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إقــرار

أقر أنا معد الرسالة بأنها قدمت لجامعة القدس، لنیل درجة الماجستیر، و أنها نتیجة أبحاثي الخاصة 

باستثناء ما تمت اإلشارة إلیه حیثما ورد، وأن هذه الرسالة، أو أي جزء منها، لم یقدم لنیل أیة درجة 

علیا ألیة جامعة أو معهد آخر. 

التوقیع :........................
خالد یونس خالف 

ـالتاریخ :2019/02/11



ب

شكر وعرفاف

نعـ والمتفضؿ قبؿ كؿ شيء، نشكره أف حقؽ لنا ما نصبوا إليو ونحمده، فيو الم -تعالى -ا نشكر   

 .في الحصوؿ عمى درجة الماجستير في التنمية البشرية وبناء المؤسسات

 إلىومد يد العوف إلخراج ىذه الدراسة  ساىـكؿ مف  إلىمتناف كما نتقدـ بخالص الشكر، وعظيـ اإل

ذي تابع خطوات ىذه الدراسة خطوة خطوة، حيز الوجود، وأخص بالذكر الدكتور عاطؼ عالونة، ال

رشاداتو. والدكتور عزمي األطرش الذي قدـ لي كؿ مساعدة واىتماـ  ولـ يبخؿ عمّي بتوجيياتو وا 

رشادات قيمة في ىذه الدراسة.  وا 

تماـ دراستي سنحت و وفرت لي ىذه الفرصة إل التيكما وأشكر وزارة األوقاؼ والشؤوف الدينية 

المركزية عمى تعاونيـ معي وتقديـ الفائدة  و البيرة شكر االخوة في لجنة زكاة راـ اكما وا الجامعية،

العممية والعممية الالزمة إلتماـ ىذه الرسالة وتسييؿ اإلجراءات في الحصوؿ عمى المعمومات كما 

 وأخص بالذكر األخ عقؿ سميماف ربيع مدير عاـ لجنة الزكاة والذي قدـ جميع المعمومات الخاصة

 بمادة الدراسة مباشرة دوف كمؿ أو ممؿ. 

 في إتماـ ىذه الدراسة. ساىـوأشكر كؿ مف 

 خالد یونس خالف



ج

:مصطمحات الدراسة

ىي جية خيرية طوعية تعمؿ في منطقة جغرافية، تعنى بجمع الزكاة والصدقات وتعيد  لجنة الزكاة:

 داري.لمستحقييا،  تشكؿ بقرار مف وزير األوقاؼ وتتمتع باالستقالؿ المالي واإل صرفيا

 ىي جية خيرية طوعية تعمؿ في أكثر مف منطقة جغرافية، تعنى بجمع الزكاة  لجاف الزكاة المركزية:

قامة المشاريع، تشكؿ بقرار وخارجياً  والصدقات وتعيد صرفيا لمستحقييا، وتختص بالتواصؿ داخمياً   وا 

 داري.مف وزير األوقاؼ وتتمتع باالستقالؿ المالي واإل

 ىو مف توجو إلية حصيمة الزكاة مف األصناؼ الثمانية. مصرؼ:

كفالة اليتيـ ىي ضـ اليتيـ واإلنفاؽ عميو والقياـ بمصالحة  مثؿ ،الكفالة: التعيد والتحمؿ عف اآلخريف

 وشؤونو.

.يبدو بيا صدؽ اإليماف بالغيب التيو  ،مثوبة مف ايبغى بيا ال التيالصدقات: ىي العطية مف الماؿ 



د

 :الممخص

تقػػدميا لجنػػة الزكػػاة المركزيػػة فػػي محافظػػة راـ ا  التػػيالخػػدمات تعػػرؼ عمػػى مىػػدفت ىػػذه الدراسػػة ل    
استخدـ الباحػث المػنيا الكيفػي التحميمػي، وقػاـ الباحػث بجمػع اليدؼ ولتحقيؽ  والبيرة في محاربة الفقر.

 ـ،2016-2001لجنػػػػة الزكػػػػاة كمػػػػا ىػػػػي مػػػػف سػػػػنة المعمومػػػػات مباشػػػػرة مػػػػف سػػػػجالت  وتحميػػػػؿ وتفريػػػػ 
عػػػة ، ومراجالمسػػػؤوليف عػػػف الزكػػػاة، والمسػػػتفيديف مػػػف بػػػراما الزكػػػاةإجػػػراء مقػػػابالت مػػػع باإلضػػػافة إلػػػى 

.األدبيات السابقة ذات العالقة

كػػاة المركزيػػة فػػي محافظػػة راـ تقػػدميا لجنػػة الز  التػػيف معظػػـ الخػػدمات أوقػػد أظيػػرت نتػػائا الدراسػػة:     
حيػػث  ،غاثيػػة،  وأف بػػراما التمكػػيف فػػي المجنػػة ال زالػػت بسػػيطة ودوف المسػػتوىإا والبيػػرة ىػػي خػػدمات 

الزكػاة خارجيػة  لجنة نصؼ إيرادات  أكثر مف وأف مف مجمؿ نفقات المجنة.فقط  0.001شكمت حوالي 
فػي مشػػاريع تنمويػة أو فػػي  السػتثمارىاالزكػػاة تػأتي مشػروطة لفئػػة معينػة، ممػػا ال يتػرؾ مجػاؿ أمػػاـ لجنػة 

دينػػار  1200860643مشػػاريع التمكػػيف، حيػػث بمغػػت قيمػػة إيػػرادات الزكػػاة الخارجيػػة خػػالؿ مػػدة الدراسػػة 
بػػػة الفقػػػر، ر لمحا اسػػػتراتيجيةال يوجػػػد مشػػػاريع كمػػػا أنػػػو  % مػػػف إيػػػرادات الزكػػػاة،55، وىػػػي تشػػػكؿ أردنػػػي

لزيادة  ذاتية  يوجد لدى المجنة مشاريع تنموية محمية وخارجية، وال تعتمد المجنة عمى ما يردىا مف زكاةو 
 المركزية في المحافظة.الزكاة  لجنة إيرادات

عػدـ وجػود قػانوف يػنظـ عمػؿ لجػاف لجنػة الزكػاة تواجػو  التػيوأظيرت الدراسة أف مػف أىػـ المعيقػات     
ممػػا  يمػػة الزكػػاة مػػف ضػػريبة الػػدخؿ،مواليػػا، أو خصػػـ قألػػزاـ الشػػركات عمػػى دفػػع زكػػاة إالزكػػاة مػػف حيػػث 

مجػػاف لمنافسػػة صػػندوؽ الزكػػاة الفمسػػطيني  أحػػدثتكمػػا و  ،مواليػػاأجعػػؿ الشػػركات عازفػػة عػػف دفػػع زكػػاة 
عػػػدـ الثقػػػة فػػػي لجػػػاف الزكػػػاة لػػػى إباإلضػػػافة ، الزكػػػاة فػػػي جمػػػع الزكػػػوات نػػػوع مػػػف اإلربػػػاؾ لػػػدى المػػػزكيف

مػػواليـ أيقومػػوف بتوزيػػع زكػػاة  ؿااألمػػو  صػػحاب رؤوسأالمشػػكمة مػػف قبػػؿ الحكومػػة ممػػا جعػػؿ الكثيػػر مػػف 
بطريقة مباشرة مما  يؤدي  إلى عدـ العدالة في التوزيع.

