
حرص بيت الزكاة منذ إنشائه على 
حتقيق رؤيته للريادة في العمل الزكوي 
واإلنساني محليا وخارجيا، ما مّكن 
البيت من تسجيل إجن��ازات وبصمات 
واضحة في مجال العمل اخليري تزيد 
الثقة في أعماله حتى صار صرحا خيريا 

مميزا.
 وقال مدير عام بيت الزكاة الدكتور 
إبراهيم الصالح مبناسبة الذكرى 35 
على تأسيسه، إن إن��ش��اء بيت الزكاة 
ف��ي 16 يناير م��ن ع��ام 1982 مبوجب 
القانون رقم )5( لعام 1982 كان حدثا 
ف��ري��دا ف��ي ال��ك��وي��ت ف��ي ق��ي��ام مؤسسة 
متخصصة الستقبال زك��وات احملسنني 
وص��دق��ات��ه��م؛ إلي��ص��ال��ه��ا ن��ي��اب��ة عنهم 
ملستحقيها للمساهمة في تنمية املجتمع 
وس���د اح��ت��ي��اج��ات األس����ر املستحقة 
ل��ل��م��س��اع��دة وحت��ق��ي��ق م��ب��دأ التكافل 
االجتماعي بني أبنائه، لتحقيق أهداف 
استراتيجيته اجلديدة )2017/2016–
2021/2020( انطالقا من مبدأ )الزكاة 

غاية ملجتمع آمن(.
ولفت الصالح إل��ى أن فكرة إنشاء 
بيت ال��زك��اة انبثقت م��ن قلب املجتمع 
الكويتي؛ تلبية لرغبة محبي اخلير فيه، 
فكان له الريادة والتميز في مجال اجلمع 
الطوعي للزكاة، وفي إدارة أموال الزكاة 

وتوجيهها إلى مصارفها الشرعية.
 وبني الصالح أن بيت الزكاة يحرص 
منذ 35 عاما على أن تشمل مساعداته 
أكبر شريحة من األس��ر املستحقة في 
املجتمع الكويتي، وتنفيذ العديد من 
املشاريع اخليرية احمللية مثل تقدمي 
املساعدات املادية ووالئم اإلفطار احمللي 
واألضاحي والهدية الرمضانية وحقيبة 
الطالب، إل��ى جانب املساهمة في دعم 
املشاريع خ��ارج الكويت للتأكيد على 
الصورة املشرفة ألهل الكويت وأياديهم 
البيضاء ف��ي اخل���ارج، مشيرا إل��ى أن 
البيت أوجد العديد من قنوات التحصيل 
املميزة التي تناسب احملسنني، وتوفر 

وقتهم وجهدهم في أداء فريضة الزكاة.
وأض����اف ال��ص��ال��ح إن ع���دد األس��ر 
املستفيدة من املساعدات املالية للبيت 

داخ���ل الكويت خ��الل ع��ام 2016 بلغ 
)33180( ) ثالثة وثالثني ألف ومائة 
وث��م��ان��ون أس���رة مستحقة ومتعففة 
( وب��ل��غ��ت امل���س���اع���دات امل��ق��دم��ة لها 
)27،023،500 د.ك – سبعة وعشرين 
مليونا وثالثة وعشرين ألفا وخمسمائة 
دينار(، وبلغ عدد املستفيدين من املواد 
الغذائية والعينية )-6000 ستة أالف 
أسرة( تضم أكثر من )-30000 ثالثون 
أل��ف ف��رد (، وبلغت قيمة املساعدات 
العينية املقدمة لها )2،350،000 د.ك - 
مليونني وثالثمائة وخمسني ألف دينار(، 
كما مت تنفيذ عدد من املشاريع املوسمية 
خالل عام 2016 بتكلفة إجمالية قدرها 
)777،450 د.ك – سبعمائة وسبعة 
وسبعني أل��ف وأرب��ع��م��ائ��ة وخمسون 
دي���ن���ارا( وق���د اس��ت��ف��اد منها أك��ث��ر من 
)-420764 أربعمائة وعشرون ألف 
وسبعمائة وأربعة وستون مستفيد(، 
منها مشروع والئم اإلفطار داخل الكويت 
في )145( موقعا ومسجدا حيث بلغ عدد 
الوجبات )-405164 أربعمائة وخمسة 
أالف وم��ائ��ة وأرب��ع��ة وس��ت��ون وجبة( 
مببلغ )500،716د.ك – خمسمائة 
أل��ف وسبعمائة وستة عشر دينارا(، 
ومشروع االضاحي والذي مت من خالله 
نحر 1800 أضحية، ومشروع حقيبة 
الطالب الذي وفر )-12000 أثنى عشر 

ألف حقيبة( للطالب مبختلف مراحلهم 
الدراسية، ومشاريع أخرى كزكاة الفطر 
والسقيا املتنقلة، إض��اف��ة إل��ى تنفيذ 
الصناديق املشتركة بواقع 9 صناديق 
بالتعاون مع بعض اجلهات احلكومية 
واجلهات األهلية في دولة الكويت مببلغ 
)1،402،000 د.ك – مليونا وأربعمائة 

