كـن م�ساهم ًا
فــي مــ�شــــــروع

ت�أمـيـن م�صــدر دخــل ثــابـــت
للأ�ســر الـمحتــاجـــة

مـقـدمـــة
احلمد هلل الذي وهب و�أعطى ،و�أثاب من ت�صدق وز ّكى،
وال�صالة وال�سالم على نبي الهدى ،وعلى �آله و�صحبه ومن
على �أثره اقتدى ..وبعد:
انطالق ًا من ر�سالة �صندوق الزكاة وال�صدقات التابع لوزارة
العدل وال�شئون الإ�سالمية والأوقاف ،التي تقت�ضي التوعية
ب�أهمية الزكاة كفري�ضة �شرعية ،وتنمية م�صادرها وتطوير
�آليات جمع و�صرف الزكاة وال�صدقات للم�ستحقني ،من
�أجل الإ�سهام يف تعزيز تكافل املجتمع ،فقد �أعد ال�صندوق
ا�سرتاتيجية وا�ضحة املعامل تت�ضمن برامج وم�شاريع ت�سهم
يف حتقيق الأهداف املن�شودة ،تقوم على درا�سات علمية
وم�سوح ميدانية من خالل عدد من الإداريني والباحثني
االجتماعيني املتخ�ص�صني.
ومن �أجل تعزيز قيمة ال�شفافية عرب �إتاحة املعلومات
والبيانات عن برامج وم�شاريع وفعاليات ال�صندوق،
وجت�سيد مفهوم ال�شراكة بني امل�ؤ�س�سات الر�سمية والأهلية
واقع ًا ملمو�س ًا ،ي�أتي م�شروع «�أ�سهم التعفف»  -لكفالة الأ�سر
 ليكون االنطالقة الفعلية للعمل امل�شرتك �سواء على م�ستوىامل�ؤ�س�سات �أو الأفراد.
و�إذ يدعوكم �صندوق الزكاة �إىل تقدمي الدعم ومد يد العون،
ف�إنه يت�شرف بع�ضويتكم يف م�شروع «�أ�سهم التعفف» والتي
�سيكون لها دور ًا فاع ًال يف م�ساندة ال�صندوق ليقوم بدوره يف
حتقيق التكافل االجتماعي ،وتعزيز م�سرية العمل اخلريي
الوطني الهادف �إىل حتقيق احلياة الكرمية للمواطن.

• ملاذا «�أ�سهم التعفف»؟
حر�ص �صندوق الزكاة وال�صدقات على اختيار م�س ّمى ين�سجم مع بيئة امل�ؤ�س�سات احلديثة ويرتبط يف ذات الوقت مبنطلقات
�شرعية� ،إذ مت حتديد م�صطلح «الأ�سهم» للداللة على االجتار واملرابحة والنماء ،فيما مت اختيار م�صطلح «التعفف» انطالق ًا
من قوله تعاىل يف الآية  273من �سورة البقرة وا�صف ًا الفئة امل�ستحقة لالنفاقَ ...( :ي ْح َ�س ُب ُه ُم جْ َ
ال ِاه ُل �أَ ْغ ِن َيا َء ِمنَ ال َّت َع ُّف ِف َت ْع ِر ُف ُه ْم
ا�س ِ �إلحْ َ اف ًا.)...
ِب ِ�سي َماهُ ْم ال َي ْ�س َ�ألونَ ال َّن َ
وكذلك ما رواه الإمام �أحمد (( )16601ج � / 35ص  ،)104و�صححه الألباين يف ال�سل�سلة ال�صحيحة ( ،)2314عن عبد احلميد
بن جعفر عن �أبيه عن رجل من مزينة �أنه قالت له �أمه� :أال تنطلق فت�س�أل ر�سول اهلل �-صلى اهلل عليه و�آله و�سلم -كما ي�س�أله النا�س؟
قال :فانطلقت �أ�س�أله ,فوجدته قائم ًا يخطب وهو يقول( :من ا�ستعف �أعفه اهلل ,ومن ا�ستغنى �أغناه اهلل ,ومن �س�أل النا�س وله
عدل خم�س �أواق ( )1فقد �س�أل �إحلاف ًا ( ,))2فقلت بيني وبني نف�سي :لناقة له هي خري من خم�س �أواق ,ولغالمه ناقة �أخرى هي خري
من خم�س �أواق ,فرجعت ومل �أ�س�أله».
• ر�ؤية امل�شروع:
ت�أمني م�صدر دخل ثابت للأ�سر املحتاجة عرب �شراكة جمتمعية م�ستمرة.
• ر�سالة امل�شروع:
خدمة الأ�سر املحتاجة ،واالرتقاء مب�ستواها و�سد عوزها و�صو ًال ملرحلة التعفف ،من خالل م�ساهمة م�ؤ�س�سات املجتمع و�أفراده
املقتدرين يف كفالة تلك الأ�سر على مدار العام.
•
.1
.2
.3

�أهداف امل�شروع:
ت�شجيع كافة امل�ؤ�س�سات والأفراد نحو ال�شراكة املجتمعية.
الإ�سهام يف تعفف الأ�سر املعوزة.
الإ�سهام يف تعزيز التكافل االجتماعي.

