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الرومي: الحكومة مستعدة لكل االستجوابات.. والرياضة وجدت لخدمة البلد وشبابه

أبوالنصر: زكاة المهن الحرة تقع على عوائد أرباحها فقط 
ونصابها يعادل 85 غرامًا من الذهب

أسامة أبوالسعود
اختتم بيت الزكاة انشطة دورة محاسبة الزكاة العشرين، 
والتي نظمته����ا ادارة التطوير االداري والتدريب في بيت 
الزكاة على مدى 5 أيام، وفي احملاضرة االخيرة حول »الدورة 
العشرين حملاسبة زكاة الشركات« شرح د.عصام أبوالنصر 
زكاة املهن احلرة وزكاة النشاط االقتصادي، باالضافة الى 

شرح التطبيقات العملية للمشاركني وتدريبهم عليها.
وبني د.أبوالنصر الفرق بني الشروط الواجب توافرها 
في الزكاة والشروط الواجب توافرها في الشخص املؤدي 
للزكاة، حيث ال يشترط في الشخص املؤدي للزكاة البلوغ 
والعقل، بينما يش����ترط في املال اخلاضع للزكاة ان يكون 
مملوكا ملكا تاما للش����خص املؤدي لها، وان يحول عليه 
احلول الهجري، باالضافة الى شرط النماء وهو ما يعني ان 
املال يكون معدا للزيادة كما هو احلال في التجارة، وشرط 
النصاب وهو ان يبلغ املال مقدارا معينا حتى تؤدى عليه 
الزكاة، مفيدا بأنه من الواجب عند احتساب الزكاة الرجوع 

الى هذه الشروط االساسية في احتسابها.
وأشار د.أبوالنصر الى انواع االنشطة االقتصادية التي 

تنقسم الى ثالثة أنواع:
نشاط اقتصادي يعتمد على العمل، نشاط اقتصادي يعتمد 

على رأس املال »الثروة النقدية«، نشاط اقتصادي يعتمد 
على رأس املال والعمل معا، مبينا ان األخيرتان يخضعان 
للزكاة. وحول زكاة املهن احلرة بني د.أبوالنصر انها املهن 
التي تزاول بصفة مستقلة مثل الطبيب الذي لديه عيادة 

خاصة، املهندس الذي ميتلك مكتبا هندسيا وما شابه.
مبينا ان عوائد هذه املهن تخضع للزكاة مستشهدا بقول 
اهلل عز وجل )خذ م����ن أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم 
بها(، واوضح ان نصاب زكاة املهن احلرة هو ما يعادل 85 
غراما من الذهب، وبهذا يتم احتس����اب معادلة زكاة املهن 
احلرة باستخدام معادلة »مقدار الزكاة« = وعاء الزكاة × 
سعر الزكاة 2.5% وذلك بعد حتديد التاريخ الذي جتب فيه 
ال����زكاة، ثم يتم حصر االيرادات خالل احلول وبعدها يتم 
حصر تكاليف مباشرة املهنة وحصر نفقات املعيشة للمزكي 
ومن يعول وحتديد الديون املستحقة على املزكي ومن ثم 
استخراج وعاء الزكاة ومقارنته بالنصاب وفي حالة بلوغه 

النصاب يتم احتساب الزكاة وفقا للمعادلة.
وفرق د.أبوالنصر بني الديون املشروعة والديون غير 
املش����روعة، مبينا ان الديون غير املشروعة ال تعتبر من 
املوج����ودات وال تتم الزكاة عليها، بينما أوضح ان الديون 
املش����روعة لها عدة أنواع وهي: دي����ون جيدة التحصيل، 

ديون رديئة التحصيل، وديون مشكوك في حتصيلها. كما 
افاد بأنها اما ان تكون ديونا مستحقة وهي ما يعد التزاما 
زكويا، أو ديونا مؤجلة بحيث يتم اعتبارها التزاما زكويا 

في العام التالي لها.
ثم تناول احملاضر د.أبوالنصر »زكاة احللي«، موضحا 
ان هناك 3 اجتاهات رئيس����ية ح����ول »زكاة احللي« يفيد 
أولها بأنه »ليس على احللي زكاة سواء قلت أم كثرت«، اما 
االجت����اه الثاني فهو معاكس لالول، حيث يفيد بأنه »على 
احللي زكاة قلت أم كثرت«، بينما افاد االجتاه الثالث بأنها 
»ليس على احللي زكاة.. ولكن بضوابط«، وهو ما اخذت به 
الهيئة العاملية الشرعية للزكاة، وهو ايضا اجتاه اجلمهور 
وهذه الضوابط هي: االستعمال واالستخدام، وعدد مرات 
االستعمال � ولم يحدد الفقهاء عددا معينا ملرات االستعمال � 
ويفترض وجود نية االستعمال واالعداد لالستعمال، صالحية 
االستعمال، ان يكون االستعمال مباحا، وان يكون االستعمال 
حاال غير مؤجل، ان يكون في حدود القصد واالعتدال وهي 

