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قنوات التحصيل في بيت الزكاة

أحكام زكاة السندات

10 دنانير تكلفة مشروع
الكسوة والعيدية لأليتام

»ورتل« ينظم أنشطة متنوعة خالل الصيف

حرصــا من بيت الزكاة 
على تسهيل عملية التبرع 
والصدقــات والــزكاة على 
احملسنني فإنه يولي اهتماما 
كبيــرا لتنويــع وتطويــر 
التحصيل  وتفعيل قنوات 
املتبرعني  وأهمهــا صالــة 
في املبنى الرئيســي لبيت 
الزكاة والفروع الرئيسية، 
املراكــز  الــى  باإلضافــة 
اإليراديــة املنتشــرة قرب 
العديــد مــن اجلمعيــات 
التعاونية التابعة للمناطق: 
الســالم،  ضاحية عبداهلل 
اخلالدية، مشرف، العدان، 
فهــد األحمــد، الفحيحيل، 
العمرية، العارضية، سلوى، 
القريــن،، الفيحــاء، بيان، 
العديلية، الشامية، الروضة 
كما قام مؤخرا بافتتاح بوث 
في مطــار الكويت الدولي 
ومركز في منطقة ابوفطيرة.

وفيما يخص التبرع عن 
طريق الرســائل القصيرة 

مت  فقــد   sms املجانيــة 
تخصيــص رقــم خــاص 
بكل شــركة اتصــاالت من 
شركات االتصاالت العاملة 
في الكويت فالرقم اخلاص 
للمشتركني بشركة زين هو 
 »VIVA« 9999١، أما ملشتركي
فهــو 55٢44 وملشــتركي 
»أوريدو« الرقم ١554، حيث 
يقوم املتبرع بإرسال رسالة 
قصيــرة يحدد فيهــا رمز 
املشــروع ويتبعه مبسافة 
ثم اختيار مبلغ التبرع من 
الفئــات ١، 5، ١٠، ٢٠ دينارا 
كاالتــي: الزكاة، الصدقات، 
الكفارات والنذور، اإلغاثة، 
الصدقة اجلارية، دفع البالء، 
الفقيــرة،  متويــن األســر 
الطالــب، األســر  حقيبــة 
املتعففــة، والئــم اإلفطار 
احمللي، زكاة الفطر، الكسوة.
أمــا بالنســبة خلدمات 
التبرع االلكترونية فيوفر 
بيت الــزكاة خدمة التبرع 
من خالل موقعه االلكتروني 
www.zakathouse.com ومن 
خالل موقــع بيت التمويل 
التمويــل  بيــت  لعمــالء 
باإلضافــة   khaironline

الــى تطبيــق بيــت الزكاة 
االلكترونــي ملســتخدمي 
الهواتف الذكية، وكذلك من 
 og-money خالل تطبيــق

.kw
ومن اخلدمات املصاحبة 
خلدمة التبرع والتحصيل 
اإللكتروني خدمة احتساب 
الزكاة، وهذه العملية توفر 
الوقت واجلهد على احملسن 
ومتكنــه من إمتــام عملية 
التبــرع بالشــكل املطلوب 

عن طريق املوقع.
واملقصود بها قيام املزكي 
بإدخــال كميــة الذهــب أو 
الفضة أو املال املراد التزكية 
عنه، ثــم يقــوم البرنامج 
الفورية  النتيجة  بإعطائه 
للقيمة املراد إخراج الزكاة 
عنها، وتشمل اخلدمة أيضا 
احتساب زكاة األسهم بنية 
االســتثمار، وهــو األكثــر 
استخداما، حيث يقوم املزكي 
بإدخال عدد أسهم الشركة 
التابــع لهــا ســواء كانــت 
الشــركة مدرجة في سوق 
الكويت لألوراق املالية أو 
في األسواق األخرى ثم يقوم 
باحتســاب الزكاة بصورة 

فورية.
ومن اخلدمــات املتاحة 
أيضــا ملوقع بيــت الزكاة 
علــى اإلنترنــت االطــالع 
على أحكام الزكاة والفتاوى 
املتعلقة بها، وتشمل زكاة 
النقود، احللي، زكاة األسهم 
والســندات، زكاة عروض 
الــزروع  زكاة  التجــارة، 
األنعــام،  زكاة  والثمــار، 
زكاة  الــزكاة،  مصــارف 
الفطر، زكاة مكافآت اخلدمة 

والرواتب التقاعدية.

