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يعتبر مرجعًا أساسيًا للدول التي ترغب في إقرار قانون الزكاة

الكليب: اعتماد مشروع القانون النموذجي للزكاة 
ومذكرته التفسيرية والئحته التنفيذية

التنفيذية ونشـــرها وتوزيعها ـ 
بعد ان مت اعتمادهاـ  على اجلهات 
املعنية بشـــؤون الزكاة في دول 

العالم العربي.
سادســـا: قرر املشاركون في   ٭
الزكاة  الندوة العشرين لقضايا 
املعاصرة رفع برقيات شكر وتقدير 
الى صاحب السمو األمير الشيخ 
صباح األحمد وإلى سمو ولي العهد 
الشيخ نواف األحمد وإلى سمو 
رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر 
احملمد وإلى نائب رئيس مجلس 
الوزراء للشؤون القانونية ووزير 
العدل ووزير األوقاف والشؤون 
إدارة  اإلسالمية ورئيس مجلس 
بيت الزكاة املستشار راشد احلماد 
على دعمهـــم الدائم لبيت الزكاة 
وجميع أنشطته املختلفة، السيما 

ندوات قضايا الزكاة املعاصرة.
وفي ختـــام تصريحه، وجه 
الكليب شكره للمشاركني في الندوة 
الـ 20 لقضايا الزكاة املعاصرة على 
تعاونهم البناء في سبيل وضع 
األسس الواضحة ملشروع قانون 
الزكاة النموذجي، كما أعرب عن 
شكره ـ بالنيابة عن بيت الزكاة ـ 
لوسائل اإلعالم كافة على دعمها 
للبيت وأنشطته املختلفة، راجيا 
من اهلل أن يجعل هذا التعاون في 

ميزان أعمالهم.

انعقادها مبـــدة كافية، وقد متت 
مناقشة جميع املالحظات من قبل 
اللجان الثالثة والتي متثل جميع 
املشاركني في الندوة وانتهت هذه 
اللجان إلى اعتماد مشروع القانون 
التفســـيرية والئحته  ومذكرته 
التنفيذية بعد املناقشـــة وتبادل 

اآلراء.
ثالثـــا: اعتبار هذا مشـــروع   ٭
القانون مرجعا أساسيا ومنوذجيا 
التي  العربية واإلسالمية  للدول 
تنوي إصدار قانون الزكاة، وهو 
قابل للتعديل ليتناسب مع ظروف 

كل دولة.
رابعا: ميكن تصنيف املالحظات   ٭
التي متت مراعاتها من قبل اللجان: 
الفقهيـــة، املالحظات  املالحظات 
القانونية، املالحظات احملاسبية، 
املالحظات اللغوية، وإضافة بعض 
املواد القانونية لكل من القانون 
التفســـيرية والالئحة  واملذكرة 
التنفيذيـــة، ومالحظات عامة مت 
تعديلها في جميع مواد القانون 
وما يقابلها في املذكرة التفسيرية 
التنفيذية، ومالحظات  والالئحة 
تتعلق بدفع اإلشكاالت الشرعية 

في بعض املواد.
خامســـا: توصي الندوة بيت   ٭
القانون  الزكاة بطباعة مشروع 
التفســـيرية والالئحة  واملذكرة 

اختتمـــت يوم أمس اخلميس 
17 اجلاري الندوة الـ 20 لقضايا 
الزكاة املعاصرة التي عقدها بيت 
الـــزكاة في فنـــدق مارينا حتت 
رعاية نائب رئيس مجلس الوزراء 
العدل  القانونية وزير  للشؤون 
وزير األوقاف والشؤون اإلسالمية 
رئيس مجلس إدارة بيت الزكاة 

املستشار راشد احلماد.
وقـــال مدير مكتب الشـــؤون 
الشرعية في بيت الزكاة الشيخ 
علي الكليـــب ان اعتماد القانون 
النموذجي للزكاة يعتبر إجنازا 
هاما حقق ما كنا نتطلع إليه في 
ندوتني ســـابقتني هما الـ 15 والـ 
16 ـ اللتني طرح فيهما مشـــروع 