مسألة نسبية وتقاس دائما بظروف العائلة.
مبينا: ان »معادلة احتس����اب الذهب« = )وزن الذهب 
اخلال����ص = وزن الذهب اململوك × ن����وع العيار( ثم تتم 

قسمة الناجت على 24.

اختتام محاضرات »الدورة العشرين لمحاسبة زكاة الشركات« بنجاح كبير

رندى مرعي
اكد نائب رئيس مجلس االمة عبداهلل الرومي اس���تعداد احلكومة 
للتعامل مع كل التصريحات املتعلقة باالستجوابات املطروحة، كما اعرب 
عن اسفه ملا وصل اليه الواقع الرياضي، معتبرا ان هذه الصراعات ال 
تخدم البلد خاصة ان الرياضة وضعت للدولة وخلدمة شباب وشابات 
ه���ذه الدولة وليس خلدمة مصلحة األفراد ويجب التعامل مع الواقع 

على هذا األساس.
كالم الرومي جاء خالل رعايته حفل توزيع جائزة الش���يخ جابر 
للج���ودة، حيث قال انها جائزة مميزة وفكرة رائدة تركز على العمل 
االداري وتوجد التنافس احلقيقي بني املؤسسات في القطاعني احلكومي 

واألهلي.
وتابع الرومي انها تعطي دافعا لهذه املؤسسات للرقي بالعمل االداري 
وتنظيمه األمر الذي ينعكس على جودة االداء خاصة ان الكويت فيها 
كفاءات وشباب مجتهدون يقومون مببادرات خلدمة بلدهم يستحقون 

عليها جوائز تكون مبثابة دافع للتميز.
وفي كلمته قال رئيس اللجنة العليا للجائزة م.فيصل املس���عود 
ان الكويت ضمن���ت حضورا اقليميا وعربيا مؤثرا في مجال اجلودة 

والتميز ممثال بجائزة جابر للجودة، حيث كان للقائمني على اجلائزة 
دور فاعل في الدعوة، إلنشاء كيان عربي موحد يجمع اجلوائز العربية 
وينظ���م عملها ويوفر مرجعية ارش���ادية ومعايير للجودة والتميز 
في الوطن العربي لقياس مدى التقدم والتطور في اداء املؤسس���ات 
العربية وتعزيز التنافس االيجابي بينها، كما يساهم في نشر ثقافة 
اجلودة ويعمق التواصل والتعاون بني اجلوائز العربية ويساعد في 

نقل املعرفة وتبادل اخلبرات وأفضل املمارسات.
وقال انه مت عقد االجتماع األول جلوائز اجلودة العربية في عمان 
� األردن وذلك في شهر يناير مببادرة رئيس مجلس أمناء مركز امللك 
عبداهلل الثاني للتميز األمير فيصل بن احلسني ومت االتفاق على انشاء 
املؤسسة العربية للتميز وهي مؤسس���ة اقليمية تتمتع باالستقالل 
املالي واالداري وغير ربحية تسعى اليجاد ملتقى يجمع جوائز وبرامج 
التميز في املنطقة ومن اهدافها انش���اء جائزة تس���مى جائزة التميز 
العربية تتنافس للحصول عليها املؤسسات الفائزة بجوائز اجلودة 
في املؤسسات اعضاء املؤسسة العربية للتميز، وتضم املؤسسة في 
عضويتها جائزة جابر للجودة � الكويت، جائزة الشيخ خليفة لالمتياز، 
دولة االم���ارات العربية املتحدة )امارة أبوظبي(، مركز امللك عبداهلل 

الثاني للتميز � اململكة االردنية الهاشمية، مركز البحرين للتميز � مملكة 
البحرين برنامج عجمان للتميز � إمارة عجمان، جائزة ابوظبي لالداء 
احلكومي املتميز � إمارة ابوظبي، برنامج دبي لالداء احلكومي � امارة 
دبي، وختم املسعود بالقول ان الفوز بجائزة جابر للجودة تستطيع 
املؤسسات والهيئات احلكومية واخلاصة في الكويت املنافسة عليها 