وأثنني ألف دينار(.
واوض���ح أن��ه ع��الوة على املشاريع 
واألن��ش��ط��ة احمللية التي ينفذها بيت 
الزكاة فإنه يقوم في الوقت ذاته بعمل 
ع��دد م��ن امل��ش��روع��ات اخل��ارج��ي��ة التي 
تأتي أغلبها بناء على طلب احملسنني 
ال��ك��رام، مثل كفالة طالب العلم وكافل 
ال��ي��ت��ي��م وب���ن���اء امل��س��اج��د وامل�����دارس 
واملراكز التنموية وحفر اآلبار وغيرها 
م��ن امل��ش��اري��ع ذات ال��ط��اب��ع اخل��ي��ري 

واإلنساني.
ول��ف��ت ال��ص��ال��ح إل���ى أن امل��ش��اري��ع 
اخلارجية خالل عام 2016 بلغت 240 
مشروعا بتكلفة )2،033،443 د.ك – 
مليونني وثالثة وثالثني ألفا وأربعمائة 
وث��الث��ة وارب��ع��ني دي��ن��ارا(، وبلغ عدد 
األيتام املكفولني من بيت الزكاة حتى 
نهاية العام املاضي )28352 – ثمانية 
وع���ش���رون أل���ف وث��الث��م��ائ��ة وأث��ن��ني 
وخمسون يتيما ( في 38 دولة بتكلفة 
) 5،196،667 د.ك - خمسة ماليني 
ومائة وستة وتسعني ألفا وستمائة 
وسبعة وستني دي��ن��ارا(، كما مت تنفيذ 
مشروع األضاحي ووالئ��م اإلفطار في 
ع��دد م��ن ال���دول اإلسالمية إض��اف��ة إلى 
املساعدات اإلغاثية لبعض الدول التي 

تعرضت لكوارث ونكبات.
وذك��ر أن��ه بعد األداء املتميز لبيت 
الزكاة استطاع في نهاية عام 2016 أن 
يتوج جهوده اخليرية بحصوله على 
جائزة املؤسسات املانحة املتميزة 2016 
»م��ان��ح« - فئة جهة مانحة حكومية، 
املقدمة من املجلس اإلسالمي للمؤسسات 
املانحة عضو الصناديق اإلنسانية 
التابعة ملنظمة التعاون اإلسالمي في 
مؤمتر املؤسسات املانحة الثاني الذي 
ُعقد في الفترة من 27 إلى 28 ديسمبر 

2016 مبملكة البحرين الشقيقة، لتضاف 
إل��ى سجله احل��اف��ل باجلوائز احمللية 
والدولية، بعد حصوله عام 2010 على 
ج��ائ��زة امل��رك��ز األول ف��ي ج��ائ��زة سمو 
الشيخ سالم العلي الصباح للمعلوماتية 
ف��ي دورت��ه��ا التاسعة كأفضل موقع 
إلكتروني حكومي في دول��ة الكويت، 
وجائزة املركز األول في مؤشر مدركات 
اإلصالح في اجلهات العامة من جمعية 
الشفافية الكويتية التي حصدها في 
األع��وام 2008 و2010 )على مستوى 
املوظفني( و2011 و2012. كما قد حصل 

ف��ي ع��ام 2008 على ج��ائ��زة البحرين 
للعمل اإلنساني لدول مجلس التعاون 

اخلليجي، وجائزة جابر للجودة.
وأوض���ح ال��ص��ال��ح أن بيت ال��زك��اة 
سّباق دائما في استخدام كافة وسائل 
ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا احل��دي��ث��ة، ف��ك��ان من 
أوائ��ل مؤسسات الدولة التي اعتمدت 
البريد اإلل��ك��ت��رون��ي كتقنية أساسية 
ف��ي مراسالتها ب��ني إدارات���ه وموظفيه 
لالستغناء عن املخاطبات الورقية في 
بداية األلفية اجلديدة ، كما قام قبل عدة 
س��ن��وات ب��اس��ت��ح��داث ن��ظ��ام األرش��ي��ف 

اإللكتروني حلفظ وثائقه ومستنداته 
الرسمية، ليكون م��ن أوائ���ل اجلهات 
احلكومية تستخدم هذا النظام في حفظ 

املستندات.
وأش��اد مدير عام بيت الزكاة بالدعم 
الكبير واملتواصل الذي يحظى به البيت 
من حكومة الكويت ممثلة مبقام صاحب 
السمو »ق��ائ��د اإلنسانية« أمير البالد 
الشيخ صباح األحمد وولي عهده األمني 
سمو الشيخ ن���واف األح��م��د ورئيس 

مجلس الوزراء سمو الشيخ جابر.
 وف��ي ختام تصريحه ثّمن الصالح 

دور احملسنني الكرام سواء كانوا أفرادا 
أو ش��رك��ات جت��اري��ة مختلفة النشاط 
أو جمعيات تعاونية، والذين ساهموا 
بتبرعاتهم ف��ي دع��م دور بيت الزكاة 
لتنمية املجتمع، وكذلك جميع املراجعني 
واملتعاملني مع البيت، كما شكر جميع 
موظفي البيت على جهودهم احلثيثة في 
إجناح عمله املؤسسي، مما كان له طيب 
األث��ر ليسارع احملسنون ال��ك��رام ذوو 
األيادي البيضاء إلى دعم البيت بزكاتهم 
وخيراتهم، داعيا الله سبحانه وتعالى 
أن يوفق اجلميع ملا فيه اخلير والصالح.
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