القانون.
وبني الكليب ان الندوة قد شكلت 
3 جلان مكونة من أعضاء الهيئة 
الشرعية لبيت الزكاة ونخبة من 
الفقهـــاء والباحثني املتخصصني 
في القانون واحملاسبة، باإلضافة 
إلى املعنيـــني بقضايا الزكاة من 
مختلف الدول العربية، حيث قاموا 
مبناقشـــة املالحظات املقدمة من 
املشاركني بشـــأن مواد مشروع 
القانـــون ومذكرته التفســـيرية 
والئحتـــه التنفيذية والتي متت 

مناقشتها خالل هذه الندوة.
الندوة  ان  إلى  الكليب  وأشار 
واللجان املنبثقة عنها انتهت من 
مناقشة جميع املالحظات املقدمة 
وقامت بإصدار بيان بالتوصيات 
التي توصلت إليها التخاذ ما يلزم 

بشأن مشروع قانون الزكاة.
وقال الكليب ان الندوة قامت 

بإصدار البيان اخلتامي التالي:
انه ســـبق  التأكيد على  أوال:   ٭
ان مت عـــرض مشـــروع القانون 
للـــزكاة واملذكـــرة  النموذجـــي 
التنفيذية والالئحة التنفيذية في 
ندوتني سابقتني وهما الـ 15 والـ 
16 على املشاركني فيهما، والذين 
ابدوا مالحظاتهم على املواد، كما 
متت االستعانة بخبراء قانونيني 
ومحاسبني شرعيني لصياغتها وفقا 

للمالحظات الواردة منهم.
ثانيـــا: مت ارســـال الصياغة   ٭
النهائية ملشروع القانون واملذكرة 
التفســـيرية والالئحة التنفيذية 
على املشاركني في هذه الندوة قبل 

جانب من اختتام الندوة الـ 20 لقضايا الزكاة

الكندري عرض على الوزير حل قضايا األحداث وإثبات النسب

العفاسي و»احملامني« إلنشاء مكتب ارتباط في »الشؤون«
وعلى جانب االجراءات التي 
قامت بها الـــوزارة في مجال 
ميكنة املعامالت فقد اشاد بهذه 
اخلطوة واعتبرها من االجنازات 
التي حتسب للوزير والقائمني 
على هذه اخلطوة كما عرض 
الكندري على الوزير ان تقوم 
اجلمعية بالتنسيق مع جمعيات 
احملامني اخلارجيـــة بحل أي 
قضايا متعلقة بالكويتيني الغير 
القادرين وبأسعار رمزية وأيضا 
املساهمة في قضايا االحداث 
النسب وابناء  إثبات  وقضايا 
الكويتيني باخلـــارج مقترحا 
ان تشكل جلنة مشتركة تقوم 
بالتنســـيق واملتابعـــة لتلك 
القضايا كما طالب الوزير بإعادة 
النظر في متديـــد مدة اعتماد 
التوقيع ملكاتب احملاماة نظرا 

لطبيعة عمل تلك املكاتب.
حضر اللقاء جمال الدوسري 
الوكيل املســـاعد للشـــؤون 
بالـــوزارة وحمود  القانونية 
احلمـــود مديـــر إدارة مكتب 

الوزير.

الوزير ووزارة الشؤون جلميع 
أنشطة اجلمعية كما بحث مع 
الوزير امكانية ان يكون هناك 
مكتب ارتباط للوزارة في مقر 
اجلمعية ملتابعة شؤون العمل 

والعمال.
وأكد الكندري دور الوزارة 
وخاصة قطاع الشؤون القانونية 
على ضـــرورة دوام التواصل 

والتعاون بني اجلهتني.