على مستوى الوطن العربي ما يحقق لها الريادة في هذا املجال.
بدوره اكد مدير مكتب نائب رئيس احلرس الوطني العقيد باسل 
اللوغاني ان للتطوير االداري دورا في جناح املؤسس���ات واملنظمات 
وتطبيق معايير اجلودة جزء مه���م في التطوير االداري، االمر الذي 
حرص اعضاء ادارة مكتب نائب رئيس احلرس الوطني ضباطا وافرادا 

وضباط صف على تطبيقه موقنني باهمية ذلك للنجاح والتميز.
وتابع اللوغاني قوله ان التجارب العملية الناجحة اثبتت ان العمل 
اجلماعي ال الفردي هو ما يحقق النتائج وهو الدرب الصحيح لتحقيق 

ما تطمح اليه اية مؤسسة او هيئة سواء كانت حكومية او خاصة.
ودعا اجلهات التي لم تشارك هذا العام في اجلائزة ألن تسير على 
درب املؤسسات والهيئات التي وجدت في تطبيق معايير اجلودة مالذا 
لبلوغ الغايات وحتقيق الطموحات واعتبر نائب مدير عام مجموعة 

اخلدمات املصرفية في بنك الكويت الوطني عبداهلل النجران ان املشاركة 
في املنافسة تستهدف نشر ثقافة اجلودة، وفوز البنك باجلائزة يؤكد 
التزام االخير مبعايير اجلودة كافة وفيه وس���ام شرف للعاملني في 

البنك ما جعله يرتقي ويحصل على ثقة اكبر من عمالئه.
وفي بيان صحافي نوه عضو اللجنة العليا ورئيس اللجنة التنظيمية 
للجائزة د.يوسف الوتار مبثل هذه اجلوائز الوطنية للجودة لتكرم 
املؤسسات املتميزة وامللتزمة باجلودة في القطاعني العام واخلاص سواء 
بخدماتها او منتجاتها ودفع املؤسسات من كل القطاعات للمنافسة في 
تبني اجلودة وتطوير ادائها باالستعانة باملعايير الدولية املناسبة لكل 
قطاع ونشاط، وبني ان من اهم اهداف اجلائزة تعزيز التنافسية لدى 
املؤسسات الوطنية ورفع املستوى االداري والفني الداء املؤسسات في 
القطاعني العام واخلاص من خالل حتفيزها على االستعانة باملعايير 
الدولية وتبادل اخلبرات واالس���تفادة من املتميز منها ونشر الوعي 

بثقافة اجلودة واهميتها.
واكد الوتار حرص اللجنة العليا متمثلة باالمني العام خليل العبداهلل 
عل���ى حتقيق االهداف التي مت من اجلها انش���اء هذه اجلائزة ودعمه 

لتسخير جميع االمكانات الالزمة الجناح هذا احلدث.

المس�عود: المؤسس�ات الفائ�زة بجائزة الج�ودة يمكنها المش�اركة في جائ�زة التميز العربية والمنافس�ة على مس�توى الوط�ن العربي

أكد خالل توزيع جائزة جابر للجودة أنها جائزة متميزة وفكرة رائدة

فريحة األحمد: مجلس األمة ال منه فايدة وال منفعة
ضيعوا البلد في مشاجرات ولو يسكرونه أحسن

لميس بالل
 دعت رئيسة اللجنة العليا جلائزة االم املثالية 
لالسرة املتميزة الشيخة فريحة االحمد الى عمل 
دراسة توعوية للظواهر الدخيلة على املجتمع.

كما دعت الشيخة فريحة في تصريح للصحافيني 
على هامش ندوة بعنوان »قيم مفقودة« اقيمت 
امس االول بنادي الفتاة الى حترك نيابي وحكومي 
وشعبي الحتواء مثل تلك الظواهر على املجتمع 
االصيل بعاداته وتقاليده العريقة، مشيرة الى ان 
اللجنة ستعمل على التصدي لها حسب القنوات 

املتاحة.
واشارت الى ان املجتمع الكويتي مجموعة قيم 
واخالقيات تقوده الى التقدم واالزدهار، مؤكدة ان 
كل مجتمع حضاري البد من ان يحافظ على قيمه 
واخالقياته فهما الركيزة االساس����ية الستقراره 