زيادة الوعي الديني لدى الناس لػدفع  وبناًء عمى النتائا السابقة خرجت الدراسة بعدة توصيات منيا:    
ف أداء عػالػذيف يمتنعػوف زكاة أمواليـ، زيػادة دور اإلعػالـ والتوعيػة ألصػحاب رؤوس األمػواؿ والشػركات 



ه

الزكػػاة، العمػػؿ عمػػى فػػي لجػػاف  زكػػاة أمػػواليـ لمجػػاف الزكػػاة، ويفضػػموف دفعيػػا بأنفسػػيـ بسػػبب عػػدـ الثقػػة
شػػػػراكيـ فػػػػي بػػػػراما المجنػػػػة، إلطالعيػػػػـ عمػػػػى عمػػػػؿ المجنػػػػة  ؿااألمػػػػو التواصػػػػؿ مػػػػع أصػػػػحاب رؤوس  وا 

نجازاتيا، مما يولد الثقة في عمؿ المجنة،  لمزكػاة، الػذي بموجبػة يصػبح دفػع صػدار قػانوف إالعمػؿ عمػى وا 
ص جػزء يتخصػو ة، ، أو تخصـ الزكاة مف ضريبة الدخؿ لمشركات لتحفيزىا عمى دفع الزكػااالزكاة إجباري

تػػوفر فػػرص عمػػؿ لمفقػػراء القػػادريف عمػػى العمػػؿ،  اسػػتثماريةمػػف حصػػيمة الزكػػاة إلقامػػة مشػػاريع تنمويػػة و 
 ازدواجيػػةلجنػػة الزكػػاة والمؤسسػػات الخيريػػة لتجنػػب  زيػػادة التنسػػيؽ بػػيفو ، وزيػػادة المسػػاعدات المقدمػػة ليػػـ

ؿ الزكاة أكبر عدد مف المستفيديف، اإلسػتفادة مػف تجػارب دوؿ العػالـ اإلسػالمي االتوزيع حتى تغطي أمو 
إلحػداث تغييػر  اسػتراتيجيةتعزيز التخطيط و وضع خطط و في مجاؿ الزكاة، وخاصة التجربة الماليزية، 

 مواجية أي ظروؼ طارئة.ممموس في الخدمات المقدمة، ل
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The services provided by the central zakat committee in the governance 

of  Ramallah / Albeireh against poverty 

Prepared by: Khalid Younis Khallaf 

Supervised by: Dr. Atef Alawneh 

Abstract: 

  The purpose of this study is to identify the services provided by the central zakat 

committee in the governance of  Ramallah / Albeireh against poverty. 

  To achieve the study the searcher used the qualitative analytical method, and he collected, 

unload, and analyze the information directly from the records of the Zakat committee as it 

is in the period from 2011- 2016, further he made an interview with the people in charge 

there, beneficiary and review the former laws in relation.  

  The study results shows ; most of the services provided by the central zakat committee in 

the governance of  Ramallah / Albeireh were relief services and that the empowerment 

programs in the committee still tiny and under the level forming the amount of ( 0.001% ) 

from the committee expenses . And that half of the Zakat incomes from the outside were 

conditioned to be given to a certain category, which gives no place in front of the 

committee to invest this incomes in development or empowerment projects, where the 

amount of the outside incomes during the study time totaled ( 12,086,643 ) Jordanian 

dinar.  It also there are no a strategy to fight poverty, the committee depends on the local 

and outside incomes, and there are no self-development projects to increase the Zakat 

incomes.  

  The study shows that One of the most important obstacles facing the Zakat committee 

that there is no law that regulates the zakat committees work of where to oblige the 

companies to pay their Zakat money, or to discount the value of the Zakat from the income 

taxes, makes the companies refrains to pay their Zakat money, the competition from the 

Palestinian Zakat fund to the Zakat committees in collecting the Zakat money made a 

stagger in the lines of the Zakat givers, the lack of confidence in the Zakat committees 

formed by the government made that the majority of the capital funds owners distribute 

their Zakat money directly by themselves which will lead to no justice in distributing. 

  Based on the previous results the study came out with a several  recommendations 

increase the religious consciousness among people so they will pay their Zakat money, 

increase the media and education rule to the capital fund owners and the companies that 

refrains to pay their Zakat money, and they prefer to distribute it by themselves because of 
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the lack of confidence in the Zakat committees, to work on to communicate with the 

capital fund owners and to involve them in the committee programs, so they can observe 

the work and the achievement of the committee, which will gain the confidence in the 

committee work, to pass a Zakat law, which will make the Zakat payment compulsory or 

to discount it from the income taxes of the companies to stimulate and encourage them to 

pay their Zakat money, customize a part from the Zakat incomes to establish a 

development and empowerment projects which will provide a job opportunities to the poor 

people who can work, to increase the support given to them, to increase and format the 

relation among the Zakat committee and the charity institutions to avoid the duplication of 

distributing so the Zakat money will cover the largest number of beneficiaries, to benefit 

from the Islamic world experiments in the field of Zakat, especially the Malaysian 

experiment, enhance planning and make strategy plans to make a significant change in the 

given services, to face any emergency conditions. 
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 لفصؿ االوؿا
_____________________________________________________

 خمفية الدراسة

المقدمة 1.1

المػوارد الماليػػة  تعتبػػر مػف ،يتيػا الدينيػةأىم إلػػى اإلضػافةب الزكػاة ركػف أساسػػي مػف أركػاف اإلسػػالـ، فيػي
التكافػػػؿ  ي تحقيػػػؽفػػػ تياسػػػاىممػػػف خػػػالؿ ماألفضػػػؿ،  إلػػػىتعمػػػؿ عمػػػى تنميػػػة المجتمػػػع والرقػػػي بػػػو  التػػػي

مجػاالت  إلػىتحػرؾ األمػواؿ، وتحػوؿ دوف اكتنازىػا، وتػدفع بيػا  نيػاأل ؛بيف أفػراده االجتماعيوالتضامف 
اليامػة فػي  المالية إحدى األدوات حيث تعتبر الزكاة، يةأىمومف ىذا المنطمؽ تأتي  .االستثمارالتنمية و 

تيا فػػػػي معالجػػػػة بعػػػػض اآلثػػػػار سػػػػاىمممػػػػف خػػػػالؿ  ،فػػػػي المجتمػػػػع المسػػػػمـ ةقتصػػػػادياالتحقيػػػػؽ التنميػػػػة 
  .االستثمار وتشجيع االكتنازكمحاربة  ةقتصادياال

لمػا  ىتمامػا متزايػداً إأخذ يو  ،تواجو العالـ التي ةاالجتماعيو  ةقتصادياال المشاكؿ أىـعتبر الفقر مف يُ     
وجد في العالـ مايزيد نسانية، حيث يمنية واإلواأل ةاالجتماعيو  ةقتصاديااللو مف آثار سمبية مف الناحية 

غمػػػػػبيـ فػػػػػي دوؿ العػػػػػالـ أو   قػػػػػؿ مػػػػػف دوالر واحػػػػػد فػػػػػي اليػػػػػوـأنسػػػػػاف يعيشػػػػػوف عمػػػػػى إمميػػػػػار  1.5عػػػػػف 
 (2015)الرفاعي، النامي.
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يفػاقـ ىػذه  الػذي واالحػتالؿحيث الموارد الشػحيحة  ،تواجو مشكمة الفقرىي عيف الدراسة  التيوفمسطيف 
-2011حصػػػػاء الفمسػػػػطيني عػػػػاـ يػػػػاز المركػػػػزي لإحصػػػػاءات الصػػػػادرة عػػػػف الجتشػػػػير اإل، و المشػػػػكمة
فػي الضػفة الغربيػة  %17.6بواقػع ، 2011ؿ عاـ الخ %25.7 في فمسطيفمعدؿ الفقر  فأ ،ـ2017

في  %13.9بواقع ، ـ2017ؿ عاـ الخ %29.2 في فمسطيفمعدؿ الفقر و  في قطاع غزة. %38.9و
 2470سػػػػػػرة قػػػػػػد بمػػػػػػ  أللىػػػػػػذا مػػػػػػع العمػػػػػػـ أف خػػػػػػط الفقػػػػػػر  ،فػػػػػػي قطػػػػػػاع غػػػػػػزة %53الضػػػػػػفة الغربيػػػػػػة و

