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 مشاركة فاعلة لشركة سيمبليفايد هيلث كير انفورماتكس لنظم املعلومات في أنشطة املعرض الطبي  جانب من الفريق املشارك في املعرض 

 شركة سيمبليفايد هيلث كير شاركت في المعرض الطبي ٢٠١١ Arab Health في دبي

 شاركت شركة سيمبليفايد هيلث كير انفورماتكس لنظم املعلومات 
في فعاليات املعرض الطبي Arab Health 2011 في دبي خالل الفترة 
من 24 يناير 2011 حتى 27 يناير 2011، وقد القت هذه املشاركة أصداء 
واسعة لكون الشركة قد عرضت منتوجها وهو نظام متكامل الدارة 
املستشفيات يشمل جميع اجلوانب املستعملة مثل الطبية واالدارية 

واحملاسبية كذلك امللف االلكتروني املتكامل للمراجعني.

  وميتاز هذا النظام كونه يقدم حال شامال متكامال للمؤسسات الطبية 
دون احلاجة لدمج عدد من االنظمة معا مما يعطي سهولة في العمل 
وقوة في االداء وتوافقا بني كل أقسام املؤسسة الطبية، كما يساهم 
من خالل التقارير املتنوعة واملتعددة في تقدمي احصاءات شـــاملة 
ومفصلة عن أداء املؤسسة الطبية مما يسهل على ادارة املستشفى 
القيام بالتطوير املطرد ويسهل أيضا على الباحثني اجناز أبحاثهم 

العلمية من خالل هذه االحصاءات الدقيقة.
  وقد أشـــاد عدد كبير من رواد املعرض من الشركات واملؤسسات 
واالفـــراد بهذا النظام الذي وصفه البعـــض بأنه من أقوى االنظمة 
العاملية في اداراة املستشـــفيات، حيث يقـــدم حلوال جذرية الدارة 

املؤسسات الطبية.
  كما تلقت الشركة عددا من طلبات الشراكة من شركات كبرى تعمل 

في مجال البرمجة والتســـويق وتقوم ادارة الشركة حاليا بدراسة 
هذه العروض والطلبات.

  وقد حتدث في هذا الصدد م.ابراهيم شـــاهني حيث ذكر أن حجم 
املشـــاركة الدولية في هذا املعرض كبيرة جدا فقد اشترك فيه نحو 
2800 شـــركة وكان تواجدنا متميزا لطبيعة احللول التي قدمناها 

خلدمة القطاع الطبي في اخلليج والشرق االوسط. 

 الشيخ علي سعود الكليب 

 لقطة تذكارية بعد تسليم زكاة تعاونية العديلية الى عبدالرحمن الكندري 

 طاقم مستشفى رويال حياة بعد تسلم اجلائزة 

 مستشفى رويال حياة االول في خدمة العمالء 

 جانب من العاملني في املستشفى 

وما شابه ذلك من األشغال، وما 
أخذت به الندوة الثانية عشرة 
لقضايا الزكاة املعاصرة والهيئة 
الشرعية لبيت الزكاة ان الزكاة 
جتب في املعلوفة كما جتب في 

 أوضح مدير مكتب الشؤون 
الشرعية في بيت الزكاة الشيخ 
علي سعود الكليب ان االنعام 
هي أعظـــم احليوانـــات نفعا 
لإلنســـان، واألنعام هي االبل 
والبقر (ويشمل اجلواميس) 
والغنم (تشمل الضأن واملعز) 
وان اهللا سبحانه وتعالى أمرنا 
بأن نقوم بواجب شـــكره على 
نعمته في تســـخيرها لنا من 
خالل اخراج الزكاة التي أوجبها 
فيها، وقد بينت السنة النبوية 
املطهـــرة مقاديرهـــا وحددت 
أنصبتها، كمـــا رهبت ترهيبا 

شديدا من منعها.
  وأوضح الكليب ان لوجوب 
زكاة األنعام شـــروطا، هي ان 
تبلغ النصاب أي احلد األدنى 
ملا جتب فيه الزكاة، فمن كان 

