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ضمن مس���يرة اخلير في بيت الزكاة والتي 
تنشرها »األنباء« في 30 حلقة نستعرض اليوم 
دورات محاسبة الزكاة وذلك في احللقتني ال� 10 
وال� 11 من السلسلة الثالثينية، حيث تتنوع في 
الشريعة االسالمية مصادر الزكاة فهناك زكاة املال 
وزكاة املال وزكاة الذهب وزكاة الزروع والثمار 
وزكاة األنع���ام وزكاة الثروة الصناعية وزكاة 

الشركات الى غير ذلك من انواع الزكاة.
وتعد زكاة الشركات رافدا عظيما من روافد 
الزكاة فالشركات في ديار املسلمني اذا اخرجت 
زكاة مالها فإنه تتجمع لدينا االموال الطائلة التي 
نستطيع بها كمسلمني ان نحل جميع مشاكلنا 
االقتصادية وتوفير احلياة اآلمنة املستقرة لكل 

مسلم.
وفي بلدنا احلبيب تقوم بعض الش���ركات 
واجلمعي���ات التعاونية بارك اهلل فيها بإخراج 
زكاة اموالها وتسليمها لبيت الزكاة ليقوم بإنفاقها 
على الفقراء واملساكني وكافة الفئات احملتاجة 
في املجتمع. واميانا من بيت الزكاة بأن العديد 
من الش���ركات ستلتزم إن شاء اهلل في القريب 
العاجل بإخراج زكاة اموالها فقد بادر منذ عام 
1992 لعمل دورات تدريبي���ة مجانية لتدريب 
احملاسبني واحملاسبات على كيفية استخراج زكاة 
الشركات التي يعملون بها من واقع امليزانيات 

واحلسابات اخلتامية.
وه���دف الدورات هو حتقي���ق احد االهداف 
الرئيسية لبيت الزكاة في نشر الوعي بفريضة 
الزكاة والتعريف باألسس واملبادئ احملاسبية 
الس���تخراجها خاصة للعاملني في الش���ركات 
واملؤسس���ات العامة واخلاصة كما تهدف الى 
حتقيق نوع من التواصل مع الشركات واملؤسسات 
التي تقدم تبرعاتها للبيت اضافة الى ما ميثله 
انعقاد هذه الدورات سنويا من فرصة اعالمية 
يتم خاللها التعريف مبش���اريع وانشطة بيت 
الزكاة من خالل توزيع املنشورات واالصدارات 

املختلفة على املشاركني.
وتعتمد مادة الدورات على كتاب دليل االرشادات 
احملاسبية زكاة الشركات الذي اصدرته جلنة من 
الشرعيني واحملاسبني بإشراف الهيئة الشرعية 

العاملية للزكاة بالتعاون مع بيت الزكاة.
بلغ عدد الدورات التي عقدها البيت حتى اآلن 
19 دورة وتهدف الدورة الى تزويد املش���اركني 
باملعارف واملهارات التالية: األس���س الشرعية 
لزكاة املال ألغراض احملاسبة، االسس الشرعية 
لزكاة الثروة النقدية، االس���س الشرعية لزكاة 
عروض التجارة والصناعة، االجراءات التنفيذية 

حلس���اب زكاة املال، الى جانب احملاسبة على 
املوجودات واملطلوبات، واالس���س الش���رعية 
لزكاة املس���تغالت واملهن احل���رة، اضافة الى 
دراس���ة مجموعة من احلاالت العملية حلساب 
الزكاة، وقد حضر الدورات مئات املشاركني من 
اجلهات احلكومية وغير احلكومية من شركات 
ومؤسسات وجمعيات نفع عام بهدف توعيتهم 
بالطرق الشرعية واحملاسبية السليمة الحتساب 
واستخراج الزكاة. وفي اإلطار ذاته ومبناسبة 
ش���هر رمضان الكرمي يعكف بيت الزكاة حاليا 
على إعداد وتنفيذ واستكمال باقة متنوعة من 
املش���اريع اخليرية التي ينفذها البيت خارج 

الكويت.
وبهذه املناس���بة صرح مدير إدارة النشاط 
اخلارجي في بيت ال���زكاة عبداهلل احليدر بأن 
ادارة النشاط اخلارجي تنفذ العديد من املشاريع 
واألنشطة خارج الكويت تطبيقا ملعايير العمل 
اخليري في بيت الزكاة لدعم احملتاجني من ابناء 

العاملني العربي واالسالمي.
وقال احليدر إن بيت الزكاة قام بتنفيذ عدة 
مش���اريع خيرية خارجية خالل العام املاضي 
2008 بلغت تكلفته���ا االجمالية 6.607 ماليني 
دينار ويأتي في مقدمة هذه املش���اريع مشروع 
كفالة االيتام الذي بلغ عدد االيتام الذين كفلهم 
البيت 23554 يتيما في 35 دولة بالتعاون مع 87 
هيئة خيرية خارجية وبلغت التكلفة االجمالية 
للمش���روع 3.115 ماليني دينار، متوقعا زيادة 
عدد كفاالت االيتام الى 23500 كفالة نهاية العام 