السند ميثل جزءا من قرض على الشركة 
أو اجلهة املصدرة له، وتعطي الشركة عليه 
فائدة محددة عند إصداره، وهذه الفائدة غير 
مرتبطة بربح الشركة أو خسارتها والشركة 
ملزمة بالســداد في الوقت احملدد، وللســند 
قيمة اسمية هي قيمته األصلية عند إصداره 
أول مرة، وقيمة سوقية تتحدد على أساس 

العرض والطلب. 
والتعامــل بهذه الســندات حرام شــرعا 
الشتمالها على الفائدة الربوية احملرمة، وألن 
تداولها بالبيع والشراء من قبيل بيع الدين 

لغير من هو عليه، وهو غير جائز.

كيفية تزكية السندات 
يحرم التعامل بالسندات الشتمالها على 
الفوائد الربوية احملرمة، ومع ذلك جتب على 
املالك تزكية األصل - رأس املال - كل عام بضم 
قيمة رأسمال السندات إلى ماله في النصاب 
واحلول، ويزكي اجلميع بنسبة ربع العشر 

دون الفوائد الربوية املرتبة له، فإن الفوائد 
محرمة عليه ويجب صرفها في وجوه اخلير 
واملصلحة العامة ما عدا بناء املساجد وطبع 
املصاحف ونحوها، وهذا الصرف للتخلص 
من احلرام، وال يحتسب ذلك من الزكاة، وال 
ينفق منه على نفسه أو عياله، واألولى صرفها 
للمضطرين من الواقعني في املجاعات ونحوها.

زكاة السندات
الســندات والصكوك التي متثلها جملة 
األعيان واملنافع وغيرها مثل سندات املقارضة 
وسندات اإلجارة وسندات السلم ونحوها 
جتب الزكاة فيها وفى ربحها، أما السندات 
التي متثل ديونا بفائدة ربوية محرمة شرعا 
وتكون الزكاة على رأسمال السند، وال جتب 
الزكاة عــن الفائدة احملرمة، وعلى صاحب 
السند أن يتخلص منها متى قبضها وذلك 
بصرفهــا في وجوه اخلير ما عدا املســاجد 

واملصاحف.

أطلقت »الرحمة العاملية« 
التابعــة جلمعيــة اإلصالح 
االجتماعي مشروع الكسوة 
والعيديــة، وذلــك بهــدف 
إدخال الفرحة والسرور على 
مكفوليها من األيتام مبناسبة 
عيد الفطر املبارك، من خالل 
توفيــر املالبــس واألحذية 

اجلديدة ألولئك األيتام.
وأكــد األمــني املســاعد 
القطاعــات فــي  لشــؤون 
»الرحمــة العامليــة« فهــد 
الشامري أن مشروع العيدية 

وكســوة العيــد لألطفــال 
األيتام بقيمة عشرة دنانير، 
مشــيرا إلــى أن »الرحمــة 
العاملية« تستقبل الصدقات 
والتبرعــات  والزكــوات 
واملساهمات اخلاصة بتنفيذ 
هذا املشروع، إلدخال الفرحة 
والبهجة علــى األيتام من 
الكســوة  خــالل منحهــم 
والعيديــة، فاليتيــم ذلــك 
الطفل البريء الذي يترقب 
العيــد بكل لهفة وشــوق، 
يحلم كبقية األطفال بكسوة 
جديدة، وعيدية في يده، ثم 
ال يلبث أن يصحو من حلمه 
اجلميل على واقع أســرته 
التي ال متلك ما تشتري به 
مالبس وهدايا العيد، مبينا 
أن »الرحمة العاملية« درجت 
على إعطــاء األيتام أهمية 
خاصة ضمن مشــاريعها، 
من خالل توفير كل ســبل 
الرعاية لهــم، نظرا لألجر 
الكبير الذي خص به ديننا 