ال ميلـــك النصـــاب فال جتب 
عليـــه الزكاة، ونصـــاب االبل 
خمس، والغنم ضأنها ومعزها 
نصابها أربعون، والبقر وتشمل 
اجلواميس ونصابها ثالثون، 
وان يحول عليها احلول مبضي 
عام كامل على متلكها من بدء 
امللكية، مبينا ان أوالد األنعام 
تضم الى أمهاتها وتتبعها في 
احلول والنصاب، ولو زال امللك 
عن املاشية في احلول ببيع أو 
غيره ثم عاد بشراء أو مبادلة 
صحيحة، ما لم يكن ذلك بقصد 
التهرب من الزكاة استأنف حوال 
جديـــدا النقطاع احلول األول. 
وأضـــاف ان شـــروط وجوب 
زكاة األنعام أال تكون عاملة من 
االبل والبقر، والتي يستخدمها 
صاحبها في احلرث، أو احلمل 

السائمة.
  وأشار الشيخ علي الكليب 
الى ان األنعام املعدة للتجارة 
تعامل معاملة عروض التجارة، 
وحتسب زكاتها بالقيمة ال بعدد 
الرؤوس اململوكة، لذا ال يشترط 
النصاب املذكور سالفا لوجوب 
الزكاة فيها، بل يكفي ان تبلغ 
قيمتها نصاب زكاة النقود لتجب 
الزكاة فيها، فيضمها مالكها الى 
ما عنـــده من عروض التجارة 
والنقـــود ويخرج الزكاة عنها 
بنسبة ربع العشر (٢٫٥٪) متى 
استوفت شروط وجوب زكاة 
التجارة، وان كانت األنعام ال 
تبلـــغ قيمتها نصابا من النقد 
وبلغت نصابا بالعدد، فيخرج 
زكاتها كســـائر األنعـــام التي 

ليست للتجارة.

  وقال ان هناك مبادئ عامة 
لزكاة األنعام بأن يخرج املزكي 
الوسط من األنعام وال يلزمه 
ان يخرج خيار املال وال يقبل 
منه رديئه أو مريضه أو هرمه، 
وحتســـب الصغار مع الكبار، 
وجتوز الزكاة من جنس األنعام 
التي عنـــد املزكـــي أو اخراج 
الزكاة في  القيمة، وال جتـــب 
شيء من احليوان غير األنعام 
اال ان تكون للتجارة، وتعامل 
معاملة عروض التجارة، بينما 
اذا تخلف احد شروط وجوب 
الزكاةـ  كالنصاب مثالـ  فللمالك 
ان يخرج ما تطيب به نفســـه 
وان لم يجب عليه، ويكون من 
صدقة التطوع، وكذا ان أخرج 
في زكاة األنعام سنا أعلى من 

السن الواجبة. 

 شروط زكاة الثروة الحيوانية 
 مدير مكتب الشرعية في بيت الزكاة أكد أن األنعام هي أعظم الحيوانات نفعاً لإلنسان 

 بيت الزكاة تسلم ٨٩٠٨٩ دينارًا زكاة تعاونية العديلية
  الكندري: الزكاة تساعد البيت على رعاية األسر المحتاجة 

الزكاة االسبوع   تسّلم بيت 
املاضـــي زكاة جمعية العديلية 
التعاونية البالغة ٨٩٠٨٩ دينارا، 
وقد قـــام الســـيد عبدالرحمن 
الكنـــدري مدير عالقـــات كبار 
املتبرعـــني فـــي بيت الـــزكاة، 
بزيارة اجلمعية، حيث تســـلم 
شيك التبرع من رئيس مجلس 
ادارة اجلمعية السيد وليد قمبر، 
بحضور نائب الرئيس مساعد 
املضاحكـــة، وأمـــني الصندوق 
أسامة السمحان، وأمير السر علي 
العليان، وعضو مجلس االدارة 
ابراهيم التويجري، واملدير العام 

