






عام من العطاء 2014

قال تعاىل :
ۢنَبَتــۡت َســۡبَع َســَنابَِل ِف 

َ
ِ َكَمَثــِل َحبَّــٍة أ ۡمَوٰلَُهــۡم ِف َســبِيِل ٱللَّ

َ
ِيــَن يُنفُِقــوَن أ َثــُل ٱلَّ }مَّ

ُ َوِٰســٌع َعلِيــٌم{  )ابلقــرة: 261 ( ُ يَُضٰعِــُف لَِمــن يََشــآُءۚ َوٱللَّ ِ ُســنُبلَةٖ ّمِاْئـَـُة َحبَّــةٖۗ َوٱللَّ
ُكّ

ــَك  ــۡمۖ إِنَّ َصلَٰوتَ ــّلِ َعلَۡيِه ــا َوَص ــم بَِه ــۡم َوتَُزّكِيِه ــٗة ُتَطّهُِرُه ــۡم َصَدقَ ۡمَوٰلِِه
َ
ــۡن أ ــۡذ ِم }ُخ

ــة : 103( ــٌم{ )اتلوب ــِميٌع َعلِي ُ َس ــۡمۗ َوٱللَّ َُّه ــَكٞن ل َس

ــَن  ِي ــٰوةَ َوٱلَّ َك ــوَن ٱلزَّ ــوَن َوُيۡؤتُ ــَن َيتَُّق ِي ۡكُتُبَها لِلَّ
َ
ــأ ءٖۚ فََس ــَعۡت ُكَّ َشۡ ــِي وَِس }َورَۡحَ

ــوَن{ )األعــراف : 156 ( ــا يُۡؤِمُن ُهــم أَِبَيٰتَِن

و قال تعاىل :

و قال تعاىل :
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اإلتفاقية مع وزارة املالية
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د. عالء الدين الرفاتي

رئيس مجلس األمناء
دكتوراة يف اإلقتصاد
  الجامعة االسالمية

وزير اإلقتصاد الوطني السابق

أ.د. ماجد محمد الفرا

أمين سر مجلس األمناء
دكتوراة يف إدارة األعمال

عميد مركز الجنوب
الجامعة اإلسالمية

أ. جمال محمود أبو هاشم

دبلوم إدارة تربوية
مسشار وزير التربية والتعليم سابقا

د. محمد حسن بخيت

دكتوراة يف العقيدة اإلسالمية
عميد كلية أصول الدين سابقًا

أ. حسن محمد أبو شعبان

ليسانس الدراسات اإلجتماعية و 
النفسية

رجل أعمال

د. محمد رمضان اآلغا

نائب رئيس مجلس األمناء
أستاذ يف البيئة وعلوم األرض 

 الجامعة اإلسالمية
وزير الزراعة السابق

أ.د. صالح حسين الرقب

أستاذ العقيدة واملذاهب املعاصرة
 الجامعة االسالمية

وزير األوقاف و الشؤون اإلسالمية سابقًا

د. نسيم شحدة ياسين

دكتوراة يف العقيدة واملذاهب 
املعاصرة

الجامعة اإلسالمية

 عبد الرحمن عبد الرحيم تمراز

رجل أعمال

أ. جمال رفيق العشي

بكالوريوس إدارة أعمال
رجل أعمال 

مجلس أمناء الهيئة
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عام من العطاء 2014

أ. نبيل عادل القيشاوي

رجل أعمال

د. شحادة سعيد السويركي

دكتوراة يف الفقه املقارن
كلية الشريعة والقانون

الجامعة االسالمية

م. نزار عطاهلل العمصي

ماجستير هندسة تعدين ومناجم
رجل أعمال

حازم درويش السراج

بكالوريوس طب
داعية إسالمي

م. علي عودة الغفري

 بكالوريوس هندسة معمارية
رجل أعمال

أ. زياد حسين أبو زيد

رئيس مجلس اإلدارة
ماجستير شريعة وأصول فقه

أ. رامي محمود الخطيب

عضو مجلس اإلدارة
ماجستير محاسبة

مدير عام الشؤون املالية و اإلدارية

م. بيان مدحت العشي

عضو مجلس اإلدارة
ماجستير هندسة كهربائية وحاسوب
مدير عام العالقات العامة و اإلعالم 

واملشاريع وتكنولوجيا املعلومات

مجلس إدارة الهيئةمجلس أمناء الهيئة

زكاتك 
   نماء مالك
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قال تعالى : 