وبػالرغـ مػف وجػود جيػات كثيػرة تعمػؿ  (.2017-2011حصػاء الفمسػطيني،)الجياز المركزي لإؿ.شيك
ف معدالت الفقر ما أال إ ،ة الزكاةنومف ضمنيا لج ،نواعو المختمفةأشكالو و أعمى معالجة مشكمة الفقر ب

 زدياد.  إزالت في 

بسػػبب  ؛الكمػي االسػػتيالؾيزيػػد مػف حجػـ  ،ىا القػرآف الكػريـحػػدد التػيإنفػاؽ الزكػاة فػػي مصػارفيا  ف  إ   
وابػػف  ،الرقػػابو  ،المؤلفػػة قمػػوبيـو  ،عمييػػا يفوالعػػامم ،والمسػػاكيف ،الفقػػراء وىػػـ ،سػػتيالؾ المنتفعػػيفإزيػػادة 
سػػتيالكية إيتمتعػػوف بميػػوؿ  لفئػػاتشػػرائية جديػػدة  ةقػػو  سػػتحداثا  و  ،وفػػي سػػبيؿ ا ،فيوالغػػارم ،السػػبيؿ
 طمػػب فسػػوؼ يرتفػػع ،بنقصػػانو يػػنخفضو  ،زديػػاد الػػدخؿإمػػع  يرتفػػع االسػػتيالؾحجػػـ  أف   وبمػػا .عاليػػة

والػذي  ،تنشػيط العػرض الكمػي لمسػمع والخػدمات فػيمما ينعكس  ،لمسمع والخدمات المنتفعيف مف الزكاة
وبمػا  .اإلنتػاجزيػادة وتوجيو عوامػؿ اإلنتػاج نحػو فضؿ أبشكؿ الموارد اإلنتاجية  استغالؿ فيسينعكس 
صػػحاب الميػػؿ أومػػف  ،ىػػـ الفقػػراء والمسػػاكيف ،اإلسػػالمي العػػالـالمسػػتفيديف مػػف الزكػػاة فػػي أف معظػػـ 

 تقريبػػػًا، بمقػػػدار حجػػػـ الزكػػػاة ياالسػػػتيالكمسػػػتوى اإلنفػػػاؽ سػػػوؼ يرتفػػػع  ،سػػػتيالؾالحػػػدي المرتفػػػع لإ
زيػػادة حجػػـ  عمػػىوىػػذا بػػدوره سػػيكوف محفػػزًا ألصػػحاب األعمػػاؿ  ،وبالتػػالي يرتفػػع مسػػتوى الطمػػب الكمػػي

تػؤثر بشػكؿ ، و ة في خمؽ فػرص عمػؿ وتقمػيص معػدالت البطالػةساىموالم ،ستثماراتيـإرفع و اجيتيـ إنت
 ،تحد مف ظاىرة الفقرإنيا  إلى ضافةاإلبفيي  ،االقتصادعمى مجاالت أخرى في  وغير مباشر مباشر
 (356: 1974الطحاوي،).بشكؿ عاـ ةقتصادياالوتحرؾ عممية التنمية  االستثمار تحرؾ فيي

لمجػػػػاف الزكػػػػاة المركزيػػػػة فػػػػي  نموذجػػػػاً أ والبيػػػػرةوتمثػػػػؿ لجنػػػػة الزكػػػػاة المركزيػػػػة فػػػػي محافظػػػػة راـ ا       
حيػث تقػـو  .ةاالجتماعيػالمشػاكؿ  وبعػضبيدؼ معالجة الفقر  حيث تقدـ العديد مف الخدمات فمسطيف،
منػتظـ بشػكؿ  ينقػدالمػالي لا دعـالػوتقديـ  ،عائمة 950يعيشوف في  اً تيمي 2000ػل كفالة 3000 بتوفير

بتػوفير  ،والجامعػات الفقػراء فػي المػدارسطمبػة الومسػاعدة  ،ولػي لمفقػراءوتقديـ العػالج األ ،عائمة1250ػل



3

وتقػديـ  ،المحتاجػة والمسػتعدة  لػذلؾ سرلتمكيف األ مشاريعال مويؿوت قساط والقرطاسية والمالبس ليـ،األ
ف أحيث مف ش والعقائؽ. ،وصدقة الفطر ،فطار الصائـا  و  ،األضاحي :براما المساعدات الموسمية مثؿ

 .)سجالت لجنة الزكاة(ات التقميؿ مف معدالت الفقر في فمسطيف.ساىمىذه الم

ختيػػار او  ،فػػي فمسػػطيف الزكػػاة فػػي محاربػػة الفقػػردور ت ىػػذه الدراسػػة لتسػػمط الضػػوء عمػػى ءجػػا     
ي مػػدى أ إلػػىاؿ الرئيسػػي  السػػؤ  جابػػة عمػػىوذلػػؾ لإ ،لتكػػوف مجتمػػع الدراسػػة ،محافظػػة راـ ا والبيػػرة

؟ في المحافظة في محاربة الفقر والبيرة ا نفاؽ لجنة الزكاة المركزية في محافظة راـإ ساىـي

:مشكمة الدراسة 2.1
نفاؽ لجنة الزكاة المركزية في إتأثير  إلى تعدـ وجود دراسة عممية تطرق تتمخص مشكمة الدراسة في

وأف ما ىو متوفر ال يعدو عف كونو آراء  .بعناصره المختمفة ة الفقرفي محارب والبيرة ا محافظة راـ
 وتعميقات في وسائؿ اإلعالـ المختمفة.

مبررات الدراسة: 3.1

 نفاقيا.إلمزكاة وطرؽ  ةاالجتماعيوالمالية و  ةقتصادياال يةىماأل تسميط الضوء عمى -1
تعػػود تحقػػؽ دخػػؿ سػػنوي و  تنمويػػةبيػػدؼ خمػػؽ مشػػاريع  ،مواليػػاأسػػتثمار االزكػػاة و  دارةإدراسػػة آليػػة  -2

 بالنفع عمى مستحقي الزكاة. 
وتقديـ توصػيات لتفعيػؿ  ،الزكاة في محاربة الفقر افثار لجآتوفير وثيقة عممية تساعد في توضيح  -3

.ىذا الدور

الدراسة: يةأىم 4.1

ؤثر تػ ،ميمػةيػة جتماعاة و اقتصػاديماليػة و  بعػادأدينيػة، ذات  الدراسة مػف كونيػا تعػالا قضػية يةأىمتنبع 
 .الفمسطيني بشكؿ عاـ االقتصادو  مستحقي الزكاة بشكؿ خاص وفي المجتمعفي حياة 
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الدراسة: أىداؼ 5.1
  .والبيرة ا في محافظة راـ التعرؼ عمى حجـ الزكاة -1
 .المركزية والبيرة تقدميا لجنة زكاة راـ ا التي والبراما التعرؼ عمى الخدمات -2
 ف.يجـ الخدمات وآلية توزيعيا عمى المستفيدالتعرؼ عمى ح-3
 .المركزيةوالبيرة زكاة راـ ا تواجو لجنة  التيالتعرؼ عمى التحديات  -4
 .ذلؾ عمى محاربة الفقر أثرو  مواؿ الزكاة،أستثمار استخداـ و االتعرؼ عمى مجاالت  -5
كاة لمحد مف الفقر.تقدميا لجاف الز  التيلتطوير الخدمات  ؛ديـ مقترح لصندوؽ الزكاةتق -6

:الدراسة منيج 6.1
لجنة زكاة  تقدميا  التيالخدمات دراسة وذلؾ مف خالؿ ، الكيفي التحميمي المنيا عمى الدراسةعتمدت ا

