


كـن م�ساهمًا

فــي مــ�ســــــروع 

تاأمـيـن م�صــدر دخــل ثــابـــت

للأ�صــر الـمحتــاجـــة



ملاذا »اأ�صهم التعفف«؟ 	•
مبنطلقات  الوقت  ذات  يف  ويرتبط  احلديثة  املوؤ�س�سات  بيئة  مع  ين�سجم  م�سّمى  اختيار  على  وال�سدقات  الزكاة  �سندوق  حر�ص 

انطالقًا  »التعفف«  م�سطلح  اختيار  مت  فيما  والنماء،  واملرابحة  االجتار  على  للداللة  »االأ�سهم«  م�سطلح  حتديد  مت  اإذ  �سرعية، 

ِف َتْعِرُفُهْم  َعفُّ ْغِنَياَء ِمَن التَّ
َ
اِهُل اأ من قوله تعاىل يف االآية 273 من �سورة البقرة وا�سفًا الفئة امل�ستحقة لالنفاق: )...َيْح�َسُبُهُم اْلَ

افًا...(.  حْلَ ا�َص اإِ لوَن النَّ
َ

ِب�ِسيَماُهْم ال َي�ْساأ

وكذلك ما رواه االإمام اأحمد )16601( )ج 35 / �ص 104(، و�سححه االألباين يف ال�سل�سلة ال�سحيحة )2314(، عن عبد احلميد 

بن جعفر عن اأبيه عن رجل من مزينة اأنه قالت له اأمه: اأال تنطلق فت�ساأل ر�سول اهلل -�سلى اهلل عليه واآله و�سلم- كما ي�ساأله النا�ص؟ 

قال: فانطلقت اأ�ساأله، فوجدته قائمًا يخطب وهو يقول: )من ا�ستعف اأعفه اهلل، ومن ا�ستغنى اأغناه اهلل، ومن �ساأل النا�ص وله 

(، فقلت بيني وبني نف�سي: لناقة له هي خري من خم�ص اأواق، ولغالمه ناقة اأخرى هي خري 
)2(

 فقد �ساأل اإحلافًا 
)1(

عدل خم�ص اأواق 

من خم�ص اأواق، فرجعت ومل اأ�ساأله«.

امل�صروع: روؤية  	•
تاأمني م�سدر دخل ثابت لالأ�سر املحتاجة عرب �سراكة جمتمعية م�ستمرة.

امل�صروع: ر�صالة  	•
واأفراده  املجتمع  موؤ�س�سات  م�ساهمة  التعفف، من خالل  ملرحلة  و�سواًل  و�سد عوزها  واالرتقاء مب�ستواها  املحتاجة،  االأ�سر  خدمة 

املقتدرين يف كفالة تلك االأ�سر على مدار العام.

امل�صروع: اأهداف  	•
ت�سجيع كافة املوؤ�س�سات واالأفراد نحو ال�سراكة املجتمعية.  .1

االإ�سهام يف تعفف االأ�سر املعوزة.  .2

االإ�سهام يف تعزيز التكافل االجتماعي.     .3

امل�صاهمة: طريقة  	•
تكون طريقة التربع للم�سروع عرب �سراء االأ�سهم، وحتدد قيمة ال�سهم الواحد بـ »200 دينار – 150 دينار – 100 دينار«، فيما حتدد 

القيمة االإجمالية لكفالة اأ�سرة ملدة عام بـ »2400 دينار – 1800 دينار – 1200 دينار« على التوايل، ويتم اإبرام عقد �سنوي بني 

ال�سندوق و »الع�سو امل�ساهم« يت�سمن كافة ا�سرتاطات الع�سوية ومعايري �سرف االأ�سهم. 

مـقـدمـــة

احلمد هلل الذي وهب واأعطى، واأثاب من ت�سدق وزّكى، 

وال�سالة وال�سالم على نبي الهدى، وعلى اآله و�سحبه ومن 

على اأثره اقتدى.. وبعد:

انطالقًا من ر�سالة �سندوق الزكاة وال�سدقات التابع لوزارة 

التوعية  تقت�سي  التي  واالأوقاف،  االإ�سالمية  وال�سئون  العدل 

باأهمية الزكاة كفري�سة �سرعية، وتنمية م�سادرها وتطوير 

من  للم�ستحقني،  وال�سدقات  الزكاة  و�سرف  جمع  اآليات 

اأجل االإ�سهام يف تعزيز تكافل املجتمع، فقد اأعد ال�سندوق 

ا�سرتاتيجية وا�سحة املعامل تت�سمن برامج وم�ساريع ت�سهم 

علمية  درا�سات  على  تقوم  املن�سودة،  االأهداف  حتقيق  يف 

والباحثني  االإداريني  من  عدد  خالل  من  ميدانية  وم�سوح 

االجتماعيني املتخ�س�سني.

