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بيت الزكاة: توزيع ٢٤٦٩ أضحية على ٢٥١١ أسرة في ٢٠٠٨
لربـــك وانحـــر) ويقـــوم بيت 
الزكاة بتنفيذ املشروع كل عام 
مبناسبة عيد االضحى املبارك في 
الدول املستفيدة بالتنسيق مع 
اجلمعيات اخليرية ومكاتب بيت 
الـــزكاة في اخلارج ويعلن بيت 
الزكاة عن اسماء تلك الدول وعن 
اسعار االضاحي فيها قبل دخول 
يوم العيد بوقت كاف من خالل 
وسائل االعالم املختلفة ليتسنى 
للمحســـنني الكرام املشاركة في 
املشـــروع بحيث تستطيع تلك 
اجلهات تأمني العدد املطلوب من 
االضاحي بعد حتويل مخصصات 

املشروع املالية إليها.
وتنبع اهمية املشـــروع من 
كونه يساهم في ادخال السرور 
والبهجة في نفوس املسلمني في 
ذلك اليوم العظيم حيث تتجلى 
فيه مظاهر العطاء والرحمة وهي 
القيم العظيمة التي حث عليها 

االسالم. 
وقد نفذ املشـــروع في عيد 
األضحى عـــام ١٤٢٩ هجرية في 

٣٣ دولة بالتعاون مع ٥٤ هيئة 
وبلغ عـــدد االضاحـــي التي مت 
توزيعها ٣٨٧٣ اضحية بتكلفة 

قدرها ٨٤٨٩٠ دينارا.
ومن ضمن مسيرة اخلير دعم 
صندوق طالب العلم في جامعة 
الكويت والهيئة العامة للتعليم 
التطبيقي والتدريب حيث انه في 
اليوم السادس من يناير عام ١٩٩٩ 
وقع بيت الزكاة اتفاقية مع كل 
من جامعة الكويت والهيئة العامة 
للتعليم التطبيقي والتدريب يتم 
مبوجبها تقدمي املساعدات النقدية 
للطلبـــة احملتاجني فـــي هذين 
املركزين العلميني وقد صرف بيت 
الزكاة عام ٢٠٠٨ مبلغ ١٠٠ ألف 
دينار لدعم صندوق طلبة جامعة 
الكويت كما صرف نفس املبلغ 

لدعم صندوق طلبة الهيئة.
الطلبة  التعرف على  ويتم 
احملتاجني عن طريق االخصائيني 
االجتماعيني العاملني في كل من 
جامعة الكويت والهيئة العامة 
للتعليم التطبيقي حيث يتم عمل 

وجدارة مزودين بسالح العلم 
واملعرفة.

مشروع الربط اآللي

ومن املشاريع ايضا مشروع 
الربـــط اآللـــي بني بيـــت الزكاة 
واجلمعيات وجلان الزكاة احمللية، 
حيث يعد مشروع الربط اآللي بني 
بيت الـــزكاة واجلمعيات وجلان 
الزكاة احمللية من املشاريع املهمة 
التي تتضمنها استراتيجية بيت 

الزكاة.
وتنفيذا لهذا املشـــروع املهم 
قام بيت الـــزكاة بتوقيع اتفاقية 
الربط اآللي مع ٨ من اجلمعيات 
الرئيسية  الزكاة احمللية  وجلان 
بهدف توحيد جهود العمل اخليري 
انشـــاء قاعدة بيانات  من خالل 
جديدة خاصة وتدريب موظفي 
هذه اجلهات على كيفية استخدام 
البينية ذلك الن  البيانات  قاعدة 
هدف املشروع هو التنسيق وتبادل 
املقدمة  املعلومات حول احلاالت 
للمساعدة سواء كانت مقدمة الى 

ملف خاص لكل طالب تدرس من 
خالله احلالة االجتماعية وعند 
امللفات واستيفاء  اكتمال عدد 
االوراق واملستندات املطلوبة 
يتم حتويلها الى ادارة الرعاية 
االجتماعية في كل من جامعة 
الكويت والهيئة العامة للتعليم 
التطبيقي التـــي تقوم بدورها 
بتحويلها لبيـــت الزكاة حيث 
يتم دراستها وتدقيقها متهيدا 
النقدية لكل  لصرف املساعدة 

