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 شيك تبرع من سمو الشيخ سالم العلي لبيت الزكاة عام ٢٠٠٧

  عبدالقادر العجيل متوسطا العاملني في بيت الزكاة خالل حفل حصول البيت على املركز األول في جائزة البحرين للعمل اإلنساني

 بيت الزكاة يحصد جوائز الشفافية والبحرين للعمل اإلنساني وجابر للجودة في ٢٠٠٨

 رغبة من بيت الزكاة في تعريف العالم مبسيرته اخليرية خالل عقدين 
ونصف تواصل «األنباء» ضمن سلسلة الـ ٣٠ حلقة نشر أنشطة وموارد 
واهتمامات بيت الزكاة، وفيما يلي عرض للجوائز الـ ٣ التي حصل عليها 
البيت في عام ٢٠٠٨، حيث يعتبر عام ٢٠٠٨ بالنســــبة لبيت الزكاة عام 
اجلوائــــز فقد حصل البيت في هذا العام علــــى ٣ جوائز األولى جائزة 
جمعية الشــــفافية الكويتية، حيث نال املركز األول من بني ٣٠ مؤسسة 
حكومية نظرا لتطبيقه السليم ملعايير مدركات اإلصالح التي اعتمدتها 
اجلمعية واملتمثلة في ٦ معايير رئيســــية وهي: الشــــفافية ـ النزاهة ـ 

املساءلة واحترام القانون ـ الفاعلية ـ العدالة ـ التنافسية.
  كما حصل بيت الزكاة على جائزة البحرين للعمل اإلنســــاني على 
مســــتوى دول مجلــــس التعاون اخلليجي ضمن ٦ مؤسســــات خيرية 
مت اختيارهــــا للفوز باجلائزة وقد مت تكرمي بيــــت الزكاة ممثال بوزير 
األوقاف والشؤون اإلســــالمية رئيس مجلس ادارة بيت الزكاة السابق 
عبداهللا احمليلبي في املنتدى الذي أقيم بهذه املناسبة في مدينة املنامة 
مبملكة البحرين الشقيقة في يوم ٢٠٠٨/٢/٢٠ برعاية كرمية من الشيخ 
عبداهللا  بن خالد آل خليفة رئيس املجلس األعلى للشــــؤون اإلسالمية 

في اململكة.
  أما اجلائزة الثالثة فتم احلصول عليها من خالل الفوز (بجائزة جابر 
للجودة) للعام ٢٠٠٨ حيث نال البيت املركز األول على مستوى الهيئات 
احلكومية املستقلة بالكويت وقد تسلم مدير عام بيت الزكاة عبدالقادر 
العجيــــل اجلائزة في االحتفال الذي أقامته اللجنة املنظمة للجائزة في 
غرفة جتارة وصناعة الكويــــت ٢٠٠٨/٥/٥ برعاية رئيس مجلس األمة 
جاسم اخلرافي وحضور العديد من الشخصيات الوطنية واالقتصادية 

واالجتماعية في الدولة. 
  ويرجع فوز بيت الزكاة بهــــذه اجلوائز حلرصه على حتقيق أعلى 
مستويات الكفاءة في العمل في مختلف اداراته وسعيه لتقدمي املساعدات 
اإلنسانية للمستحقني عبر املرور من قنوات البحث والتدقيق واملراجعة 
بوجود الرقابة التنفيذية والشــــرعية وإشــــراف وزارة املالية وديوان 
احملاسبة ومكتب التدقيق اخلارجي وكذلك مكتب التدقيق الداخلي الذي 
يتبع املدير العام وهي األمور التي أدت الى متيز بيت الزكاة بالشفافية 

وبلوغه أعلى مستويات الضبط والدقة ماليا وإداريا.
  وفي إطار اجلهود الدؤوبــــة التي يبذلها بيت الزكاة لتطوير أعماله 
وحتســــني خدماته فقد حصل على شهادة اجلودة اإلدارية (األيزو) عام 

  يذكــــر لبيت الزكاة قيامه بالعديد من األنشــــطة اإلعالمية للتوعية 
بفريضة الزكاة وعقد العديد من ندوات ومؤمترات الزكاة للغرض نفسه 
الــــى جانب ما يقوم به من نشــــاط خارجي يتمثل في تنفيذ العديد من 

املشاريع اخليرية لصالح املسلمني واملساهمة في سد حاجاتهم.
  وبيت الزكاة وهو يفخر بحصوله على هذه اجلوائز فإنه يشعر بأن 
عليه مضاعفة اجلهد وزيادة العطاء للمحافظة على هذا املستوى الطيب 
الذي وصل اليه وهو بال شــــك قادر على حتقيق ذلك من خالل خبرته 

الطويلة بأساليب التطور ومعرفته التامة مبدركات اجلودة.