جاسم العوضي.
  وقد عبر السيد الكندري عن 
شكره وتقديره البالغني ملجلس 
ادارة اجلمعيـــة، حلرصه على 
اخراج زكاة اجلمعية طاعة هللا، 
وتقدميها لبيت الزكاة، ملساعدته 
على أداء دوره في خدمة املجتمع 
ورعاية االســـر احملتاجة داخل 
الكويت لتوفيـــر عوامل االمن 
واالســـتقرار املعيشـــي لها في 
مواجهة الظروف الصعبة التي 
تعيشها. من ناحيته أشاد رئيس 
مجلس ادارة اجلمعية الســـيد 
وليد قمبـــر، باجلهود املبذولة 
من قبـــل بيت الـــزكاة الحياء 
فريضة الـــزكاة، وانفاقها على 
املستحقني واملشاريع اخليرية، 
مما عاد باخليـــر على اجلميع، 
الزكاة والقائمني  متمنيا لبيت 

عليه دوام التوفيق والسداد.
  وأكد قمبر أن تعاون جمعية 
التعاونية مع بيت  العديليـــة 
الزكاة يعكس حرص اجلمعية 

على وضع امكاناتها في خدمة 
الوطن واملواطنني، واملساهمة 
في دفـــع مســـيرة التنمية في 
بلدنا احلبيب الكويت، حتقيقا 
لالهداف السامية التي تضمنها 
قانـــون العمل فـــي اجلمعيات 

التعاونية.
  وذكر الســـيد الكنـــدري أن 
عالقات وثيقة تربط بيت الزكاة 
باجلمعيات التعاونية والعديد 

أفاد الســـيد الكندري بأن ادارة 
املوارد البشرية في بيت الزكاة 
تقيم ســـنويا دورة حملاســـبة 
الزكاة بلغ عددها حتى اآلن ٢٢ 
دورة، حضرها مئات احملاسبني 
العاملني في الشركات واملؤسسات 
واجلمعيات التعاونية وجمعيات 
النفع العام، حيث مت تزويدهم 
من خالل هذه الدورات باملهارات 
الالزمـــة لكيفية حســـاب زكاة 

الشـــركات خلدمة فريضة  من 
الزكاة، حيث يقوم قسم محاسبة 
الشـــركات واجلمعيـــات  زكاة 
التابع الدارة تنمية  التعاونية 
املـــوارد في البيت باحتســـاب 
الشـــركات واجلمعيـــات  زكاة 
التعاونية الراغبة في ذلك والرد 
التي  على جميع االستفسارات 
تتعلق بأداء هـــذه املهمة. وفي 
مجال توثيـــق العالقات كذلك: 

الشركات واجلمعيات التعاونية، 
مما أهلهم للقيام بهذه املهمة بكل 
الســـيد  مهارة واقتدار. ووجه 
الكندري في اخلتام شكره اجلزيل 
العديلية  ادارة جمعية  ملجلس 
التعاونية وســـائر اجلمعيات 
االخرى التي كان لدعمها املتواصل 
االثر الفعال في دفع مسيرة بيت 
الزكاة اخليرية، مساهمة منها في 

خدمة الوطن والرقي بأفراده. 

 مستشفى رويال حياة «أفضل مستشفى» تكرس دوره في خدمة المجتمع
  لخدمة العمالء في الكويت لعام ٢٠١٠

 حظـــي مستشـــفى رويال 
حياة على املرتبـــة األولى في 
فئة الرعايـــة الصحية من بني 
املستشفيات اخلاصة األخرى 
التي نظمتها «سيرفيس هيرو» 

في الكويت.
  يقيس مؤشـــر جودة خدمة 
وآراء العمالء من خالل التصويت 
بعد جتربتهم وارتياحهم الفعلي 
من القيمة الى السعر، املوثوقية، 
جودة املنتج، سلوك املوظفني، 

اجلو العام، الخ.
  مت تصويت ما يقارب ١٠٠٦٣ 
الذكور واإلناث من  فردا ممثال 
الكويتيني واملقيمني من مختلف 
مناطق الكويت واعتمد املؤشر 
على رأي العمـــالء وتوقعاتهم 
للخدمة قبل استخدامها، ورأيهم 
ان قاموا  ورضاهم عنها بعـــد 
بتجربتها، باالضافة الى تقييم 
مســـتوى والئهـــم للخدمة أو 
الشركة التي قاموا بالتصويت 

