة

9

مساعدة مالية

5

األجهزة الكهربائية

10

العالج

ب .أية مشاريع يرغب المرخص له بتنفيذها مع وضع المبررات وإجراءات الصرف ضمن خطاب يوضح خطة العمل للمشروع ووقت
تنفيذه والمستفيدين منه.

إجراءات دراسة الحالة  /البحث االجتماعي
عند إجراء أي دراسة أو بحث اجتماعي لحالة إنسانية  ،يتعين على المرخص له اإللتزام بالتالي :








ملئ النموذج المعد من قبل المكتب لغرض بحث الحالة .
اإلقرار من قبل المستفيد والمرخص له بصحة المعلومات الواردة في النموذج.
التأكد من قبل المرخص له بعدم إدراج المستفيد ضمن قوائم اإلرهاب الوطنية أو الدولية المعممة من قبل المكتب.
إرفاق نسخة من بطاقة هوية المستفيد.
الرقم

قيمة المساعدة أقل من  500دينار

قيمة المساعدة  500دينار أو أكثر

1

ملئ استمارة بحث الحالة

ملئ استمارة بحث الحالة

2

نسخة من هوية المستفيد

نسخة من هوية المستفيد

اإلقرار من قبل المستفيد والمرخص له بصحة

اإلقرار من قبل المستفيد والمرخص له بصحة

المعلومات الواردة

المعلومات الواردة

4

-

كشف الحساب البنكي آلخر  3أشهر

5

-

6

-

7

-

3

الدخل الكلي للمستفيد (:كشف الراتب الشهري
والعالوات والمساعدات االجتماعية من الدولة – عالوة
اإلسكان ،عالوة الغالء ،عالوة دعم اللحوم ،مساعدة
التعطل  ،عالوة ذوي الهمم،
الشؤون اإلجتماعية ،بدل
َ
المساعدات المستلمة من الجمعيات الخيرية...إلخ )
اإللتزامات المالية والخصومات على المستفيد ( :ديون
– إلتزامات -عقد إيجار المسكن  ...إلخ )
لمساعدات العالج :نسخ من التقارير الطبية المعتمدة
في حال العالج ،وقيمة التكاليف المالية

.1

كيفية الصرف والضوابط المالية



يتعين على المرخص له تصميم كشوف استالم للكوبونات  /الشيكات المستلمة متضمنة اسم المستفيد ورقمه الشخصي
وتاريخ االستالم ورقم التواصل وتوقيع المستفيد.



يتعين على المرخص له تقييد كافة التحويالت البنكية والغرض منها بصفة شهرية وتبويبها واسماء المستفيدين منها في
الملف المالي ونسخ من البحث االجتماعي المعتمد من المرخص له بكشف لكل عملية تحويل شهرية.





يتعين على المرخص له االحتفاظ بكافة أرصدة ومستندات الدفع والفواتير الالزمة ضمن الملف المالي.
فيما يخص بند الفقراء والمساكين  /زكاة  ،يتعين على المرخص له إجراء البحث االجتماعي وارفاق كافة المستندات الداعمة
لصرف مبلغ الزكاة على المستفيد.



فيمايخص بند الغارمين  /زكاة  ،يتعين على المرخص له ارفاق منطوق الحكم ورقم ملف التنفيذ لسداد المديونية لمن صدرت
بحقهم أحكام منع السفر ،أمر قبض  ،حجز على الحسابات البنكية.



يتعين على المرخص له أخذ الموافقة المكتوبة من المكتب لتحديد كيفية الصرف ألي مشروع لم يتم إدراجه أعاله.
كيفية الصرف
شيك /
الغرض

تحويل

كوبون

مالحظات

أخرى

بنكي
الفقراء والمساكين  /زكاة

√

المؤلفة قلوبهم  /زكاة

√

الغارمين  /زكاة

√

ابن السبيل  /زكاة

√

زكاة  /مساعدة مالية /
صدقات

شيك باسم المستفيد  /تحويل بنكي لحساب المستفيد  +تحديد البند
يجوز صرف شيك أو كوبون بناء على كيفية المساعدة.

√

شيك باسم إدارة التنفيذ وزارة العدل والشؤون اإلسالمية واألوقاف
يجوز صرف شيك أو كوبون بناء على كيفية المساعدة.

√

√

كسوة العيدين

شيك باسم المستفيد  /تحويل بنكي لحساب المستفيد  +تحديد البند
الدفع بعد التعاقد مع مؤسسة لتوفير الغرض

√

سقيا الماء

√

افطار صائم

√

الحج والعمرة

√

األجهزة الكهربائية
القرطاسية والحقيبة
المدرسية
المواد الغذائية والسلة
الرمضانية

الدفع بعد التعاقد مع مؤسسة لتوفير الغرض
موائد إفطار أو وجبات جاهزةالدفع بعد التعاقد مع مؤسسة لتوفير
الغرض
شيك باسم الحملة .

√

الدفع بعد التعاقد مع مؤسسة لتوفير الغرض

√

الدفع بعد التعاقد مع مؤسسة لتوفير الغرض

√

الدفع بعد التعاقد مع مؤسسة لتوفير الغرض

طالب العلم

√

الدفع بواسطة شيك أو تحويل بنكي للمؤسسة التعليمية.

العالج

√

شيك باسم المستفيد  /تحويل بنكي لحساب المستفيد.