املعلومات  اإتاحة  عرب  ال�سفافية  قيمة  تعزيز  اأجل  ومن 

ال�سندوق،  وفعاليات  وم�ساريع  برامج  عن  والبيانات 

واالأهلية  الر�سمية  املوؤ�س�سات  بني  ال�سراكة  مفهوم  وجت�سيد 

واقعًا ملمو�سًا، ياأتي م�سروع »اأ�سهم التعفف« - لكفالة االأ�سر 

- ليكون االنطالقة الفعلية للعمل امل�سرتك �سواء على م�ستوى 

املوؤ�س�سات اأو االأفراد.

واإذ يدعوكم �سندوق الزكاة اإىل تقدمي الدعم ومد يد العون، 

والتي  التعفف«  »اأ�سهم  م�سروع  يف  بع�سويتكم  يت�سرف  فاإنه 

�سيكون لها دورًا فاعاًل يف م�ساندة ال�سندوق ليقوم بدوره يف 

العمل اخلريي  م�سرية  وتعزيز  االجتماعي،  التكافل  حتقيق 

الوطني الهادف اإىل حتقيق احلياة الكرمية للمواطن.

 اأواق: جمع اأوقية، واملق�سود بها: الف�سة.
)1(

 اإحلافًا: اأي: اإحلاحًا، وهو اأن يالزم ال�سائل امل�سئول حتى يعطيه.
)2(



الع�صوية: 	•
يعترب كل من ي�ساهم يف امل�سروع ع�سوًا فيه، وتتفاوت درجات الع�سوية ومميزاتها بح�سب عدد االأ�سهم، وفقًا لالآتي:

1-  الع�سوية املا�سية: ومتنح لالأفراد اأو املوؤ�س�سات التي تقدر قيمة اأ�سهمها بح�سب الفئات: 

ج( 12.000 دينار، بواقع كفالة 10 اأ�سر ملدة عام. ب( 18.000 دينار      اأ( 24.000 دينار 

2-  الع�سوية الذهبية: ومتنح لالأفراد اأو املوؤ�س�سات التي تقدر قيمة اأ�سهمها بح�سب الفئات:

ج( 8400 دينار، بواقع كفالة 7 اأ�سر ملدة عام. ب( 12.600 دينار     اأ( 16.800 دينار 

3-  الع�سوية الف�سية: ومتنح لالأفراد اأو املوؤ�س�سات التي تقدر قيمة اأ�سهمها بح�سب الفئات: 

ج( 4800 دينار، بواقع كفالة 4 اأ�سر ملدة عام. ب( 7200 دينار   اأ( 9600 دينار    

4-  الع�سوية الربونزية: ومتنح لالأفراد اأو املوؤ�س�سات التي تقدر قيمة اأ�سهمها بح�سب الفئات:

ج( 1200 دينار، بواقع كفالة اأ�سرة ملدة عام. ب( 1800 دينار   اأ( 2400 دينار    

الع�صوية: مميزات  	•
الع�سو �سريك يف الروؤى واخلطط املتعلقة بربامج واأن�سطة امل�سروع.  -1  

الع�سو �سريك يف كافة الربامج االإعالمية املتعلقة بامل�سروع.  -2  

الع�سو �سريك يف املنا�سبات الر�سمية لل�سندوق.  -3  

اإطالع الع�سو على كافة املعلومات والبيانات املتعلقة بامل�سروع ومدى توافقها مع اال�سرتاتيجية العامة.   -4  

�سهادة ع�سوية معتمدة من قبل معايل وزير العدل وال�سئون االإ�سالمية واالأوقاف.  -5  

الكفالة: ا�صتحقاق  �صروط  	•
اأن تكون االأ�سرة م�سّجلة لدى �سندوق الزكاة وال�سدقات.  -1  

اأن يكون رب االأ�سرة بحريني الن�سّية.  -2  

اأن تنطبق على االأ�سرة معايري ا�ستحقاق الزكاة ح�سب االآلية املتبعة لدى ال�سندوق.  -3  

عدد الأ�صر امل�صتحقة

 ي�سرف �سندوق الزكاة وال�سدقات على اأكرث من 2000 اأ�سرة بحرينية، وهذا العدد قابل للزيادة بح�سب املوازنة املخ�س�سة له، 

حيث يتم حتديد االأ�سر امل�ستحقة بح�سب معايري وا�سرتاطات ال�سندوق ووفق درا�سة الباحثني االجتماعيني، ويتم توزيع االأ�سر بح�سب 

حمافظات اململكة.