ثّمن وزير الشؤون د.محمد 
العفاســـي الـــدور اإليجابـــي 
والوطني فـــي خدمة املجتمع 
والســـعي الدائـــم لرقي عمل 
احملامـــني الكويتيني مشـــيدا 
بالتعـــاون القائم والدائم بني 
الوزارة وجمعية احملامني كما 
قدم التهنئة للمجلس اجلديد 
متمنيا أن يحقق رئيس املجلس 
وأعضاؤه متنيات وتطلعات 
أعضاء اجلمعيـــة من تطور 
وحتديث لألنشـــطة ووضع 
برامج لتطويـــر أداء احملامني 
واعضاء اجلمعية جاء ذلك خالل 
استقبال الوزير خلالد الكندري 
رئيس مجلس اإلدارة وناصر 
الكروين أمني السر وعضوي 
مجلس اإلدارة شريان الشريان 

وحمود املطوع.
من جانبه شـــكر الكندري 
الوزيـــر على اســـتقباله لهم 
وهنأه وأعضاء مجلس اإلدارة 
بعودته من رحلة العالج موفور 
الصحة والعافية مشيدا بالدعم 
واملســـاندة الدائمـــة من قبل 

خالد الكندريد.محمد العفاسي

مديرو اإلدارات ورؤساء األقسام اعتصموا أمام مكتب العفاسي:

إحالة من بلغوا اخلدمة 30 عامًا للتقاعد بيد الوزير فقط

انه ليس  صالحياته مضيفا 
بهذه الطريقة وهي االعتصامات 
واالضرابـــات حتل مشـــاكل 
العاملني في الوزارة وال نرغب 
فـــي تعطيل مرافـــق الوزارة 
خاصة في مجمـــع الوزارات 
مبينا اننا ســـنجد حال لتلك 

املطالب مع الوزير.
من جهتها قالت رئيس قسم 
الرعاية املتنقلة في إدارة رعاية 
املسنني امينة الكندري ال اريد 
ان انحاز لفريـــق ضد اآلخر 
ولكن اقول ان اخلريج اجلديد 
اذا تخرج عمره ال يتجاوز 23 
عاما واذا ظل في عمله 30 عاما 
اصبح عمره 53 عاما وهذا سن 

العطاء.
من ناحيته اكد نائب مدير 
إدارة عمـــل اجلهـــراء خالد 
الصليلـــي ان هـــذه الوقفـــة 
لتوضيـــح االمـــور وايضاح 
اجنازات وزير الشؤون مشيرا 
الى ان العفاسي شهد خروج 
هيئتني، هيئة املعاقني وهيئة 
الكثير من  العمـــل، ولديـــه 
االجنازات مضيفا ان القضية 
التي اثارتها النقابة اخذت اكبر 

من حجمها.
الوزير  وثمن وجهة نظر 
االبقـــاء على  العفاســـي في 
اخلبرات والكفاءات السابقة 
خاصة ان الوزارة مستقلة وهذه 
الهيئات ستكون في حاجة الى 
تلك اخلبرات متمنيا اال يأخذ 
الشـــخصانية  االمر منحنى 
وهذا املنحنى الذي تأخذه هذه 

القضية لألسف اآلن.
وقال: جئنا لنقف هذا املوقف 
وهو موقف عرفـــان وتقدير 
للوزير العفاسي مؤكدا احلاجة 
الى مزيد من العطاء وانا نائب 
مدير ولي مصلحة في تطبيق 
قرار أصحـــاب الثالثني عاما 
وإحالتهـــم الى التقاعد ولكن 
نحـــن النزال ننهـــل من تلك 
الشـــخصيات ولكن ال يكون 
انهاء عملهم بهذه الطريقة ومن 
املفترض ان يكون االمر مدروسا 
ومتدرجا طبقا لألطر واللوائح 

التنظيمية الصحيحة.
من ناحيته اشـــاد مشرف 
الوحدة االجتماعية في منطقة 
العيون مزيد الرحيلي، مبوقف 
الوزير العفاســـي الذي يؤكد 
فيه قيادته احلكيمة ونظرته 
الســـديدة والتـــي تتمثل في 
جانب منها بتقديره للكفاءات 
واخلبرات بالـــوزارة التي ال 
تســـتطيع االســـتغناء عنها 
بسهولة الفتا الى ان ما حتمله 
هذه الكفاءات من خبرات وافكار 
وتصورات تسهم بشكل فاعل 
فـــي اجناز ما نقـــوم به على 
الوجه االكمـــل واالرتقاء بها 
ومازال لديهم الكثير ليقدموه 