التحميؿ المالي لميزانيات لجنة الزكاة المركزية في محافظػة راـ ا  معتمدة عمى ،المركزية والبيرة راـ ا
، وزيػػر األوقػػاؼ) كػػؿ مػػف: مػػعالشخصػػية المقػػابالت  إلػػى باإلضػػافةو  ،ـ2016-2001لبيػػرة لألعػػواـ او 
 السػابؽ، صندوؽ الزكػاةل المالي مديروال ومدير عاـ صندوؽ الزكاة السابؽ، مدير عاـ صندوؽ الزكاة،و 
وعددىـ عشػروف  مف براما التمكيف المستفيديف جميعو ، لجنة الزكاةميف سر وألجنة الزكاة،  عاـ مديرو 

 ،والمراجع العمميػة ،الدراسات السابقة تمثمت في مراجعة التيالمصادر الثانوية  باإلضافة إلى، (اً مستفيد
وتحميؿ ىذه المعمومات لإجابة عمى أسئمة الدراسة.  ،اء اإلطار النظري لمدراسةثر إل

سئمة الدراسة:أ 7.1
 :اآلتي الرئيس السؤاؿ عف لإجابة الدراسة ىذه تتمحور 
فػػي  والبيػػرة فػػي محاربػػة الفقػػر ا نفػػاؽ لجنػػة الزكػػاة المركزيػػة فػػي محافظػػة راـإ اىـسػػي مػػدى يأ إلػػى

؟ المحافظة
 :اآلتية الفرعية األسئمة السؤاؿ ىذاعف  وينبثؽ

 ؟ـ تمكينيأغاثي إىؿ دور براما الزكاة دور  1-
الفقر؟ ي محاربةف ممموس رتغيّ  إلحداث كافية الزكاة حصيمة ىؿ 2-
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 والبيػرةوفػي محافظػة راـ ا  ،لمحاربػة الفقػر فػي فمسػطيف ؛سػتراتيجيةإو مشػاريع أىنػاؾ بػراما  ىػؿ3- 
 عمى وجو الخصوص؟

 ؟رتقاء بخدمات لجنة الزكاةتحوؿ دوف اال التيما المعوقات  -4 

متغيرات الدراسة: 8.1
 :تيةالمتغير المستقؿ بعناصره اآل -1
حتياجػػػات الخاصػػػة، دعػػػـ الطػػػالب كفػػػاالت ذوي اال يتػػػاـ، رعايػػػة العػػػائالت الفقيػػػرة،كفػػػاالت رعايػػػة األ   

.ولية، مشاريع التمكيف، البراما الموسمية..الفقراء، الرعاية الصحية األ
 :تيةالمتغير التابع محاربة الفقر بعناصره اآل -2
..تقديـ الغذاء، تقديـ المباس، الرعاية الصحية، التعميـ، تحسيف المنزؿ.  

ة بيف متغيرات الدراسة.العالق : يوضح1.1 الشكؿ
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حدود الدراسة: 9.1
:تيةمحدود اآللالدراسة  تخضع

 .والبيرةراـ ا قتصرت الدراسة عمى محافظة االحد المكاني:  -1

عػػػػواـ عمػػػػى الخػػػػدمات المقدمػػػػة مػػػػف لجنػػػػة الزكػػػػاة خػػػػالؿ األىػػػػذه الدراسػػػػة  سػػػػتطبؽلزمػػػػاني: االحػػػػد  -2

ـ.2016-2001مف

:الدراسة وعينو مجتمع 10.1

تقدميا لجنة الزكاة المركزيػة فػي محافظػة  التيمف الخدمات  المستفيديفيتكوف مجتمع الدراسة مف      
تكوف مف:تفما عينة الدراسة أ .في المحافظة لجنة الزكاة و، ومسؤول والبيرةراـ ا 

.اً وعددىـ عشروف مستفيد المستفيديف مف براما التمكيف مع جميعمقابالت  -1

وزيػػر  وىػػـ: والبيػػرةعػػف لجنػػة الزكػػاة المركزيػػة فػػي محافظػػة راـ ا  وليفالمسػػؤ مػػف  6مقػػابالت مػػع  -2
األوقاؼ والشؤوف الدينية، ومدير عاـ صندوؽ الزكاة، ومدير عاـ صندوؽ الزكػاة السػابؽ، والمػدير 

 .المالي لصندوؽ الزكاة السابؽ، ومدير عاـ لجنة الزكاة، وأميف سر لجنة الزكاة
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ىيكمية الدراسة: 11.1

 :عمى النحو اآلتيوىي مقسمة  ،فصوؿ ةؿ الدراسة عمى خمسمتتش
يتيػػػا أىمو  ،ومشػػػكمتيا ،مقدمػػػة الدراسػػػة فيتمثػػػؿ فػػػي اإلطػػػار العػػػاـ لمدراسػػػة، عمػػػى مؿت: يشػػػالفصػػػؿ األوؿ

 ة الدراسة.يوتفصيؿ ىيكم ،ومتغيراتيا
ث األوؿ محتويػات اإلطػػار النظػري والدراسػات السػػابقة، وينػاقش فػي المبحػػ يشػػتمؿ عمػى: الفصػؿ الثػاني

 ، أما المبحث الثالث فيتطرؽ لمدراسات السابقة.الفقر، وفي المبحث الثاني الزكاة
 .والمجتمع الذي أجريت عميو الدراسة  يشتمؿ عمى منيجية الدراسة وأدواتيا،: الفصؿ الثالث
تػائا ثـ عرض تمؾ الن ،سيتـ الحصوؿ عمييا التي ،لمبيانات المالييعرض نتائا التحميؿ  الفصؿ الرابع:

 الدراسة.ومناقشتيا واإلجابة عف أسئمة 
 تايشتمؿ عمى نتائا الدراسة، والتوصي الفصؿ الخامس:
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 لفصؿ الثانيا
______________________________________________________

 والدراسات السابقة طار النظرياإل

مقدمة: 1.2

 لقػوؿ وذلػؾ ،والصػالة الشػيادتيف بعػد األعظػـ لػركفا فكانػت ،اإلسػالـ فػي الزكػاة مكانػة ا عظػـ     
ْسػاَلـُ  ُبِنػيَ ":-وسػمـ عميػو ا صػمى-ا رسػوؿ  ُدوَنػُو، ِبَمػا َوُيْكَفػرَ  اهلُل، ُيْعَبػدَ  َأفْ  َعَمػى َخْمػٍس، َعَمػى اإلِْ
َقاـِ  اَلِة، َواِ  يتَاءِ  الصَّ (121، حديث رقـ:34: 1دوف، جمسمـ، ب)."َرَمَضافَ  َوَصْوِـ  اْلَبْيِت، َوَحج   الزََّكاِة، َواِ 

 في بارزاً  اجتماعياو  اقتصاديا دوراً  وتمعب ،اإلسالـ المالية في السياسة أدوات أىـ مف الزكاة تعتبر 
 بعػد اإلسػالـ أركاف مف الركف الثالث تمثؿ ومالية روحية عبادة كذلؾ ىي .المسمـ والمجتمع الفرد حياة

 وحػؽ دائػـ، مػورد فيػي المػالي، والػركف األوؿ الصػالة، بعػد لعممػيا الثػاني والػركف والصػالة، الشػيادتيف
 وأوعيتيا وشروطيا، أحكاميا، لياوالزكاة  المسمـ لمف يقوـ بأمرىا؛ ليوزعيا عمى مستحقييا. ويدفع مالي

 وتعتبػر .فييػا ومضػيؽ موسػع بػيف ما الفقياء أقواؿ تعددت فقد ومصارؼ محددة، أجؿليا و  ،وأنصبتيا
ذا .الكمي االقتصاد متغيرات مف العديد تؤثر في تصادياق عامؿ الزكاة  األكمؿ وجييا عمى تدي  أُ  ما وا 