» وأقيموا الصالة

وآتوا الزكاة 
                  وأطيعوا الرسول

لعلكم ترحمون«
النور »56«
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رؤيتنا

رسالتنا

األهداف

فريضــة  تطبيــق  يف  والتميــز  الريــادة 
. الفلســطيني  املجتمــع  يف  الــزكاة 

املجتمــع  الــزكاة يف  فريضــة  تطبيــق 
الفلســطيني وفقــا للقانــون الفلســطيني 
وتنميــة  جمعهــا  جهــود  وتوحيــد 
مصارفهــا  يف  إنفاقهــا  و  مواردهــا، 
تحقيــق  يف  واملســاهمة  الشــرعية، 
ــدث  ــتخدام أح ــة باس ــة اإلجتماعي العدال
املطابقــة  واملاليــة  اإلداريــة  األنظمــة 

. املؤسســية  الجــودة  ملعاييــر 

1- تعظيــم شــعيرة الــزكاة وبيــان أهميتهــا 
وتوعيــة املجتمــع بمقاصدهــا وبيــان دور 

الهيئــة يف تطبيقهــا .
ــزكاة الفلســطينية  ــز دور هيئــة ال 2- تعزي
يف اســتقطاب أمــوال الزكاة واملســاعدات 

و الهبــات .
3- توزيــع الزكاة حســب مصارفهــا املحددة 
املجتمــع  مصالــح  يحقــق  بمــا  شــرعا 

الفلســطيني .
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املقدمة
يســر هيئــة الــزكاة الفلســطينية أن تقــدم لكــم هــذا اإلصــدار 
ــق فريضــة  ــة يف تطبي ــورة أعمالهــا الخيري ــذي يضــم باك وال
الــزكاة بشــكل مؤسســي يف قطــاع غــزة، وان مــا تــم إنجــازه 
يف العــام 2014 قــد تــم بفضــل مجهودكــم وتفاعلكــم معنــا 
فأنتــم حجــر الزاويــة واألســاس يف هــذه املشــاريع ونتشــارك 
وإياكــم يف إيصــال عطائكــم إلــى مســتحقي الــزكاة حيــث أن 
الهيئــة تنطلــق مــن الفهــم الصحيــح لرســالة الــزكاة و تعمــل 
يف املشــاريع التنمويــة والصدقــة الجاريــة التــي تحقــق 
الهــدف املرجــو لفريضــة الــزكاة املتمثــل يف اخــراج الفقــراء 
مــن دائــرة الفقــر والحاجــة إلــى دائــرة الكفايــة ومــن ثــم إلــى 

دائــرة الغنــى بــإذن اهلل.
ونحــن نأمــل يف زيــادة مشــاريعنا ورفــع عــدد املســتفيدين 
منهــا وتحويــل املزيــد مــن هــؤالء ألن يصبحــوا مــن أصحــاب 
األيــدي العليــا املعطــاءة ، فالوصــول باملســتفيد مــن أمــوال 
الــزكاة إلــى حالــة الكفايــة أو تحولــه إلــى حالــة الغنــى يعــود 
ــاب  ــرام أصح ــا الك ــم أيه ــول لك ــر موص ــم واألج ــى عطائك إل
الفضــل والعطــاء الجزيــل ، يــا مــن ســبقتم يف اإلســتجابة ألمر 
ــى اهلل عليــه وســلم« يف العــودة  ــم »صل اهلل ورســوله الكري
ــة  ــادة جماعي ــى أنهــا عب ــى صورتهــا األول ــزكاة إل بفريضــة ال
ــة  ــادة فردي ــا عب ــاس أنه ــود الن ــا تع ــت كم ــية وليس مؤسس
يؤديهــا اإلنســان بنفســه ممــا يحــرم املجتمــع مــن خيــر كثيــر  

، فــكان لكــم األجــر املضاعــف عنــد اهلل - إن شــاء اهلل - .
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كلمة الهيئة
ــث  ــالمي حي ــا اإلس ــر يف تاريخن ــم األث ــزكاة عظي ــد كان لل لق
كانــت نموذجــا يحتــذى بــه يف القضــاء ىلع الفقــر وتحقيــق 
ــا  ــالمي إذ انه ــع اإلس ــي باملجتم ــة والرق ــة االقتصادي التنمي
كفلــت كافــة شــرائح املجتمــع اإلســالمي لتضمــن لهــم 
الحيــاة الكريمــة، ولــم تقتصــر أهدافهــا ىلع كفايــة الفقــراء 
ــرة  ــن دائ ــم م ــت ىلع إخراجه ــل عمل ــم ب ــد احتياجاته وس
ــا  ــزكاة دافع ــح بعــض مســتحقي ال ــى وأصب ــى الغن ــر إل الفق