حالة.
وللعلم فإن تقدمي املساعدات 
لطالب جامعة الكويت والهيئة 
التطبيقي من  العامة للتعليم 
التي حققها  الرائدة  االجنازات 
بيت الزكاة فبهذه املســـاعدات 
البيت قد ســـاهم في  يكـــون 
االبنـــاء وتقدمي  رعاية هؤالء 
العون املادي لهم ملســـاعدتهم 
في سد بعض حاجاتهم ليتفرغوا 
للدراسة والتحصيل وليؤدوا 
بعد تخرجهم دورهم في بناء 
بلدهم وخدمة مواطنيهم بهمة 

تواصـــل «األنبـــاء» نشـــر 
مســـيرة اخلير في بيت الزكاة 
واليـــوم ســـيكون احلديث عن 
مشروع األضاحي داخل الكويت، 
فمناســـبة عيد االضحى املبارك 
واتباعا لســـنة رسول اهللا ژ 
يقوم املسلمون في الكويت بذبح 
االضاحي ويتصدقون بجزء منها 
على الفقراء واملساكني رحمة بهم 
وشـــفقة عليهم ولكـــي يدخلوا 
الـــى قلوبهم  البهجـــة والفرح 
وقلوب اطفالهم في هذه املناسبة 

الكرمية.
وســـعيا من بيت الزكاة في 
العمل على تخفيف العبء على 
املضحي الكرمي من مشقة البحث 
عن احملتاج واملستحق لهذه اللحوم 
فإنه يقوم في اليوم األول من ايام 
املبارك باستقبال  عيد االضحى 
هذه اللحـــوم عن طريق املراكز 
التي يعلن عنها مســـبقا والتي 
يوجد فيها فريق من موظفي بيت 
الزكاة للقيام بهذه املهمة كما يتم 
استقبال اللحوم في مقر البيت 
الرئيسي بالساملية في اول وثاني 
ايام العيد متهيدا لتوزيعها على 

االسر املستحقة.
ويقوم بيـــت الزكاة بتوزيع 
حلـــوم االضاحي علـــى بعض 
املؤسسات اخليرية لتقوم بدورها 
بتوزيعها على الفقراء واملساكني 

ممن هم معروفون لديها.
وال يقتصر دور بيت الزكاة 
على تســـلم اضاحي احملسنني 
وإيصالهـــا للمحتاجني بالنيابة 
عنهم، بل انه يشـــارك مشاركة 
فعلية في املشروع حيث يقوم 
بشراء كميات كبيرة من االغنام من 
بعض الشركات الوطنية ويوكل 
إليهـــا مهمة ذبحهـــا وتقطيعها 
وحفظها في برادات خاصة متهيدا 
لتوزيعها على االسر املستحقة 

املسجلة لديه.
وقد بلغ عدد االضاحي ٢٤٦٩ 
اضحية مت توزيعها على االسر 
العـــام ٢٠٠٨ ومت  احملتاجة في 
توزيعها على ٢٥١١ اسرة بتكلفة 

٩٣٤١٣ دينارا.
وتنبثق فكرة املشـــروع من 
قولـــه تبارك وتعالـــى: (فصل 

البيت او الـــى احدى اجلمعيات 
وجلـــان الـــزكاة املوقعـــة على 
االتفاقية مما يسهل على مستخدمي 
النظام منع االزدواجية في صرف 
املبالغ  املساعدات ومعرفة حجم 
املقدمة لطالب املساعدة مما يساعد 
على توجيه الصرف االمثل الموال 
الزكاة والصدقات بطريقة سليمة 
وعادلة بحيث يستفيد منها اكبر 

عدد ممكن من احملتاجني.
كما ان هذا النظام مصمم وفق 
مواصفة االيزو العاملية اخلاصة 
البيانات تطبيقا  بحفظ وسرية 

ملعايير اجلودة املعتمدة.

عالقة متميزة

يســـعى بيت الزكاة بصفته 
هيئة حكومية مستقلة من وراء 
تأسيســـه الى خدمـــة فريضة 
الـــزكاة وتفعيـــل دورهـــا في 
املجتمع ويحـــرص بيت الزكاة 
من هذا املنطلق على مد جسور 
التعاون مـــع جميع اجلمعيات 
التابعة  الزكاة  اخليرية وجلان 
لها داخـــل الكويت والتي تؤدي 
نفس الدور وذلك من خالل القرار 
الوزاري رقم ٩٨/١٠ الذي ينظم 
العالقـــة بني بيت الزكاة وجلان 
الزكاة بهدف مساعدتها على تنفيذ 
خططها وتيسير اعمالها بصورة 
سليمة حتقق الهدف من انشاء 
هذه اللجان وتسهم في تطوير 