 .-رضي ا عنو-العزيز عبد بف عمر الخميفة عيد في حدث كما الفقر تقضي عمى أف تستطيع
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وشروطيا: وأحكاميا الزكاة تعريؼ 2.2

 وزاد وتعنػي نمػا إذا الشػئ ىزكػ مصػدر مػف ةالزكػا منظػور، بفال العرب لساف في جاء :الزكاة تعريؼ 
ابػػف ) بػػو لتطيػػره مالػػؾ مػػف أخرجتػػو مػػا أي طييػػره،ت المػػاؿ وزكػػاة والنمػػاء، والبركػػة الطيػػارة
فنْحََ قدََ ﴿ :-تعػالى-سبحانو و قولو ومنو (358:2003منضور،

َ
ا  وي أ ََ  تػأتيو  ) 9 :الشػمس (﴾َزَّكا

َُ تُِكْهَفَََلَو ﴿ :-عػالىت-سػبحانو و قولػو فػي كما المدح، بمعنى أيضاً  الزكاة ما
ُ
ٌاٌةَِِفَُبُطِِنَأ ِج

َ
نُْتْهَأ
َ
إِذَْأ

ََقَ ْعنَُهَبَِىِيَاتا
َ
َأ َِ َُ نُْفَسُكْهَ

َ
ِاَأ : 2005)مخمػوؼ، .أعمػالكـ بحسػف تمدحوىاال  أي 32) :النجـ (﴾تَُزكُّ
ذا الصػالح، بمعنػى أتيوتػ( 203  فػييـ الخيػر زيػادة إلػى يرجػع فػذلؾ ،بالزكػاة األشػخاص وصػؼ وا 

: 1991)القرضػاوي، .لممستحقيف-تعالى-ا فرضيا التي الماؿ مف المقدرة الحصة عمى شرعاً  وتطمؽ.
 مػف الفقيػاء فمػف لمزكػاة، الشػرعي التكييػؼ الخػتالؼ تبعػاً  لمزكػاة التعريػؼ االصػطالحي ويختمػؼ( 37
 مف ومنيـ ًا.محض اً مالي اً حقباعتبارىا  إلييا ينظر مف ومنيـ محضة، عبادةباعتبارىا  الزكاة إلى ينظر

 حػوؿ مفيػوـ الماؿ بزكاة المتعمقة الفقياء تعاريؼ جميع واتفقت .اً مالي اً وحق عبادةباعتبارىا  ينظر إلييا
 -وجػؿ عػز- ا رضػا لتحقيػؽ ،يسػتحقو مػف إلػى معػيف، مػاؿ مػف معػيف، جػزء تمميػؾنيػا أ :ىػو واحػد
 .والمجتمع والماؿ النفس وتزكية

 جيػات ويصػرؼ فػي ،مخصوصػاً  قػدراً  بمػ  إذا المػاؿ فػي يجػب حػؽٌ  يػاءالفق اصػطالح فػي الزكػاة  
 إذا ،مخصػوص مػاؿ مػف مخصػوص جػزء المالكيػة عنػد وتعنػي( 9: 2004)ضػو البيػت، .مخصوصة
ـ   إف لمسػتحقو ويعطػى ،بمػ  نصػاباً  ، يشمػع) .والحػرث المعػدف غيػر الحػوؿ عميػو وحػاؿ الممػؾ ذلػؾ تػ
 مخصػوص لشػخص مخصػوص مػاؿ مػف مخصػوص جػزء تمميػؾ ىػي وعند الحنفية( 3: 2، ج1989
 مػاؿ فػي واجػب لحػؽ اسػـ الشػافعية وعنػد (.136: 1، جفدو بػ )الميػداني، .-تعػالى-لوجػو ا عينػو

. (135: 3، جالمػاوردي، بػدوف) .مخصوصػة أوصػاؼ عمػى مخصوصػة لطائفػة يعطػىو  ،مخصػوص
 كشػػي،)الزر اسػػـ إلخػػراج شػػيء مخصػػوص، مػػف مػػاؿ مخصػػوص، عمػػى وجػػو مخصوص. الحنابمػػةوعنػػد 
  (.372: 2، ج1993

 وديػف ثابػت امػيلز ا  و  أصػيؿ حػؽ ىػي الزكػاة إف   قػوؿال يمكػفالمتفقػة  التعريفػات ىػذه ضػوء وعمػى     
 معمػـو ومحػدد بمقػدار لمسػتحقييا، الػدفع واجبػة .يػـل -تعالى-ا فرضيا ،األغنياء ماؿ في ألصحابيا
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 تضحيةً  وال أو إعانةً  رجاءً  وال ،منةً  أو إحساناً  أو ىديةً  أو ىبةً  أو تبرعاً  ليست فالزكاة وبالتالي. النسبة
 .-تعالى-سبحانو و -ا إلى تقرباً  المسمـ يؤدييا ربانية عبادة وغير ذلؾ فيي ، اً واجب اً بؿ حق

 :الزكاة أحكاـ 3.2

حانو سػب قولػو وجػوب الزكػاة عمػى دلػت التػي اآليػات ومػف .والسػنة بالكتاب واجبةٌ  ماليةٌ  فريضةٌ  الزكاة   
ِا ﴿ :-تعالىو  - قِيُى

َ
ََلةََ َوأ ِاَوآ الصا ََكةََ تُ ِا الزا ِطيُع

َ
 .)56 :النور)﴾ تُرََْحُِنَََمََعناُكهَْ الراُسَِلَ َوأ

ْسػاَلـُ َعمَػى َخْمػٍس ِإيَمػاٍف ِبالم ػِو َوَرُسػوِلِو  "وسػمـ عميػو ا صػمى قولػو السػنة مػف دليميػا أمػا     ُبنِػَي اإْلِ
اَلِة اْلَخْمسِ  َكاِة َوَحا  اْلَبْيتِ  َوالص  ، حديث رقـ: 1641: 4، ج1987 ) البخاري،َوِصَياـِ َرَمَضاَف َوَأَداِء الز 

 مػف اً ركنػباعتبارىا  الزكاة عمى وجوب واألعصار األمصار مختمؼ في المسمموف أجمع كما. (4243
 يوليػو أو مػف مػراأل لػولي الزكػاة دفػع عمػى سػالـاإل شػدد .(344بػدوف:  ـ )ابػف الحجػاج،اإلسػال أركػاف
 في ينفقو وال يكنز مالو مف كؿ وتوعد ىدد كما .واآلخرة الدنيا في الشديدة بالعقوبة مانعيا وتوعد ،أمرىا
 المَّػوُ  آتَػاهُ  َمػفْ  : قػاؿ -وسػمـ ا عميػو صػمى -النبػي عػف-عنػو ا رضػي -ىريػرة أبػي عػف .ا سػبيؿ
قُػوُ  َزِبيَبتَػافِ  َلػوُ  َأْقػَرعَ  ُشػَجاًعا الِقَياَمػةِ  َيْوـَ  اُلوُ مَ  َلوُ  ُمث ؿَ  َزَكاَتوُ  ُيَؤد   َفَمـْ  َمااًل، َـّ  الِقَياَمػِة، َيػْوَـ  ُيَطوَّ  َيْأُخػذُ  ثُػ