ــره. ــده بالعطــاء لغي لهــا يمــد ي
وحينمــا تــم تعطيــل شــعيرة الــزكاة، واســتبدالها ببعــض 
ــع  ــوء توزي ــك س ــن ذل ــج ع ــة، نت ــة الوضعي ــم االقتصادي الُنظ
الثــروة و تفشــي الفقــر، وتدهــور األوضــاع االقتصاديــة ونزعــت 
البركــة. وقــد أصــدر املجلــس التشــريعي الفلســطيني قانونــا 
ــه  ــاء علي ــم بن ــام 2008، وت ــطين ع ــزكاة يف فلس ــم ال لتنظي
إنشــاء هــذه الهيئــة املباركــة ثمــرة لهــذا القانــون الــذي 
جــاء خدمــة لهــذا الركــن مــن أركان اإلســالم، و تحقيقــا ملــا 
نصبــوا إليــه جميعــا مــن أســلمة القوانيــن والتطبيــق الكامــل 
للشــريعة اإلســالمية الغــراء . حيــث تقــوم هيئــة الــزكاة 
ــة  ــات العامل ــي املؤسس ــع باق ــيق م ــطينية و بالتنس الفلس
يف قطــاع غــزة باإلرتقــاء بمســتوى العمــل لتحصيــل األمــوال 
ــة  ــات األهلي ــع الجمعي ــيق م ــوم بالتنس ــا تق ــتحقة كم املس
العاملــة يف هــذا املجــال لتطويــر أنظمــة للرقابــة وتحســين 
ــاء شــعبنا مــن  أداء عملهــا لخدمــة املواطنيــن، وتمكيــن أبن
الحيــاة الكريمــة يف إطــار مــا تســمح بــه مصــارف الــزكاة، عبــر 

ــة . ــة للهيئ ــة التنموي ــاريع الخيري املش
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نافذة 
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مشروع 
تكريم املسعفين

عام من العطاء 2014

ــون مــن خــالل  رجــال اإلســعاف هــم الجنــود املجهول
عملهــم يف خدمــة أبنــاء شــعبنا، حقــا بهــم نصمــد 
ــر مــن رجــال اإلســعاف  ــى ىلع الجــراح، فالكثي ونتعال
ضحــى بنفســه، تــرك بيتــه واســرته أليــاٍم وليــاٍل طوال 
ــاة أب أو  ــل لينقــذ حي ــدان دون مقاب ليعمــل يف املي
أم، ابــن أو ابنــة، عائلــة بأكملهــا مــن تحــت األنقــاض، 
مــن تحــت النيــران ويف ظــل الخطــر. وقــد جــرى -ىلع 
ســبيل املثــال- نقــل آالف من الشــهداء والجرحى ىلع 
ايــدي هــؤالء الرجــال وقــد قــدم بعضهــم حياتــه ثمنــا 
ــة  ــت الهيئ ــد قام ــالة، وق ــب وأداء الرس ــام بالواج للقي

بتقديــم مكافئــة ماليــة رمزيــة لهــؤالء املســعفين .
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مشروع 
دعم املشاريع الصغيرة

البنــاء الحضــاري يبــدأ من بنــاء الشــباب وإعدادهــم إعدادًا 
متكامــاًل ومتوازنــا كــي يكونــوا بمســتوى البنــاء والتحــدي 
املجتمعــي، واملنافســة الحضاريــة بيــن األمــم والشــعوب 
يف مجــال العمــل والصناعــة واالقتصــاد مــن محــاور 
ــا ال يمكــن تحقيقــه اال عندمــا  ــاء الحضــاري، وهــذا م البن
يتحــول الشــباب الــى قــوة عاملــة وفاعلــة ومنتجــة. وإن 
توظيــف عقــول الشــباب واســتثمار قدراتهــم ومواهبهــم، 
واالهتمــام بهــم وتشــجيع روح االبــداع واالبتــكار واالختراع 
واالكتشــاف لديهــم ، لهــو مــن الخطــوات الصحيحــة 
ــة  ــة اقتصادي ــرق، ونهض ــاري مش ــاء حض ــو بن ــادة نح الج
زاهــرة ومــن هنــا تأتــي أهميــة املشــاريع اإلنتاجيــة 
الصغيــرة يف تحقيــق التنميــة والنهضــة املرجــوة ، وقــد 
ــة  ــاريع اإلنتاجي ــن املش ــدد م ــل ع ــة بتموي ــت الهيئ قام