احلنيف كافلي األيتام.
اخليــر  أهــل  ودعــا 

وأصحاب األيادي البيضاء 
وذوي القلوب الرحيمة إلى 
دعم املشــروع مبــا جتود 
به أنفســهم ألجــل إدخال 
السعادة على نفوس هؤالء 
األطفــال األيتــام، ورســم 
البســمة علــى وجوههــم، 
ونيل األجر والثواب من اهلل 
ســبحانه وتعالى، مشيرا 
إلى أن مشروع كسوة العيد 
يعــد امتدادا ألكــف اخلير 
واإلحســان بخلــع لبــاس 
البؤس واحلرمان من أجساد 
األيتام الفقراء، وإلباســهم 
البهجة والســرور،  لباس 
ليكــون للطفولــة رونقها 
وبهاؤهــا ويصبــح للعيد 
معنــاه، مضيفــا: إلدخــال 
السرور على األيتام ميكن 
التبــرع مــن خــالل منافذ 
الرحمة العاملية والتي تغطي 
مناطق الكويت، كما ميكن 
للمتبرع االتصال على اخلط 
املباشــر ١8888٠8 بجانــب 
www. املوقــع اإللكتروني

.khaironline.net

قال نائب املدير العام لشــؤون القرآن 
الكرمي في »ورتل« بجمعية النجاة اخليرية 
د.بدر الرخيص: إن فكرة النادي الصيفي 
تهــدف إلى تنفيذ مجموعة من األنشــطة 
التربوية الهادفة واملتنوعة خالل اإلجازة 
الصيفية مبراكز األنشطة الطالبية، وذلك 
الستثمار أوقات الفراغ وتلبية االحتياجات، 
ورغبــات الطالب مبا يعود عليهم بالنفع 
والفائــدة، حتت إشــراف معلمني مؤهلني 

تربويا.
وأضــاف د.الرخيــص: نســعى لبناء 
الشــخصية املتوازنة للطــالب في ضوء 
التعاليم اإلســالمية السمحة فهي من أهم 

اولويات إدارة ورتل، آملني أن يكون هؤالء 
الشــباب طاقات فاعلة تعمل على نهضة 
األمة وريادتها، وكذلك اكتشــاف املواهب 
لدى الطــالب وصقلها وتنميــة مهاراتهم 
املختلفة، وحمايتهم من آثار الفراغ السلبية 
واستثماره بالبرامج املفيدة، وحثهم كذلك 
على األداء األمثل في جميع املهام واالعمال 
التي يقومون بها، فنحن أمرنا بإتقان العمل 
وإخراجه في أبهى صورة، وتتنوع املواد 
الدراسية فمنها مادة القرآن الكرمي والقصص 
والقيــم والقــدوات واملهــارات احلياتيــة 
كالكمبيوتــر وتنمية الســلوك واألخالق 

واأللعاب الرياضية.

مبنى بيت الزكاة 

الهنيدي: الحملة تسعى إلى بثّ األمل في نفوس المرضى وتعزيز التكافل

»النوري اخليرية« نفذت »إفطار الصائم« في 18 دولة

»فزعة أمل« جمعت 320 ألف دينار لعالج مرضى السرطان

وتبرعاتهم ومساعداتهم وصل 
خيــر الكويت إلــى احملتاجني 
والفقراء في معظم أنحاء العالم، 
حيث وصلت تكلفة مشــروع 
إفطــار الصائم خارج الكويت 