َـّ  - ِبِشػػْدَقْيوِ  َيْعِنػػي - ِبِمْيِزَمَتْيػػوِ  ، حػػديث 410: 2ج ،1987 ،البخػػاري) ،"َكْنػػُزؾَ  َأَنػػا َمالُػػؾَ  َأَنػػا َيقُػػوؿُ  ثُػػ
ـ    ) 1403رقـ: ِناَيََبخَْلنُاَِنَبَِىا َ ﴿ :-تعػالى-ا قػوؿ- وسمـ صمى ا -النبي َتالَ  ُث َاذا َوََلَََيَْساَنا
ََِأَهآتََ ِاَبِاٍَِنَاَِْلَامْاَِي َواةَََِوَّلِلا ِاقَُِنََوا ََخِنُا ْهَََسُيَط ُُ ا َل َََشٌّ َِ َُ هََبَْلَ ُُ ا اَل ََخْْيً َِ َُ َِويَفَْضنٍَِِ ُ َِواَْياُثَاَّللا

رِْضََوََ
َ
َى َواِتََواْْل َبَِى ََتْعَىنَُِنََخخِاْيٌَالسا ُ  فقػد العػذاب الػدنيا فػي ينػاليـ كمػا  180).:عمػراف )آؿ ﴾ اَّللا

َدَقةُ  َخاَلَطتِ  َما  - :وسمـ عميو ا صمى -قاؿ ، 115: 1ج ، بػدوف،الحميدي)  َأْىَمَكْتوُ  ِإالَّ  َقط   َمااًل  الصَّ
 األمػر لػولي الشػرع أجػاز كمػا .ىالكػو إلػى يػؤدي المػاؿ تزكيػة عػدـ ذلػؾ ومعنػى .(237حػديث رقػـ:

 ِفػي " :الزكػاة فػي -وسػمـ عميػو صػمى ا- لقولػو الزكاة، ماؿ خراجإ عف امتنع مف ماؿ نصؼ مصادرة
ؽُ  اَل  َلُبوٍف، ِبْنتُ  َأْرَبِعيفَ  ُكؿ   ِفي َساِئَمةٍ  ِإِبؿٍ  ُكؿ    ا،َأْجُرَىػ َفَمػوُ  ُمػْؤَتِجرًا َأْعَطاَىػا َمػفْ  ِحَسػاِبَيا، ِمفْ  ِإِبؿٌ  ُيَفرَّ

ابػػف   )َشػْيءٌ  ِمْنَيػػا ُمَحمَّػدٍ  ِِلؿِ  َيِحػػؿ   اَل  َرب َنػا، َعَزَمػػاتِ  ِمػفْ  َعْزَمػػةٌ  ِإِبِمػوِ  َوَشػػْطرَ  آِخػُذَىا َفِإنَّػػا َمَنَعَيػا، َوَمػفْ 
 كفػر فقػد ،فرضػيتيا وجحػد وجػوب الزكػاة أنكػر ومػف .(2266حػديث رقػـ ، 18: 4ج ،1970، خزيمػة
: 2008)عبػد الػرحيـ، .بحكميػا جػاىالً  كػاف إذا إال المرتػديف ـأحكا عميو تجري ممة اإلسالـ، عف وخرج
 ومنػع العػرب قبائػؿ مػف كثيػر ارتػداد -عنػو ا رضػي -الصػديؽ بكػرابػو  خالفػة بدايػة يدت(. وشػ36
 صمى -ا رسوؿ إلى الزكاة مف يؤدونو كانوا شئ أي في التياوف ولـ يقبؿ فقاتميـ، .الزكاة منيـ كثير
ؽَ  َمفْ  أَلَُقاِتَمفَّ  َوالمَّوِ  :" المشيورة كممتو وقاؿ- وسمـ عميو ا ػاَلةِ  َبػْيفَ  َفػرَّ  َحػؽ   الزََّكػاةَ  َفػِإفَّ  َوالزََّكػاِة، الصَّ
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 َعَمػى َلَقػاَتْمُتُيـْ  -َوَسػمََّـ  َعَمْيػوِ  اهللُ  َصػمَّى -المَّػوِ  َرُسوؿِ  إلى ُيَؤد وَنَيا َكاُنوا َعَناًقا َمَنُعوِني َلوْ  َوالمَّوِ  الَماِؿ،
 المَّػوُ  َرِضػيَ  َبْكػرٍ  َأِبػي َصػْدرَ  المَّوُ  َشَرحَ  َقدْ  َأفْ  ِإالَّ  ُىوَ  َما َفَوالمَّوِ ) : -َعْنػوُ  الم وُ  َرِضيَ - ُعَمرُ  َقاؿَ    َمْنِعَيا
 .(6526حديث رقـ : ، 2538: 6ج ،1987، البخاري)(  الَحؽ   َأنَّوُ  َفَعَرْفتُ  َعْنُو،

:الزكاة شروط 4.2

 .بشروط إال منو تصح وال بشروط إال عميو تجب مف ىعم الزكاة تجب ال
 .زكىالمُ  بالماؿ يتعمؽ ما ومنيا بالمزكي يتعمؽ ما فمنيا وجوبيا، أما شروط

البال  المسمـ، عمى تجب الزكاة أف عمى اإلسالـ، عمماء أجمع حيث ،عمى المزكي شروطيا فمف     
 ال الزكػاة فريضػة أف عمػى اإلسػالـ عممػاء فػؽوات .بشػروطو المخصػوص لنصػابيا المالػؾ الحر، العاقؿ

يطالػب  فػال المسػمـ، غير عند مفقود وىو ،الديف اإلسالمي فروع مف فرعٌ  نياأل ؛المسمـ غير تجب عمى
 تجػب فيػو ىػؿ ،والمجنػوف الصػبي مػاؿ فػي الفقيػاء واختمػؼ .يمزمو فال يمتزمو لـ حؽ نياأل ؛الكافر بيا

 فييػا فيجػب عبػادة، الزكػاة أف يػروف فالحنفيػة .المجنػوف قػالفوع الصػبي بمػوغ حتػى تجػب ال أـ الزكػاة
 الزكػاة الفقيػاء فيعػدوف وجميػور األخػرى الثالثػة المػذاىب أمػا. والعقػؿ البمػوغ مػف ليا د  بُ  ال والنية ،النية
رأي  يالقرضػاو  ويػرجح ؿ.والعقػ البمػوغ يشػترطوا فمػـ ،األغنيػاء أمػواؿ فػي والمسػاكيف لمفقػراء واجبػاً  حقػاً 

 (.72: 1991)القرضاوي، .الزكاة لوجوب والعقؿ البموغ اشتراط عدـ في ورالجمي

 النصػاب، وبمػوغ  والنمػاء، التػاـ، الممػؾ: وىػي ،فرىػااتو  يجػب شػروط سػتة الزكػاة فيػو تجػب الػذي لممػاؿ
 .الحوائا عف والفضؿ الديف، مف والسالمة الحوؿ، وحوالف

 وسػيمة مػف بواسػطة المػاؿ، عمػى واالسػتيالء صواالختصػا والتصػرؼ الحيػازة بػو يقصػدو  :التػاـ الممػؾ
 فػي تجػب إال ال الزكػاة أف يعنػي وىػذا .أوغيرىػا ميراث  أو عقد أو عمؿ مف ،المشروعة التممؾ وسائؿ
 يمكػف ال ولكػف ،ممموكػاً  المػاؿ يكػوف فقػد .المممػوؾ غيػر المػاؿ عمى زكاة فال .تاما ممكا الممموؾ الماؿ