ــة . التجاري
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مشروع 
دعم متضرري العدوان الصهيوني ىلع غزة 2014

يف تمــوز مــن عــام 2014 عــاش الشــعب الفلســطيني 
ــرة حملــت همجيــة  يف قطــاع غــزة أيامــا قاســية ومري
ووحشــية  لــم يشــهدها التاريــخ مــن قبــل وأصبــح 
املــوت أقــرب مــن أي شــيء آخــر ، بكــت فيهــا القلــوب 
قبــل أن تبكــي االعين ىلع أشــالء تناثــرت يف الطرقات 
وىلع ركام بيــوت وأحــالم ضاعــت. وقــد قامــت هيئــة 
الــزكاة الفلســطينية بالوقــوف إلــى جانــب شــعبها 
املكلــوم وعملــت ىلع دعــم العديــد مــن متضــرري 
الحــرب محاولــة بذلــك تعويضهــم بعضــا ممــا فقــدوه و 

ــم.  ــاة وأل مخففــة بعضــا ممــا عاشــوه مــن معان
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َمَلْك َو ِغَنى

عائلــة  حاولــت  غــزة  قطــاع  يف  مــا  مدينــة  يف 
فلســطينية أن تنيــر ظلمــة ليلهــا بإشــعال الشــموع، 
ــانية يف  ــة إنس ــى كارث ــول ال ــمعة تح ــور الش ــن ن لك
ــة  ــزل العائل ــزل، فقــد أحرقــت الشــمعة من ــك املن ذل
بأكملــه وراح ضحيــة هــذا الحريــق طفلتــان يف عمــر 
الزهــور »ملــك وغنــى« 5 ســنوات و3 ســنوات، دون أي 
ذنــب ســوى أنهــن فلســطينيات غزيــات ُكتــب عليهــن 

ــا يف قطــاع غــزة ! الحصــار كباقــي أهلن
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فكان مشروع َمَلٌك َوِغَنى:
يقــوم مشــروع »ملــك وغنــى« ىلع اســتغالل الطاقــة 
الشمســية وتحويلهــا إلــى طاقــة كهربيــة عبــر األلــواح 
الشمســية التــي يتــم وصلهــا بمحــول للطاقــة وعــدد 
البطاريــات لتغذيــة بعــض األحمــال املنزليــة  مــن 

واإلضــاءة
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مشروعمرشوع
نور الحياة

يقــوم مشــروع » نــور الحيــاة « ىلع اســتغالل 
الطاقــة الشمســية وتحويلهــا إلــى طاقــة كهربيــة 
عبــر األلــواح الشمســية التــي يتــم وصلهــا بمحول 
ــض  ــة بع ــات لتغذي ــن البطاري ــدد م ــة وع للطاق
تزويــد  تــم  وقــد  املستشــفيات  األحمــال يف 
مستشــفى دار الســالم يف خانيونــس بنظــام 
طاقــة شمســي وجــاري العمــل ىلع تنفيــذ عــدة 
مشــاريع مشــابهة يف عــدة مستشــفيات ومراكــز 

ــة. صحي
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مرشوع

اإلعاقــة اختبــار مــن اهلل تعالــى لفئــة مــن عبــاده 
ــر  ــم ولينظ ــوة إيمانه ــم وق ــر قلوبه ــن صب ليمتح
يتشــاطرون  هــل  تجاههــم  املجتمــع  ســلوك 
همومهــم و أحزانهــم ويســاندون بعضهــم بعضــا 
مــن خــالل توفيــر مــا يلــزم مــن الكراســي املتحركة 
ــز واالحتياجــات املختلفــة ، وقــد قامــت  والعكاكي
لهــؤالء  ومعــدات  كراســي  بتقديــم  الهيئــة 
ملساعدتهم ىلع الحركة واإلندماج يف املجتمع .