إلى ٧5٠ ألف دوالر أميركي.
وبني النامــي أن اجلمعية 
تستقبل التبرعات على مدار 
الســاعة عن طريق االتصال 
على اخلط املباشر ١8٠٢444 أو 
خدمة احملسنني 96666698 أو 
عن طريق املوقع االلكتروني 

alnouri.org

ومصر والسودان والصومال 
وموريتانيا واملغرب والنيجر 

والسنغال وألبانيا.
وأكــد النامــي أن اجلمعية 
جمعيــات  باختيــار  قامــت 
ومؤسسات خيرية في الدول 
التــي نفذ بها املشــروع حيث 
اتسمت باملصداقية والشفافية 
واإلتقــان فــي أداء العمل كما 
ينبغي وهي معتمدة من وزارة 
اخلارجية وبتنســيق مسبق 
مع وزارة الشــؤون، موضحا 
انه بدعم أهــل الكويت الكرام 

وإعالنية كبرى لدعم أنشطتها 
وتوسيع آفاق عملها.

وفي هذا السياق، قال مدير 
إدارة املشاريع بجمعية الشيخ 
عبداهلل النوري اخليرية جمال 
النامــي ان مشــروع إفطــار 
الصائــم هذا العام مت تنفيذه 
فــي قــارات آســيا وأفريقيا 
وأوروبا الشــرقية، بإجمالي 
١8 دولة وهي: سورية ولبنان 
وفلســطني واليمن والعراق 
والهنــد  وبورمــا  واألردن 
وقيرغيزيــا  وبنغالديــش 

العتيبــي: إن احلملة تأتي في 
إطــار التكافــل االجتماعي مع 
إخواننــا غيــر القادرين على 
تكلفة الــدواء العالية وإدخال 

السرور عليهم.
مــن جانبــه، ذكــر الداعية 
د.محمــد العوضــي أن حملــة 
»فزعة أمل« من داخل الكويت 
تعــد مــن أروع احلمالت التي 
أطلقتها اجلمعيات واملؤسسات 
اإلنسانية فلقد جاءت في شهر 
اخلير والفضل لكي تفتح باب 
العبادات اإلميانية والروحانية 
التــي تربــي النفس إلــى باب 
عبادات العطاء واإلنقاذ والفزعة 

وما يخدم اآلخرين.
وأشار إلى أن احلملة جاءت 
ملواجهة مرض ثقيل الوزن من 
حيث االسم والداللة واألثر على 
النفس البشــرية من الصدمة 
التــي يتلقاهــا اإلنســان الذي 
يكتشف املرض والكلفة العالية 
التــي يســتوجبها عــالج هذا 
املرض ثم أثر هذا املرض على 
األسرة والعالقات االجتماعية 
للشــخص املصاب، فاجلرعة 
الواحدة ملريض السرطان بأكثر 
من ١8٠٠ دينار، فحتى املواطن 
ال يســتطيع أن يوفيهــا ما لم 
تكــن له مســاعدة حكومية أو 
مؤسسات رسمية أو مؤسسات 
املجتمعية أو بوقفة اجتماعية 
ومنها األقارب، فكيف باإلنسان 
املغترب الذي جاء إلى الكويت 
إليجاد لقمة العيش في غربته؟!

تزامنا مع دخول خير الليال 
»ليــال العشــر مــن رمضان« 
والتــي يتقرب فيها العباد إلى 
اهلل سبحانه وتعالي التماسا 
إلى ليلة القدر، أطلقت »مناء« 
للــزكاة والتنميــة املجتمعية 
التابعــة جلمعيــة اإلصــالح 
االجتماعي حملة »فزعة أمل« 
يــوم اجلمعة املاضيــة بهدف 
جمــع 3٠٠ ألف دينــار لعالج 
مرضى السرطان والتي حققت 
بفضل اهلل ســبحانه وتعالي 
واملتبرعــني هدفها لعالج أكثر 