ومتاسكه.
واوضحت انه عندما يفقد املجتمع قيمه املكتسبة 
فانه يفقد ويخس����ر جزءا م����ن ثوابته ووجوده 
اذا اراد الرقي والتوفيق مس����تقبال، موضحة ان 
تنظيم الندوة جاء ملا شهده املجتمع الكويتي من 
جرائم وظواهر خطيرة، وقالت الشيخة فريحة 
ان مجلس االمة ال منهم فايدة وال منفعة، ضيعوا 
البلد في مشاجرات واستجوابات ولو يسكرونه 
أحسن الن كل عضو يهتم مبصلحته ومصلحة 

أهله فقط.
م����ن جانبه قال رئي����س مركز اش����راقة امل 
لالستشارات االسرية والسلوكية د.سعد العنزي 

انه ملواجهة العادات الس����لبية الدخيلة على اي 
مجتمع يجب ان تكون هناك وقفة جادة وفاعلة 
ملواجهتها قبل ان تستفحل وتستشري ويصعب 

اقتالعها وقبل ان تهدده.
واضاف العنزي ان املجتمع الكويتي كغيره 
من املجتمعات االخ����رى معرض لعادات دخيلة 
على قيمه وتقاليده لكن تبقى احلكمة واليقظة 

من أولي االمر في كيفية مواجهتها.
واشار الى ضرورة حصر الظواهر ودراستها 
ووضع حلول لها للحد منها ومد يد التعاون لألسر 
التي تعاني، مشددا على دور الوازع الديني في 
احلد من انتشارها السلبي في املجتمع، موضحا 
ان الدين يربي في الشباب املسلم فضيلة التحلي 

بالتقوى والعفة واالبتعاد عن الشهوات.
من جانبه قال رئيس قس����م االعالم في ادارة 
االعالم بوزارة الداخلية النقيب ناصر بوصليب ان 
قضية املخدرات واحدة من ابشع اجلرائم، مشيرا 
الى انها تدمير للبشرية وتستهدف تدمير العقول 

واالبدان واضعاف الروابط االسرية والعائلية.
واضاف بوصليب ان الوزارة تبذل جهدا كبيرا 
بالتعاون مع اجلهات احلكومية واملدنية االخرى من 
اجل وضع استراتيجية وطنية محلية وخليجية 

للحفاظ على ارواح الشباب.
واوضح ان وزارة الداخلي����ة وبالتعاون مع 
اجلهات االخرى تعمل على تأهيل املتعاطني واعادة 
دمجهم في املجتمع وتطوير برامج الوقاية وتدريب 

الكوادر الفنية املؤهلة ملواجهة خطر املخدرات.

خالل ندوة »قيم مفقودة« في نادي الفتاة

عبداهلل الرومي مكرما د.فايزة اخلرافي

عبداهلل الرومي متوسطا الفائزين باجلائزة

املشاركون في دورة محاسبة زكاة الشركات

الشيخة فريحة األحمد و د.سعد العنزي خالل الندوة

)محمد ماهر(جائزة أمانة املعلومات في مجلس الوزراء تسلمتها حصة البحوةالرومي مكرما العقيد باسل اللوغاني

الفائزون بالجائزة
- م��ن قطاع ال��وزارات واملؤسس��ات 
العام��ة  األم��ان�����ة  ف�����ازت  احلكومي��ة 
ملجل�������س ال��وزراء – أمان���ة املعلومات 
ودع���م اتخ��اذ الق��رار تسلم��ت اجلائزة 
مدي��رة مرك��ز التوثيق واملعلومات حصة 

البحوة.
- م��ن قط�����اع الهيئ���ات احلكومي��ة 
املس���تقل����ة ف�����ازت األمان�����ة العام��ة 
للح��رس الوطن���ي – مكتب نائب رئيس 
احلرس الوطن��ي تس���لم اجلائزة العقيد 

باسل اللوغاني.
- من القطاع الصناعي فازت الشركة 
العربي���ة للمعادن تس���لم اجلائزة محمد 

النقي.

- م���ن قطاع اخلدمات ف���ازت احلملة 
الوطنية التوعوية مبرض السرطان )كان( 
االدارة  وتسلمت اجلائزة رئيسة مجلس 

د.فايزة اخلرافي.
- من قطاع املؤسسات املالية واملصرفية 
والتأمني فاز بنك الكويت الوطني – ادارة 
العامة وتسلم اجلائزة عبداهلل  العالقات 

النجران.
- ومن قطاع املؤسسات التي ترأس أو 
تدير أحد قطاعاتها س���يدة وزارة الصحة 
– ادارة خدمات نقل الدم وتسلمت اجلائزة 

د.رمي الرضوان.
كما مت تكرمي الرعاة الرئيسيني للجائزة 

واملشاركني وراعي االحتفال.