في خدمة الوزارة.
بشرى شعبان  ٭

ولكني اعتقد ان اصحاب اخلبرة 
ال ميكن االستغناء عنهم خاصة 
مع قرب انشـــاء هيئة القوى 

العاملة.
من جانبه، قال مدير إدارة 
احلاســـب اآللي جميل ميرزا 
حســـني: اجلميـــع اتفق على 
االجتماع لتقدمي الشكر للوزير، 
مبديا سعادته بوجود العفاسي 
على رأس الوزارة خاصة أنه 
دائما مـــا يدافع عن املوظفني 
الذين خدموا سنوات طويلة 
بالوزارة وقدموا عطاء كبيرا 
ولديهم خبرة كافية لإلدارات 

التي يعملون بها.
واستغرب حسني مطالبة 
النقابة بتنفيـــذ قرارات ضد 
شريحة معينة من املوظفني، 
مضيفا: اول مرة اشوف نقابة 
ضد موظفي وزارتها، مؤكدا انه 
يفترض بهم تركيز جهودهم 
على املطالبة بحقوق املوظفني 
ال الطعن فيمن خدم الوزارة 
وضحى من اجلها طوال سنوات 

عمله.
من جهته، قال مراقب ادارة 
الرواتـــب والعقود  متابعـــة 
احلكومية مبارك فهاد العازمي: 
أتينا لتســـجيل موقف ضد 
القضية التي اثارتها النقابة في 
الفترة االخيرة، حتى نوضح 
الصورة احلقيقية لهذه املشكلة 
الذين  متمنيا مـــن املوظفني 
قدموا طلب تفعيل قرار إحالة 
من جتـــاوز 30 عاما للتقاعد 
التركيز على نقطة مهمة وهي 
اننا امام حتدي انشـــاء هيئة 
القوى العاملـــة التي حتتاج 
جلميع اخلبـــرات املوجودة 

في الوزارة.
بدوره، أكد الوكيل املساعد 
للشـــؤون القانونيـــة جمال 
الدوسري ان مطالب مديري 
االدارات والقيادات في الوزارة 
ستؤخذ بعني االعتبار مع وزير 
الشؤون، الفتا الى ان قانون 
املدنية اعطى لوزير  اخلدمة 
الشؤون صالحية مطلقة لكل 
من يبلغ 35 عامـــا في عمله 
ويراه الوزير اليزال يستطيع 
العطاء في الوزارة فمن حقه 

ابقاؤه على رأس عمله.
وقال: ســـنرفع مطالبهم 
للوزيـــر واملتمثلة في النظر 
بعني االعتبار ألصحاب الكفاءات 
واخلبرات، وحول قرار مجلس 
الـــوزراء اكد ان ابناء الوزارة 
معروفون ومعروف من فيهم 
لديه اخلبرة ومازال يعطي، 
مشيرا الى اهمية اتخاذ قرار 
حاسم فيما يخص االعتصامات 
لكيال يظل املوظفون يتركون 

اعمالهم من اجلها.
وحـــول تهديـــد النقابـــة 
بتصعيد املوقف قال الدوسري: 
هذه صالحيات اعطاها القانون 
للوزير ومن حقه ان يستغل 

اعتصم صباح امس مديرو 
ادارات ورؤساء اقسام ونائبو 
املديريـــن واالقســـام بكافة 
االدارات بوزارة الشؤون أمام 
مكتب الوزير د.محمد العفاسي 
تأييدا ملوقف الوزير مع نقابة 
العاملـــني بالـــوزارة والذين 
يطالبون باقالة من جتاوز مدة 
عملـــة ثالثني عاما من مديرو 
ورؤساء االقسام ليعطوا فرصة 
لغيرهم من الكفاءات للترقي 
واجمع كافة املعتصمني على 
ان الوزير له بصمات واضحة 
في الوزارة وله احلق في عمل 