مشروع
دعم ذوي االحتياجات الخاصة
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مشروع
كفالة طالب العلم

ــا عليهــا  ــة حثن ــم فريضــة ديني العل
هــم  والشــباب  الحنيــف  اســالمنا 
بهــم   ... وشــعبنا  أمتنــا  عمــاد 
لــذا  نســمو  وبهــم  ننهــض 
كان لزامــا علينــا أن نقــف 
لهــم  بجانبهــم ونوفــر 
ــة  ــومهم الجامعي رس
ــر و  ــل الفق يف ظ
الشــديدة  الحوجــة 
يف قطــاع غــزة وقــد  
بكفالــة  الهيئــة  قامــت 
العديــد مــن الطلبــة والطالبــات 
يف مختلــف جامعــات قطــاع غــزة 

التخصصــات. جميــع  ومــن 
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مشروع
حفر بئر مياه 

)مشروع املاء حياتي(

أســاس  هــو  و املــاء  الحيــاة 
تأثــر بدونــه ال يهنــأ العيــش  وقــد 

قطــاع امليــاه بشــكل كبيــر جــدا 
يف الحــرب األخيــرة ىلع غــزة 

مســئوليتها  مــن  وانطالقــا 
هيئــة  رأت  االجتماعيــة 

ــي  ــرورة تبن ــزكاة ض ال
مشــروع حفــر آبــار 

مــت  قا و  ، ه  مليــا ا
ــاه وإقامــة  ــر مي بحفــر بئ

محطــة تحليــة يف مخيــم 
أبنــاء  منــه  ليســتفيد  البريــج 

ــم  ــة احتياجاته ــم يف تغطي املخي
مــن امليــاه العذبــة الصالحــة للشــرب 

اآلدمــي. واالســتعمال 
والعطاء يف هذا الباب متواصل ...
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مشروع
األضاحي

ــي  ــروع األضاح ــذ مش ــزكاة بتنفي ــة ال ــت هيئ قام
الــذي عمــل ىلع توفيــر لحــوم األضاحــي للفقــراء 
ــرة  ــرب األخي ــرة يف الح ــوت املدم ــاب البي وأصح

ــزة. ىلع غ
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مشروع
كفالة األسر الفقيرة )أفقر الفقراء(

يف ظــل الواقــع األليــم الــذي يعيشــه الشــعب 
ــر  ــدد كبي ــات ع ــار ب ــر وحص ــن فق ــطيني م الفلس
ــه  ــة حاجيات ــوى ىلع تغطي ــن ال يق ــن املواطني م
ــب  ــد مــن الوقــوف بجان ــك كان ال ب األساســية ، لذل
لــه  ماليــة  هــذا املواطــن بتقديــم مســاعدات 
لتغطيــة حاجياتــه األساســية ىلع األقــل. وقــد 
قامــت  الهيئــة بتقديــم املســاعدات للعديــد مــن 

ــرة . ــر الفقي األس
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مشاريع
مستقبلية

مشروع
دعم الدواء

مشروع
دعم املشاريع اإلنتاجية الصغيرة

ــد مستشــفيات قطــاع  ــى تزوي يهــدف مشــروع إل
غــزة باألدويــة ليتــم صرفهــا للمرضــى خاصــة 
يف  الحــاد  للنقــص  نظــرًا   ، منهــم  الفقــراء 
األدويــة املتوفــرة يف قطــاع غــزة نتيجــة الحصــار 

املفــروض عليــه .

ــر  ــل عب ــرص عم ــر ف ــى توفي ــروع إل ــدف املش يه
تمويــل مشــاريع إنتاجيــة ذات جــدوى تعمــل فيها 
ــم لهــم  ــرة و تكــون مصــدر دخــل دائ األســر الفقي

ــة . وخصوصــا يف ظــل تفاقــم  معــدالت البطال
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مشاريع
مستقبلية

مشروع
تقديم كفاالت لأليتام

مشروع
زواج العفاف

مشروع
دعم املشاريع اإلنتاجية الصغيرة

يهــدف املشــروع إلــى تقديــم كفالــة شــهرية 
تســاهم يف توفيــر حيــاة كريمــة لعــدد مــن األســر 
التــي فقــد األطفــال فيهــا آباءهــم وتحولــوا إلــى 
أيتــام ينطبــق عليهــم قــول رســولنا الكريــم : ) أنــا 

وكافــل اليتيــم يف الجنــة كهاتيــن ( . 

قــرض حســن  تقديــم  إلــى  يهــدف املشــروع 
ملســاعدة الشــباب الفقــراء املقبليــن ىلع الــزواج 
ــزواج وتدهــور الوضــع  يف ظــل ارتفــاع تكاليــف ال

اإلقتصــادي .
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