 ىػذه ومثػؿ. وصػداؽ المػرأة المؤجػؿ صػاحبو، فقػده الػذي المػاؿ أو المغصػوب المػاؿ مثؿ .فيو التصرؼ
 المػاؿ لمالػؾ تكػوف أف ىػذا الشػرط، ومقتضػى .وقبضػيا تحصػيميا بعػد إال أصػحابيا يزكييػا ال األمػواؿ
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 ليا، لممستحقيف الماؿ تمميؾ فييا فالزكاة ؛عنو ينوب مف أو بنفسو الممموؾ بالماؿ نتفاعاال عمى القدرة
 لػو لػيس مػاؿٍ  عمػى زكػاة ال ىػذا وعمػى. يممكو شيئا اإلنساف يمّمؾ أف د  بُ  ال لذا لممؾ،ا مف فرع والتمميؾ
 زكػاة تجػب مػف فعمى .الديف زكاة الشرط، ىذا عمى يتفرع ومما ،الدولة أمواؿ في زكاة فال .معيف مالؾ
 أف فيمكػ وال ،كمييمػا؟ عمػى ىػي أـ كمييمػا؟ يعفػى أـ المػديف؟ أـ عمػى الػدائف؟ عمػى تجػب ىػؿ الػديف؟
 (.135-134: 1995)القرضاوي، لالزدواج منعاً  معًا، المديف الدائف وعمى عمى الزكاة تكوف

 بالفعػؿ ناميػا الزكاة منو تؤخذ الذي الماؿ يكوف أف :نوعاف الشرع وفي الزيادة، المغة في النماء :النماء
 أف والنػوع الثػاني يػراداً إ أو غمػةً  أو دخػالً  أي ؛وفائػدة ربحػاً  صػاحبو عمػى يػدر أف أي ؛لمنمػاء قػابال أو

 مثػؿ وال قنيػة، ليسػت التػي ىػي الناميػة األمواؿدًا. و جدي يراداً إ أو وزيادة فضال أي نماء نفسو ىو يكوف
 وآالت السػكف ودور دواب الركػوب، عمػى زكػاة فػال. العػائمي أو الشخصػي لالسػتعماؿ المعػد المػاؿ

 النمو شتراط وإل  (73: 2007)المصري،.لمنماء المعدة غير األمواؿ مف وغيرىا المنزؿ وأثاث الحرفييف
ف ،الحػوؿ بتكػرار والثمػار الػزروع فػي تتكػرر ال الزكػاة أف العممػاء قػرر الزكػاة مػاؿ فػي  يػد فػي بقيػت وا 

 فيو تجب ال ،والثمار مف الزروع خرد  يُ  فما .النامية األمواؿ إال في تجب ال الزكاة ألف ؛سنيف صاحبيا
 .الحوؿ حاؿ عمييا كمما فييا تجب الماشية بينما ء،فنالم متعرض ألنو ؛أخرى مرة

 يبمػ  المػاؿ أف اشػترط حيػث .النػامي المػاؿ مػف قػدر أي فػي الزكػاة اإلسػالـ يفػرض لػـ :بالنصػا بمػوغ
 الػذي بػاختالؼ المػاؿ النصػاب ويختمػؼ .بالنصػاب الفقيػاء عنػد ويسػمى لمزكػاة ليخضػع ؛محػددا مقداراً 
 مػف دوف الخمػس مػا بإعفػاء -وسػمـ عميػو ا صػمى -ا رسػوؿ يثحػد فػي جػاء فقػد .الزكاة فيو تجب
 .الحبػوب أوسػؽ مػف خمسػة دوف ومػا ،ىـاالػدر  مػف مػائتيف دوف ومػا الغػنـ، مػف واألربعػيف اإلبػؿ،

 تفػرض حتػى إليػو ليصػؿ ؛معػيف مقػدار أو مستوى تحدد المقادير ىذه كؿ. (143: 1991)القرضاوي،
 مػاؿ الزكػاة، فػي النصػاب وجػوب فػي الفقيػاء واتفػؽ .زكػاة النصػاب دوف الماؿ في ليس لذا .فيو الزكاة

 وكثيره قميمو أخرجت األرض فيما الزكاة وجوب حنيفةابو  يرى حيث .والمعادف والثمار الزروع غير في
ابػف ) )اْلُعْشػرِ  ِنْصػؼَ  ِبالػد َواِلي ُسػِقيَ  َوَمػا اْلُعْشػَر، الس ػَماءُ  َسَقتِ فيما ( في مسند أحمد حديثال عمى قياسا

 شػرطاً  النصػاب بمػوغ العممػاء جميػور يػرى بينمػا (22037حػديث رقػـ:  ،365: 36،ج1999حنبػؿ، 
 ُدوفَ  ِفيَمػا َلػْيَس  -ا عميػو و سػمـ ىصػم-رسػوؿ ا   حػديث عمػى قياسػا وذلػؾ ،فيػو الزكػاة لوجػوب
 .(1413حديث رقـ:  ،540: 2ج ،1987، البخاري)  َصَدَقةٌ  َأْوُسؽٍ  َخْمَسةِ 
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 تجػب الزكػاة ال أي .محػددة دوريػة فريضػة الزكػاة جعػؿ أف وحكمتػو، اإلسالـ عدؿ ومف :لحوؿا حوالف
 شػيراً  عشػر المالؾ اثنػا يد في الماؿ عمى يمر   أف الحوؿ ومعنى .عميو الحوؿ حوالف بعد إال الماؿ في

 الفصوؿ فيو رتتغي الذي الحوؿ ىو فأل ؛الماؿ نماء فييا يتحقؽ التي المعقولة المدة ىو والحوؿ ،قمريا
 يعتبػر لػـ ومػا الحػوؿ لػو اعتبػر مػا والفرؽ بػيف .الحاجات ذوي حاجات وتطرأ األمواؿ، مكاسب وتتجدد

 عميػو متفػؽ والحػوؿ .تربح التجارة تتناسؿ وعروض فالماشية ؛لمنماء مرصد الحوؿ لو عتبرا ما أف لو،
 (36: 2008)عبد الرحيـ، .التجارة وعروض والنقود ،األنعاـ زكاة في

 دينو يقضي بو ما وجد إذا الفقياء اتفؽ حيث .الديف مف خاليا الماؿ يكوف أف أي :الديف مف السالمة
 رؽغيسػت ىػذا الػديف وكػاف دينػو بػو يقضػي مػا يجػد لػـ إذا أمػا الزكػاة، الػديف يسػقط فػال النصػاب سػوى

 َىػَذا  :-عنػو رضػي ا -عفػاف بػف عثمػاف حػديث ذلػؾ عمػى والػدليؿ ،الزكػاة تسػقط ينقصػو أو النصػاب
، َشْيرُ  ـْ  وكػاف ". الزََّكػاةَ  ِمْنَيػا فَفتُػَؤد و ، َأْمػَواُلُكْـ  َتْحُصػؿَ  َحتَّػى َدْيَنػُو، َفْمُيَؤد   َدْيفٌ  َعَمْيوِ  َكافَ  َفَمفْ  َزَكاِتُك

، 355: 2، ج2004، المػدني (عميػو اتفػاقيـ عمػى ذلػؾ فػدؿ ينكػروه فمػـ الصػحابة مػف ذلػؾ بمحضػر
 أـ عبػادة؟ ىػي ىػؿ ،لمزكػاة تكيػيفيـ إلػى الػديف مػع فػي الزكػاة الفقيػاء الؼاخت عودي (873حديث رقـ: 

 متقػدـ الديف صاحب حؽ ألف ؛ديف عميو ماؿ في زكاة ال حؽ لممساكيفإنيا  قاؿ فمف لممساكيف؟ حؽ
 ألف ؛ال أـ ديف عميو كاف سواء عميو الزكاة تجب قاؿ عبادةإنيا  قاؿ ومف. المساكيف حؽ عمى بالزماف
 (36: 2008)عبد الرحيـ، .المساكيف عمى حقوؽ مقدـ ا حؽ  

 استدالالً  لمالكو. األصمية الحاجة عف فاضال الماؿ نصاب يكوف أف أي :األصمية الحوائج عف الفضؿ
: 3، بػدوف، جمسػمـ)   َصػَدَقةٌ  َفَرِسػوِ  َواَل  َعْبػِدهِ  ِفػي اْلُمْسِمـِ  َعَمى َلْيَس  :  -وسمـ عميو ا صمى -بقولو
 (.2320ث رقـ: حدي، 67