ما يراه مناسبا.
بدوره قال مدير ادارة املسنني 
علي حسن: نحن متواجدون 
امام مكتـــب الوزير من اجل 
تأييـــده على اخلطـــوة التي 
اقدم عليها بشأن التعامل مع 
جميع موظفي الوزارة من حيث 
الكفاءة والعطاء، مؤكدا  مبدأ 
ان ما تثيره نقابة العاملني في 
الشؤون بأن من يكمل 30 عاما 
في اخلدمة يجب ان يحال الى 
التقاعد هو جتاوز حلق اصيل 
الن قرار ديوان اخلدمة املدنية 
اعطى هذا احلق للوزير فقط 
وبذلك فال يسمح الي شخص 
آخر بالتدخل في توجيه الوزير 

التخاذ اي قرار.
واضاف: نحـــن دائما في 
الكفاءة  الوزارة نبحث عـــن 
والعطاء، مشيرا الى ان جميع 
العالم تعطي االفضلية  دول 
للموظفني الذين امضوا اطول 
املناصب  العمل في  فترة في 
القيادية لالستفادة من خبراتهم 
بشرط ان يكونوا قادرين على 

العطاء.
واستغرب حسن من بيان 
نقابة العاملني عندما اصدروا 
بيانـــا قالـــوا فيـــه ان هناك 
اشخاصا اكفاء، متسائال كيف 
تعطي نفـــس احلق في تقلد 
املناصب القيادية دون اآلخرين 
الســـيما اصحاب اخلبرة من 

شرط الكفاءة والعطاء.
اليوم  واردف قائال: نحن 
امام مفتـــرق طرق، مؤكدا ان 
الوزير العفاسي اتخذ اخلطوة 
الصحيحـــة فـــي حتديد من 
يستمر في العمل وفق عطائه 
النظر في عدد  وكفاءته دون 
ســـنوات العمل التي امضاها 

في الوزارة.
بدوره قـــال رئيس نقابة 
الشؤون السابق سالم العجمي 
ان مجلس ادارة النقابة احلالي 
ال ميثل اجلمعية العمومية وال 
ميثل اعضـــاء النقابة، مؤكدا 
ان مطالبات النقابة يجب ان 
تتمحور في مصلحة املوظفني 
والعاملني وهو الهدف االساسي 
واالول فـــي الئحـــة جميـــع 

النقابات.
وفـــي رده علـــى املطالبة 
بإحالة من جتاوزت خدمته 30 
سنة للتقاعد قال العجمي نحن 
لسنا ضد خروجه من الوزارة 
ولكننـــا نطالب بـــأن يكون 
العملية  هناك تدرج في هذه 
خاصة ان هنـــاك من الزمالء 
اصحاب الكفاءات والذين مازال 
باستطاعتهم تقدمي الكثير من 
العطاء للمجتمـــع والوزارة 

واملوظفني انفسهم.
من جانبه قال مدير ادارة 
عمل الفروانية بدر الفرحان: 
وجودنـــا اليوم امـــام مكتب 
الوزيـــر هو لتقدمي الشـــكر 
على املوقف الذي ابداه جتاه 
املسؤولني واملوظفني اصحاب 
اخلبرة سواء كانوا في قطاع 
العمل او الوزارة بشكل عام.

وفي رده على سؤال حول 
اعتصـــام النقابة االخير قال 
الفرحان نحترم وجهة نظرهم 

جانب من املعتصمني

علي حسن: نبحث 
عن الكفاءة 

والعطاء والعفاسي 
اتخذ اخلطوة 

الصحيحة

3 جلان أجنزت 
مناقشة املالحظات 

حول مشروع 
القانون

الدوسري: سنرفع 
مطالب املديرين 
ورؤساء األقسام 
للوزير ونطالب 

بقرار حاسم 
في االعتصامات