  المراكز اإليرادية

  إن إنشاء املراكز اإليرادية لبيت الزكاة يعد من أعظم اإلجنازات التي 
حققها البيت خالل مســــيرته املباركــــة التي انطلقت منذ عام ١٩٨٢ ذلك 
ألن إنشــــاء الفروع بالقرب من أماكن سكن احملسنني وفر عليهم وقتهم 
وجهدهم عند قيامهم بإخراج زكواتهم وصدقاتهم دون احلاجة للحضور 
للمقر الرئيسي لبيت الزكاة بالساملية وهذه اخلطوة املميزة حتسب لبيت 

٢٠٠٥ من قبل شــــركة QMI الكندية إحدى أكبر وأكفأ شركات التسجيل 
لنظام اجلودة اإلدارية على مستوى العالم وبذلك مت االعتراف به كجهة 
تتطابق إداريا مع أعلى مقاييس الكفاءة العاملية ومازل بيت الزكاة يعمل 
للحصول على شهادة األيزو ٢٠٠٠ـ  ٢٠٠٠٥ اخلاصة بإدارة سالمة األغذية 
املقدمة لألسر احملتاجة داخل الكويت من خالل تطوير األساليب والنظم 
املتبعة في تسلم وتخزين املواد الغذائية وتطوير مستوى العمالة املنفذة 

للمشروع ونشر الوعي الصحي في هذا اجلانب.
  ومن األســــباب التي أدت الى جناح البيت ما قام به من مد جســــور 
التعاون مع األفراد والشــــركات واجلمعيات التعاونية في مجال خدمة 
فريضة الزكاة وزيادة موارد البيت لتمكينه من أداء رســــالته في تقدمي 
املساعدات املالية والعينية للمحتاجني، كذلك من أسباب جناحه قيامه 
بإنشاء مكتب خاص الستقبال األسر املتعففة ودراسة أحوالها وتقدمي 
املساعدات الالزمة لها في إطار من السرية التامة الى جانب قيام البيت 
بافتتاح العديد من املراكز اإليرادية الستقبال زكوات وصدقات احملسنني 

في مناطقهم وتقدمي اخلدمات لهم في سهولة ويسر.

الــــزكاة وتأتي دليال واضحا على تفوقه وإبداعه في مجال عمله ويبلغ 
عــــدد املراكز اإليرادية حاليا ٢٨ مركزا بالقرب من اجلمعيات التعاونية 

في مختلف مناطق الكويت.
  وإذا كان الهدف األول من إنشــــاء الفروع هو تسلم زكوات وصدقات 
احملسنني فإنها تؤدي الى جانب ذلك الكثير من اخلدمات املميزة والتي 
تتمثل في خدمة وزن الذهب واحتســــاب زكاته وتسلم زكاة الفطر في 
رمضان واستقبال ميزانيات الشركات الحتساب زكاتها الشرعية وتسلمها 
إلنفاقها في وجوه اخلير وتسويق املشاريع اخليرية التي يطرحها بيت 
الزكاة سواء كانت على املســــتويني احمللي أو اخلارجي كما ان للفروع 
دورها في توعية املواطنني بفريضة الزكاة من خالل توزيع النشــــرات 
واملطبوعات التي يصدرها البيت، كما انها تقوم بإرشاد األسر احملتاجة 
الى ما يجب احضاره من أوراق ومستندات عند تقدمها لطلب املساعدة 
من بيت الزكاة وقد مت تزويد الفروع بكل ما يلزم من وســــائل التقنية 
احلديثة للقيام باألعمال املنوطة بها بإشراف طاقم إداري مؤهل يباشر 

عملية التنفيذ. 

 «األنباء» تنشر مسيرة الخير للبيت خالل ٢٥ عامًا (٣ ـ ٣٠)