لصاحلها.
  «ســـيرفيس هيرو» جتمع 
األصوات فقـــط بعد التأكد من 
املبادئ  صحتها ودقتها حسب 
والشروط وتلغي أي منها والتي 
ال تتوافق مع الشروط املعمول 
بها، حيث ان «سيرفيس هيرو» 
تتبـــع بروتوكـــوالت إيزومار 
ESOMAR املنظمـــة األوروبية 
الرائـــدة فـــي إرســـاء معايير 

الدراسات التسويقية.
  وقال براديب هاندا، رئيس 
ادارة مستشفى رويال  مجلس 
حياة، «ان األبطال احلقيقيني هم 
أطباؤنا، ممرضاتنا وموظفينا 
الذين ساعدوا ومازالوا في جعل 
هذه اجلائزة ممكنة ونحن في 
الواقع نشكر عمالءنا على والئهم 

ودعمهم لنا».
  ان الدراســـة التـــي أجريت 
لم تعتمـــد فقط علـــى جودة 

اخلدمات املقدمـــة لعمالئنا في 
قسم العيادات اخلارجية وقسم 
املرضى، بل شملت كرم الضيافة 
والرعاية الصحية كمبدأ إرشادي 
يضع مستشفى رويال حياة في 
أوائل القائمة من مقدمي الرعاية 

الصحية الرائدة في الكويت.
  رســـالتنا هي تقدمي خدمات 
طبيـــة عالية اجلـــودة وآمنة 
وحديثة ضمن بيئة ملؤها املودة 
والتفهـــم والرعاية، ومن خالل 
االلتزام مبفهوم جديد ومستوى 
عاملي خلدمات الضيافة الفندقية 
املميـــزة والتعليـــم املســـتمر 
واإلبداعـــي واالمتياز بالرعاية 
الصحية «يقول ساجناي جوتام، 
الرئيس التنفيذي للتســـويق. 
«اننا نهدف الى وضع عمالئنا 
اوال لعكـــس الثقـــة في جميع 

خدماتنا».
  وأوضح د.أســـامة الصائغ، 
التنفيـــذي ورئيس  الرئيـــس 
قسم اجلراحة، ان هناك خدمات 
وتخصصـــات جديـــدة لتلبية 
االحتياجات املتزايدة في الكويت، 

واضـــاف «لقد افتتحنا قســـم 
جراحة الســـمنة في عام ٢٠٠٩ 
حيث كان واحـــدا من البرامج 
األكثر شـــعبية في املستشفى، 
سنستمر في رفع مستوى تنوع 
وجودة اخلدمات الصحية التي 

نقدمها في السنوات املقبلة».
  يقع مستشفى رويال حياة 
فـــي منطقـــة اجلابريـــة حيث 
أعلى درجات اجلودة للخدمات 
الذي  املميزة  الطبية وبرامـــج 
يشـــمل العنايـــة باملـــرأة قبل 
الـــوالدة، طـــب األطفال  وبعد 
وأمراض القلـــب لدى األطفال، 
اجلراحة التجميلية لدى مركز 
كوزميسرج، مركز أطفال األنابيب 
التعاون مع مستشـــفى جامعة 
بروكسل، عيادة BMS لألسنان، 
جراحة السمنة وجراحات اليوم 
الواحد وقسم األمراض الباطنية 
واجلهاز الهضمي، عيادة التخدير 
وعالج اآلالم، قسم األنف واألذن 
واحلنجرة، عيادة القلب اضافة 
الى أقســـام األشـــعة، املختبر 

والصيدلية. 

 الكليب: األنعام المقصود بها اإلبل والبقر (ويشمل الجواميس) والغنم (وتشمل الضأن 
والمعز).. واألنعام المعدة للتجارة تعامل معاملة عروض التجارة وتحسـب زكاتها بالقيمة 