العمل اخليري وتنظيمه.
الزكاة اتصاالته  ويتابع بيت 
بلجان الزكاة من خالل قسم جلان 
الزكاة بادارة املشاريع والهيئات 
احمللية الذي مت انشاؤه خصيصا 
لهذه الغاية حيث يقوم بالرد على 
استفسارات جلان الزكاة احمللية 
املتعلقـــة باملســـاعدات اخلاصة 
باالســـر احملتاجة وذلك لتفادي 
االزدواجية في تقدمي املساعدات كما 
يقوم القسم بعقد دورات تدريبية 
للعاملني في جلان الزكاة لتزويدهم 
باخلبـــرات واملعارف الالزمة في 
هذا املجال. كمـــا ان لبيت الزكاة 
عالقات تنسيق وتعاون مع اللجنة 
املشتركة لالغاثة وخاصة في عملية 
جمع التبرعات في املواسم وخاصة 

ايام شهر رمضان املبارك.

«األنباء» تواصل نشر مسيرة الخير (١٩و٢٠ -٣٠)

اصـــدر بيت الزكاة مؤخرا «دليل زكاة األســـهم» الذي 
يحتوي على املعلومات الالزمة لتطبيق زكاة االسهم وفقا 
للشـــريعة االســـالمية ويتم توزيع هذا الدليل في جميع 

الفروع االيرادية التابعة للبيت.
ويوضح الدليل احلكم الشـــرعي في التعامل باالسهم 
وطرق اخراج زكاة االسهم في حال كان الغرض من متلك 
االســـهم املتاجرة او في حال االحتفاظ بها لالستفادة من 

ريعها السنوي.
ثم يبني الدليل الفرق بني املستثمر املضاربـ  الذي ينوي 
املتاجرة باالســـهم بيعا وشراء في سوق االوراق املالية ـ 
واملستثمر بغرض االحتفاظ باالسهمـ  وهو من ينوي عند 
شراء االسهم االستفادة من ارباح الشركة السنوية سواء 
كانت امواال نقدية او اســـهما منحة بحيث تصبح االسهم 

اصال يدر عليه ربحا سنويا.
وتكون زكاة االســـهم بالنســـبة للمضارب عن طريق 
تقييم االسهم التي ميتلكها وفق سعر السوق يوم وجوب 
الزكاة، ويضم قيمتها الى ما عنده من اموال زكوية اخرى 
ثم يزكي اجلميع مبا نسبته ٢٫٥٪ في حال توافرت شروط 
وجوب الزكاة وبلوغ النصاب وحوالن احلول وغيرها، اما 
بالنسبة لزكاة املستثمر بغرض االحتفاظ باالسهم فتكون 
زكاته مبعرفة ما يخص الســـهم من املوجودات الزكوية 
للشركة التي ميتلك اسهمها وذلك من واقع البيانات املالية 
للحسابات اخلتامية للشركة وهذا ما يقوم به بيت الزكاة 
في كل عام من احتساب مقدار الزكاة املستحقة على اسهم 
الشـــركات املدرجة في سوق الكويت لالوراق املالية بناء 
على التقارير املالية السنوية من خالل موقع سوق الكويت 

لالوراق املالية في االنترنت.
ويقوم بيت الـــزكاة بهذا العمل خدمة للمســـتثمرين 
الذين ميلكون االسهم لالستفادة من ريعها وذلك تطبيقا 
لفتوى الهيئة الشـــرعية لبيت الزكاة التي تنص على انه 
«اذا لم يستطع املســـاهم ان يعرف عن طريق الشركة ما 
يخص اسهمه من املوجودات الزكوية فإنه يجب عليه ان 
يتحرى ما امكنه ويزكي ما يقابل اســـهمه من املوجودات 

الزكوية».
كما يضم الدليل عددا من الفتاوى الشـــرعية املتعلقة 
بزكاة االسهم باالضافة الى امثلة عملية لكيفية احتساب 
زكاة االســـهم، واحتوى كذلك على جدول يوضح نصيب 
زكاة السهم للشركات املدرجة في سوق الكويت لالوراق 
املالية (البورصة) وكذلك للمســـتثمر الذي اتخذ اسهمه 
لالستفادة من ريعها، وقد مت استخراج مقدار زكاة السهم 

خالل التقارير املالية للشركات في ٢٠٠٨/١٢/٣١. 