من ١66 مريضا.
وفي هذا السياق، أكد رئيس 
للــزكاة  إدارة منــاء  مجلــس 
التابعة  والتنمية املجتمعيــة 
جلمعية اإلصــالح االجتماعي 
حسن الهنيدي ان حملة »فزعة 
أمل« واملخصصة لعالج مرضى 
الســرطان تكــرس جهودهــا 
داخل الكويت ملساعدة مرضى 
السرطان والذين ال يستطيعون 
توفير اجلرعات الالزمة لعالجهم 
واملســاهمة في توفيــر البيئة 
النفســية واإلميانية املساعدة 

على شفائهم.
وقال الهنيدي: حملة جمع 
التبرعات في مجمع ذي غيت 
شهدت إقباال كبيرا من اجلمهور 
احملب للعمل اخليري جتاوزت 
بحمد اهلل 3٠٠ ألف دينار، وهو 
املبلغ املســتهدف من احلملة، 
متوجها بالشكر إلى املتبرعني 
ومن ساهموا في نشر احلملة 

عبر مواقع التواصل االجتماعي 
املختلفــة، الفتا إلى أن »مناء« 
للــزكاة والتنميــة املجتمعية 
تســعى من خالل مشــروعات 
التي تطلقها إلى حتقيق األمن 
االجتماعــي واألمــن الصحــي 
واألمن املعيشــي، ما يســاهم 
إيجابا في تعزيز روح التكافل 
والتعــاون علــى اخليــر فــي 
املجتمع، واالستجابة حلاجات 
الشرائح الفقيرة وذوي الدخول 

الضعيفة.
وأضاف: تسعى احلملة الى 
بث األمل فــي نفوس املرضى 
غيــر القادريــن علــى حتمــل 
نفقات العالج، بحيث يســهم 
في حتقيق التكافل االجتماعي 
ملريض السرطان وإزالة العوائق 
االجتماعية والنفسية واملادية 

التي تواجه املريض، ليبدأ رحلة 
األمل والعالج لتحقيق الشفاء 
بعون اهلل، موضحا أن احلملة 
شديدة األهمية في ظل معاناة 
مرضى الســرطان وتهدف الى 
التخفيف من آالمهم، مشيرا إلى 
أن بعض مرضى الســرطان ال 
يتمكنــون مــن احلصول على 
جميــع جرعاتهــم العالجيــة 
بشكل منتظم ألنها تكلف مبالغ 
كبيرة، حيث تصل قيمة اجلرعة 
الواحدة إلى نحو ١85٠ دينارا، 
وال يستطيعون احلصول عليها، 
مــا أدى إلــى تدهــور حالتهم 
الصحية ولذلك حققت احلملة 

النجاح املتوقع.
بــدوره، قــال مديــر إدارة 
الداعمــني فــي »منــاء« للزكاة 
والتنميــة املجتمعيــة محمــد 

أعلنــت جمعيــة الشــيخ 
عبداهلل النوري اخليرية عن 
قــرب انتهاء مشــروع إفطار 
الصائــم للعــام احلالي بعد 
جناح ملحوظ حققته بفضل 
اهلل فــي العام املاضــي، كما 
توقعــت إدارتهــا أن يحقــق 
املشــروع هذا العــام جناحا 
يتجاوز األعوام املاضية، من 
حيث عدد الدول التي ستنفذ 
فيها احلملة وعدد املستفيدين 
وبدأت اجلمعية استعداداتها 
مبكرا وأطلقت حملة إعالمية 

املساعدات رسمت البسمة على وجوه احملتاجني توزيع وجبات اإلفطار على الصائمني جمال النامي