• طريقة امل�ساهمة:
تكون طريقة التربع للم�شروع عرب �شراء الأ�سهم ،وحتدد قيمة ال�سهم الواحد بـ « 200دينار –  150دينار –  100دينار» ،فيما حتدد
القيمة الإجمالية لكفالة �أ�سرة ملدة عام بـ « 2400دينار –  1800دينار –  1200دينار» على التوايل ،ويتم �إبرام عقد �سنوي بني
ال�صندوق و «الع�ضو امل�ساهم» يت�ضمن كافة ا�شرتاطات الع�ضوية ومعايري �صرف الأ�سهم.
(� )1أواق :جمع �أوقية ،واملق�صود بها :الف�ضة.
(� )2إحلاف ًا� :أي� :إحلاح ًا ،وهو �أن يالزم ال�سائل امل�سئول حتى يعطيه.

• الع�ضوية:
يعترب كل من ي�ساهم يف امل�شروع ع�ضو ًا فيه ،وتتفاوت درجات الع�ضوية ومميزاتها بح�سب عدد الأ�سهم ،وفق ًا للآتي:
	-1الع�ضوية املا�سية :ومتنح للأفراد �أو امل�ؤ�س�سات التي تقدر قيمة �أ�سهمها بح�سب الفئات:
ج)  12.000دينار ،بواقع كفالة � 10أ�سر ملدة عام.
		
ب)  18.000دينار
�أ)  24.000دينار
	-2الع�ضوية الذهبية :ومتنح للأفراد �أو امل�ؤ�س�سات التي تقدر قيمة �أ�سهمها بح�سب الفئات:
ج)  8400دينار ،بواقع كفالة � 7أ�سر ملدة عام.
		
ب)  12.600دينار
�أ)  16.800دينار
	-3الع�ضوية الف�ضية :ومتنح للأفراد �أو امل�ؤ�س�سات التي تقدر قيمة �أ�سهمها بح�سب الفئات:
ج)  4800دينار ،بواقع كفالة � 4أ�سر ملدة عام.
		
ب)  7200دينار
		
	�أ)  9600دينار
	-4الع�ضوية الربونزية :ومتنح للأفراد �أو امل�ؤ�س�سات التي تقدر قيمة �أ�سهمها بح�سب الفئات:
ج)  1200دينار ،بواقع كفالة �أ�سرة ملدة عام.
		
ب)  1800دينار
		
	�أ)  2400دينار
• مميزات الع�ضوية:
 -1الع�ضو �شريك يف الر�ؤى واخلطط املتعلقة بربامج و�أن�شطة امل�شروع.
 -2الع�ضو �شريك يف كافة الربامج الإعالمية املتعلقة بامل�شروع.
 -3الع�ضو �شريك يف املنا�سبات الر�سمية لل�صندوق.
�	-4إطالع الع�ضو على كافة املعلومات والبيانات املتعلقة بامل�شروع ومدى توافقها مع اال�سرتاتيجية العامة.
� -5شهادة ع�ضوية معتمدة من قبل معايل وزير العدل وال�شئون الإ�سالمية والأوقاف.
• �شروط ا�ستحقاق الكفالة:
م�سجلة لدى �صندوق الزكاة وال�صدقات.
�	-1أن تكون الأ�سرة ّ
�	-2أن يكون رب الأ�سرة بحريني اجلن�س ّية.
�	-3أن تنطبق على الأ�سرة معايري ا�ستحقاق الزكاة ح�سب الآلية املتبعة لدى ال�صندوق.
عدد الأ�سر امل�ستحقة
ي�شرف �صندوق الزكاة وال�صدقات على �أكرث من � 2000أ�سرة بحرينية ،وهذا العدد قابل للزيادة بح�سب املوازنة املخ�ص�صة له،
حيث يتم حتديد الأ�سر امل�ستحقة بح�سب معايري وا�شرتاطات ال�صندوق ووفق درا�سة الباحثني االجتماعيني ،ويتم توزيع الأ�سر بح�سب
حمافظات اململكة.