«دليل زكاة األسهم» آخر إصدارات 
بيت الزكاة بمناسبة شهر رمضان

الملتقى االجتماعي لجمعيات النفع العام يكّرم
«بيتك» لدوره في توحيد الطاقات لخدمة المجتمع

ادوات ووســـائل خدمة املجتمع 
من ناحية اجلمعيات والهيئات 
املتخصصة او اجلهات الرسمية، 
مبا يعود ايجابا على حتســـني 
الواقع االجتماعي وجهود التنمية 
وتطوير قـــدرات املجتمع افرادا 

ومؤسسات. 
ويعتبر امللتقى وهو األول من 
نوعه في الكويت، خطوة للتواصل 
بني اجلمعيات والروابط ويهدف 
الى التعارف وتبادل املعلومات 
واخلبرات بـــني جمعيات النفع 
العام للنهوض بعمل مشّرف يعزز 
دور عمل اجلمعيات في مجالها 

االجتماعي، والتنسيق املشترك 
في االنشطة واملختلفة. ويساهم 
بيتك في العديد من االنشـــطة 
االجتماعيـــة ســـواء بالدعم او 
العمل  اذ يعتبر بيتك  بالرعاية 
االجتماعي جزءا ال يتجزأ من دوره 
في املجتمع ويرى انه رغم كونه 
مؤسسة مالية اسالمية تستهدف 
حتقيق الربح ملساهميها وعمالئها 
وتقدمي افضل اخلدمات واملنتجات 
في مجال عملها اال ان عليها دورا 
جتاه مجتمعها ينطلق من مفهومه 
لدور املال كأداة لتحقيق التنمية 

و«إعمار األرض».

كّرم امللتقى االجتماعي األول 
جلمعيات النفع العام والروابط 
االجتماعيـــة فـــي الكويت بيت 
التمويل الكويتي (بيتك) تقديرا 
جلهـــوده ورعايته للملتقى مبا 
يعبر عن حرصـــه الكبير على 
توحيـــد اجلهود ودعـــم جهود 
التواصل والتنســـيق وتعزيز 
الروابـــط بني جمعيـــات النفع 
العام رغبة فـــي تعزيز دورها 
واملساهمة في حتقيق مشاركة 
اوســـع ملنظمات املجتمع املدني 
في حل القضايا ومواجهة املشاكل 
واالزمات التي يتعرض لها املجتمع 
الكويتي من خالل تخصصاتها 
املتعـــددة وامكانياتها املتنوعة 
الوطنية  والكفاءات والقـــدرات 

من اعضائها. 
وقدم امللتقى االجتماعي األول 
جلمعيات النفع العام والروابط 
االجتماعية فـــي الكويت، الذي 
نظمتـــه اجلمعيـــة اجلغرافية 
الكويتيـــة اخيرا درعا تكرميية 
العالقات  لبيتك تسلمه مشرف 
العامة بإدارة التسويق والعالقات 
العامة يوسف الرويح حيث متت 
االشادة بدور بيتك وسعيه الدائم 
للتواصـــل مع جميع شـــرائح 
املجتمع واملســـاهمة في إجناح 
االنشـــطة ذات العالقة بتطوير 

افتتح بيت الزكاة جناحه بسوق الكويت لألوراق 
املالية مبناســـبة حلول شهر رمضان، والذي بدأ 
تقدمي خدماته لرواد بورصة الكويت اعتبارا من 

غرة شهر رمضان وحتى انتهاء الشهر الكرمي.
وبهذه املناســـبة صرح مدير ادارة العالقات 
العامة واإلعالم د.خالد الشـــطي بأن جناح بيت 
الزكاة في البورصة يهدف الى نشر رسالة بيت 
الزكاة والتعريف بأنشـــطته وخدماته الزكوية 
املختلفـــة الى جانب التعريف مبشـــاريع البيت 
احمللية واخلارجية من خالل توزيع املطبوعات 

«والبروشورات» التعريفية املتنوعة.
وقال الشطي إن اجلناح يبدأ في استقبال الزوار 
اعتبارا من الساعة ٨:٣٠ صباحا وحتى ١٫٠٠ ظهرا 
ويشرف عليه موظف من بيت الزكاة إلرشاد الــزوار 

والـــرد على استفساراتهــم املختلفة.
ويتم توزيع منشـــورات بيت الزكاة املختلفة 
السيما كتيب حساب زكاة األسهم والذي أصدره 

بيت الزكاة مؤخرا.
وأكد الشطي ان كتيب زكاة األسهم يعتبر دليال 
إلرشاد كل مزك عن أسهمه ألنه يوضح كيفية إجراء 

حساب زكاة األسهم بطريقة سهلة وبسيطة.