النامي: 750 
ألف دوالر تكلف 
املشروع خارج 

الكويت

العوضي: أكثر 
من 1800 دينار 

ثمن جرعة العالج 
الواحدة ملريض 

السرطان

د.محمد العوضي وناصر الزيد في صورة جماعية مع املشاركني 

»الرحمة العاملية« تسعى إلدخال الفرحة في قلوبهم

فهد الشامري   

تنظمه لجنة زكاة كيفان

كرّم خاللها المستشارين المتقاعدين والمنتهية إعارتهم

ً 200 شاب وفتاة يستفيدون من »الزواج اجلماعي اخليري« سنويا

املستشار املطاوعة ترأس اجتماع »عمومية« محكمة التمييز

مــن منطلق قــول اهلل تعالى )ومن آياتــه أن خلق لكم من 
أنفســكم أزواجا لتســكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة(، 
حرصت جلنــة زكاة كيفان التابعة جلمعيــة النجاة اخليرية 
على القيام بدورها االجتماعي املهم جتاه مساعدة شباب وبنات 
املسلمني الفقراء واأليتام وذوي الدخل احملدود على إمتام الزواج، 
وتعزيز بناء األسر الدافئة في نفوسهم وانتشالهم من العزلة 
والوحدة وحثهم على الزواج ملا فيه من صيانة العرض وعفة 
النفس واحملافظة على تعاليم الدين وقيم املجتمع، وذلك بعد 
دراســة حالتهم والتعرف عليها، كمــا حرصت على ان توثق 
اعمالها عــن طريق التصويــر الفوتوغرافــي وبالڤيديو، كما 
تقدم للمتبرع تقريرا كامال، كل ذلك من خالل مشروع »الزواج 

اجلماعي اخليري«.
ويستفيد من املشروع نحو ٢٠٠ شاب وفتاه سنويا، ويهدف 
الــى محاربة العنوســة في الكويت، تكوين األســرة املســلمة 
الســعيدة، توفير الزوج املناســب للزوجة املناســبة، ونشر 
املفاهيم الشرعية بني الزوجني، وتبلغ قيمة التبرع 5٠٠ دينار 
للجهاز والفرش وبعض مســتلزمات الســكن، وميكن التبرع 
واملســاهمة على حساب: ٠١١98١٠٠3٧ بنك بوبيان، او االتصال 

على: ٢48338٠4 ـ 66٢93٠44.

انعقدت اجلمعية العمومية العامة حملكمة التمييز اخلميس 
برئاسة املستشار يوسف املطاوعة رئيس احملكمة وبحضور 
نائبه املستشار خالد سالم نائب رئيس محكمة التمييز وعدد 
من وكالء ومستشاري احملكمة، وذلك للنظر في توزيع العمل 
وتشكيل الدوائر مبحكمة التمييز خالل العطلة القضائية للعام 

القضائي ٢٠١6-٢٠١٧.
واستهل املستشار املطاوعة اجلمعية بكلمة أثنى فيها على 
الدعم الدائم لصاحب السمو وسمو ولي العهد لرجال السلطة 
القضائية ثم استعرض اإلجنازات التي متت خالل العام القضائي 
ومــا اعترضها من صعوبات وبني اخلطوات التي يجب القيام 
بها لتطوير عمل احملكمة ومتت مناقشــتها، وبعد ذلك توزيع 
العمل وتشكيل الدوائر مع وكالء ومستشاري محكمة التمييز 
وقد وافقت عليه اجلمعية العامة للمحكمة على مشروع توزيع 
العمل، ثم قام املطاوعة بتكرمي املستشــارين املنتهية واليتهم 
ســواء بالتقاعد أو بانتهاء اإلعارة، مثمنــا دورهم اجلليل في 
النهوض مبحكمة التمييز في إرساء املبادئ القانونية والقضائية، 
وفي ذلك اإلطار قام بتكرمي الدوائر املتميزة من دوائر محكمة 
التمييز، وذلك ضمن نهج احملكمة في تكرمي دوائر احملكمة التي 

متيزت في فصلها للطعون خالل العام القضائي.

صورة إلحدى حفالت الزفاف اجلماعي

املستشار يوسف املطاوعة متوسطا املشاركني في اجتماع اجلمعية العمومية حملكمة التمييز