احلالي 2009.
وتابع احليدر بأن بيت الزكاة نفذ مش���روع 
كفالة طالب العلم خالل العام املاضي 2008 وكفل 
1332 طالبا في 15 دولة من خالل التعاون مع 17 
هيئة خيرية خارجية وبلغت التكلفة االجمالية 
للمشروع 393 الف دينار، مضيفا أن البيت قدم 
دعما ومساعدات في العام نفسه ل� 72 هيئة بلغت 
تكلفتها االجمالية 721 الف دينار، في حني قدم 
مساعدات اغاثية لألسر املتضررة جراء الكوارث 
الطبيعية والصراعات ل� 5 دول بلغت تكلفتها 

االجمالية 67 الف دينار.
وبني احليدر أن بيت الزكاة نفذ 189 مشروعا 
خيريا العام املاضي في 25 دولة من دول العاملني 
العربي واالسالمي وتضمنت هذه املشاريع تشييد 
مساجد وانشاء مدارس ومعاهد ومستوصفات 
طبية وحفر آبار مياه وبلغ اجمالي تكلفة هذه 

املشاريع مجمعة 1.856 مليون دينار.
..يتبع غداً

بيت الزكاة: دورات مجانية لتدريب المحاسبين 
والمحاسبات على طرق استخراج زكاة الشركات 
الحي�در: نفذنا 189 مش�روعًا خيريًا ف�ي 25 دولة تضمنت 
تشييد مس�اجد و مدارس ومعاهد ومس�توصفات طبية وحفر آبار 

»األنباء« تواصل نشر مسيرة الخير للتعريف بأنشطة البيت )10و30-11(

»التجارة« تقر تعديل قراراتها الوزارية بشأن الوظائف اإلشرافية
عاطف رمضان

علم����ت »األنباء« من مصادر مطلعة ان جلنة ش����ؤون املوظفني بوزارة التجارة 
والصناعة أقرت خ����الل اجتماعها األخير تعديل جميع القرارات الوزارية للوظائف 
اإلشرافية. واضافت املصادر ان الوزارة تتجه بالفعل إللغاء عدد من القرارات الوزارية 
التي كانت تش����كل مخالفات بناء على تعليمات ديوان اخلدمة املدنية، مش����يرة إلى 

ان وزير التجارة والصناعة اعط����ى توجيهات للقياديني بالوزارة بتصحيح جميع 
القرارات او تعديلها.

هذا وقد افادت املصادر بأنه مت الغاء 3 قرارات خالل االسبوع املاضي بخصوص 
3 رؤس����اء أقس����ام بالوزارة، حيث مت تعديل مسمياتهم الوظيفية من رؤساء اقسام 

ل� »موظفني«.

بدأت بوظائف لـ 3 رؤساء أقسام األسبوع الماضي

»الصحبة الصالحة« أسدلت الستار على عمرة النبراس
أس����دلت جلنة الصحب����ة الصاحلة 
فرع القصر والنعيم الستار على »عمرة 
النبراس« بإقامتها مهرجان احلفل اخلتامي 
لعمرة النبراس في مسرح املعلمني مبنطقة 
اجلهراء حتت رعاية عضو املجلس البلدي 

م.عبداهلل العنزي.
وذكر مشرف عمرة النبراس سعود 
السعيدي ان اهداف العمرة هي توجيه 
الشباب الى االهتمام بكتاب اهلل عز وجل 
وغ����رس املفاهيم االس����المية واالخالق 
احلميدة واملبادئ الفاضلة وشغل اوقات 
الفراغ مبا يعود بالفائدة، وتكوين الثقافة 

الشرعية لدى الشباب املنتسبني لها.
التعامل  انه مت  الس����عيدي  وأضاف 
مع االهداف املطروحة وتطبيقها خالل 
االنشطة الصيفية للجنة وكان ختامها 

بتنظيم عمرة النبراس.
وأوضح الس����عيدي ان حفل توزيع 
اجلوائز شمل تكرمي املجموعة احلاصلة 
على املركز األول والذي كان من نصيب 
مجموعة عطاء بن ابي رباح بقيادة عبداهلل 
غازي الرشيدي، وذلك اثر حصوله على 
املركز األول بإجمالي املس����ابقات وكان 
من ضمن حفل توزي����ع اجلوائز تكرمي 
احلاصلني على املراكز األولى في مسابقة 
القرآن الكرمي واحلديث الش����ريف وهم 
على فئتني: األولى: من القرآن تس����ميع 
جزء عم، والفئة الثانية: تسميع حزب 
60 ومن احلديث الش����ريف تسميع 15 
حديثا من األربع����ني النووية من الفئة 
األولى و10 احاديث للفئ����ة الثانية من 

الدرع العامة للحاصلني على املركز األول في املسابقاتاألربعني النووية.

منوذج ملسجد بناه بيت الزكاة في إحدى الدول اآلسيوية