بيت الزكاة افتتح جناحه في البورصة

جانب من تكرمي «بيتك»

(أحمد باكير)املستشار راشد احلماد مكرما أحد اخلريجني بحضور د.خالد املذكور ومطلق القراوي ووليد الشعيب وعبداحملسن اخلرافي

د.خالد املذكور راشد احلماد ود.خالد املذكور ومطلق القراوي ووليد الشعيب املستشار راشد احلماد

جناح بيت الزكاة في البورصة

خالل تخريج الدفعة األولى لمشروع اإلسناد للجنة المنابر القرآنية

الحماد: قرار مجلس الوزراء بخصوص
 إنفلونزا الخنازير ملزم للحمالت وليس لألفراد

أسامة أبوالسعود
اكد نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون القانونية 
ووزير العدل ووزير االوقاف والشـــؤون االســـالمية 
املستشار راشد احلماد ان قرار مجلس الوزراء سيكون 
ملزما حلمالت احلج وغير ملزم لالفراد، مشيرا الى ان 
اللجنة املشـــتركة مع وزارة الصحة ملواجهة انفلونزا 
اخلنازير ستصدر تعليماتها للحمالت بعد العيد بشأن 

االجراءات املتبعة.
وقال احلماد خالل حفل تخريج الدفعة االولى ملشروع 

االســـناد الذي نظمته جلنة املنابر القرآنية مساء امس 
في مسجد مرمي احمد مبنطقة السالم ان الكويت عرفت 
برعاية كتاب اهللا عز وجل بعدما كثرت فيها املشـــاهد 
التي ينشرح لها الصدر وتسعد لها االنفس التي ترجمت 
التوجيهات السامية لصاحب السمو االمير الشيخ صباح 
االحمد التي دعمت اطالق مسابقة الكويت الكبرى حلفظ 

القرآن الكرمي بإشراف االمانة العامة لالوقاف.
واكد الوزير ان وزارة االوقاف والشؤون االسالمية 
تشـــرف على دور القرآن الكرمي ومراكز حتفيظ القرآن 

الكرمي في جميع محافظات هذا البلد الطيب وتشـــجع 
البرامج واالنشـــطة التي تنفذها جمعيات النفع العام 

واملبرات اخليرية خلدمة القرآن الكرمي.
ومن جانبه قال رئيس مجلس ادارة املنابر القرآنية 
د.خالد املذكور ان اجلهود احلكومية تضافرت مع اجلهود 
الشعبية لدعم حفظ القرآن الكرمي واتقان قراءته وتدبر 
علومـــه. واضاف ان جلنة املنابر القرآنية احتفت امس 
بتخرج الدفعة االولى ملشروع االسناد الذي حرص على 

تعليم الدارسني القراءة الصحيحة للقرآن الكرمي.

المر مستشارًا إعالميًا لـ «الصحة»
حنان عبدالمعبود

علمت «األنباء» من مصادر مطلعة ان هناك 
توجها من قبل وزير الصحة د.هالل الساير إلعادة 
املر للوزارة بوظيفة مستشــــار  د.عبداللطيف 

إعالمي.
وقالت املصــــادر ان وكيل الصحة د.ابراهيم 
العبدالهادي خاطب ديوان اخلدمة املدنية العادة 
تعيني د.عبداللطيف املر بوظيفة مستشار إعالمي 
للوزارة، ورجحت ان الســــبب وراء ذلك يعود 

الى املالحظات التي ابداها الوزير حول القصور 
اإلعالمي في اجتماعاته مع اعضاء اللجنة العليا 
ملكافحــــة إنفلونزا اخلنازير وجلنــــة التوعية 

واالعالم.
يذكر ان د.عبداللطيف املر يعمل بشركة النفط 
حاليا وكان يعمل سابقا في وزارة الصحة بإدارة 
التوعيــــة واالعالم ومت انهاء عقــــده في الفترة 
التي تولى فيها الشــــيخ احمد العبداهللا حقيبة 

الصحة.

علمت «األنباء» من مصادر طبية 
ان وافدة ســــريالنكية توفيت في 
السابعة من مساء أمس األول داخل 

مستشفى العدان متأثرة بهبوط حاد 
وتدهور في صحتها جراء إصابتها 
بالتهــــاب رئوي حيــــث كانت في 

غرفة اإلنعاش إلصابتها بإنفلونزا 
اخلنازير، وقالت املصادر ان الوافدة 

تبلغ من العمر ٤٤ عاما.

أنباء عن وفاة سريالنكية بـ «العدان» بعد إصابتها 
بإنفلونزا الخنازير والتهاب رئوي