:الزكاة أمواؿ عمى الدولة والية 5.2 

-تعػالى- قولػو فػي بعده مف األمر ولوالة -وسمـ عميو ا صمى -لمرسوؿ الموجو الخطاب بعموـ وذلؾ
ُِهَْ ُخاااااْنَِوااااايَْ﴿ ِ ال َِ ْمااااا

َ
هَْ َصاااااَدقَةًَ أ َُ ِاااااُر ُّ ُِهَْ ُتَط ااااا  َوتُاااااَزّكِي َُ ِ ُِْهََ َوَصاااااّلَِ ب ااااايْ

َعنَ
ََ َسَكيٌَ َصََلتََكَ إِنَا هَْل ُُ َُ  أف الزكاة األصؿ في أف عمى دليؿ وىذا 103 ) :التوبة (﴾َعنِيهٌَ َسِىيعٌَ َواَّللا
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 ضػمف مػف عمييػا سػيـ لمعػامميف جعػؿ -تعػالى-سػبحانو و أنػو كمػا. وصػرفا جمعػا أمرىػا الدولػة تتػولى
 فػي وجػاء .بأعبائيػا لمقيػاـ ومتخصصػا متفرغػاً  جيػازاً  يتطمػب العمػؿ ىػذا ألف ؛الثمانيػة الزكػاة مصػارؼ
 عميو ا صمى -أف النبي -عنيما ا رضي -عباس ابف عف البخاري أخرجو الذي الصحيح الحديث
إنؾ ستأتي قوما أىؿ كتاب فإذا جئػتيـ فػادعيـ إلػى  "لو قاؿ اليمف، إلى جبؿ بف معاذ بعث لما ،-وسمـ

برىـ أف ا قػػد فػػرض رسػػوؿ ا فػػإف ىػػـ أطػػاعوا لػػؾ بػػذلؾ فػػأخ أف يشػػيدوا أف ال إلػػو إال ا وأف محمػػداً 
عمييـ خمس صموات في كؿ يـو وليمة فإف ىـ أطاعوا لؾ بذلؾ فأخبرىـ أف ا قد فرض عمييـ صدقة 
تؤخذ مف أغنيائيـ فترد عمى فقرائيـ فإف ىـ أطاعوا لؾ بذلؾ فإيػاؾ وكػرائـ أمػواليـ واتػؽ دعػوة المظمػـو 

 مػف تؤخػذو ( 1425حػديث رقػػـ: ، 544: 2، ج1987)البخػاري،  ".فإنػو لػيس بينػو وبػػيف ا حجػاب
 إما وصرفيا قبضيا أمر يتولى الذي فيو اختصاص اإلماـ مف الزكاة والية أف عمى بو استدؿ أغنيائيـ
 مػف :ابػف خزيمػو رواه الػذي الحػديث فػي- وسػمـ ا عميػو صػمى -قولػو وفػي. عنػو ينوب مف أو بنفسو

آلؿ  يحػؿ ال ربنػا عزمػات مػف عزمػة مالػو روشػط آخػذوىا فإنػا منعيػا ومػف أجرىػا، فمػو مػؤتجراً  أعطاىػا
 -الصػحابة وعمػؿ العمميػة، السػنة ومػف .الزكػاة أمػر فػي الحػاكـ سػمطاف عمى ىذا ودؿ شئ منيا محمدٍ 

 ا صػمى -ا لرسػوؿ قػاؿ رجػال أف: -عنػو ا رضػي -أنػس عػف أحمػد رواه مػا -عمػييـ ا رضواف
 وسمـ عميو ا صمى -فقاؿ " ورسولو ا إلى منيا ئتُ بر  فقد رسولؾ إلى الزكاة أديتُ  إذا: -وسمـ عميو
ثميػا أجرىػا ولػؾ ورسػولو، اهلل إلػى منيػا برئػتَ  فقػد رسػولي إلػى أديتَيػا نعػـ إذا -:"  مػف عمػى وا 
(.12394حديث رقـ: ، 386: 19، ج1999 ،ابف حنبؿ.)"بدليا

 :مصارؼ الزكاة 6.2

لػػـ يتػػرؾ أمػػر توزيعيػػا -تعػػالى-اأف  ،لمسػػمميفا يميػػز الزكػػاة عػػف غيرىػػا مػػف مػػوارد بيػػت مػػاؿ امّمػػ
ا -لقػػػػػوؿ ،الكػػػػػريـالقػػػػػرآف بػػػػػؿ حػػػػػدد مصػػػػػارفيا فػػػػػي   ،جتيػػػػػاد حػػػػػاكـ أو مجتيػػػػػدلقسػػػػػـ نبػػػػػي وال ال

َىا ):تعػاؿ اَدقَ ُتَ إِنا ا  َوامَْعاا ِمنِ ََ َوالَْىَسا ِِ َِ لِنُْفَااَرا َِ الصا َُ هَْ َوالُْىَؤماَفاةَِ َعنَيْ ُُ ُُ َالّرِقَاا ِ َ َوِفَ قُنُاِ
َِ وف مَْغ رِِو َََوا بِيِلَفَرِيَضةًَ َوابْيَِ َسبِيِلَاَّللا َِ ِويََ السا َُ اَّللا  (. 60 )التوبة:   َحِكيهٌَ َعنِيهٌَ َواَّللا
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صمى -فقاؿ: أعطني مف الصدقة فقاؿ  -صمى ا عميو و سمـ -وفي الحديث أف رجاًل أتى النبي
َدَقاِت، ِفي َغْيرِهِ  َواَل  َنِبي   ِبُحْكـِ  َيْرَض  َلـْ  -تعالى-اهلل  ِإفَّ  :  -ا عميو و سػمـ  ِفيَيػا َحَكـَ  َحتَّى الصَّ

: 3، ج2009 ،أبػو داود)   َحقَّػؾَ  َأْعَطْيتُػؾَ  اأْلَْجػزَاءِ  ِتْمػؾَ  ِمػفْ  ُكْنػتَ  َفػِإفْ  َأْجػزَاٍء، َثَماِنَيػةَ  َفَجزََّأَىا ُىَو،
  .( 1630حديث رقـ:  ،73

القػػرآف الكػػريـ ترجػػع إلػػى أف توزيػػع الزكػػاة فػػي األصػػناؼ  ولعػػؿ الحكمػػة مػػف تحديػػد مصػػارؼ الزكػػاة فػػي
وقػد قسػـ  ،الثمانية يحقؽ كثيرًا مف األىػداؼ االجتماعيػة واالقتصػادية التػي ال تتػرؾ لالجتيػاد الشخصػي

قسػـ يأخػذ لحاجػة وقسػـ يأخػذ لمنفعػة  :العمماء األجزاء )األصناؼ الثمانية( المستحقة لمزكاة إلػى قسػميف
أحػدىما يأخػذ لحاجػة فيأخػذ  :والناس في أخذ الصدقة يجمعيا صنفاف :قوؿ ابف القيـي ،يؤدييا لممسمميف

والثػػاني  ،بحسػػب شػػدة حاجتػػو وضػػعفيا وكثرتيػػا وقمتيػػا وىػػـ الفقػػراء والمسػػاكيف وفػػي الرقػػاب وابػػف السػػبيؿ
ؿ ف إلصػػالح ذات البػػيف والغػػزاة فػػي سػػبييعمييػػا والمؤلفػػة قمػػوبيـ والغػػارم يفمػػف يأخػػذ لمنفعػػو وىػػـ العػػامم

 (7: 2،ج2009.)ابف القيـ،فإف لـ يكف اآلخذ محتاجًا وال فيو منفعة لممسمميف فال سيـ لو في الزكاة ،ا

 :الفقراء مصرؼ -أوال
 تجب ومف لنفسو، يكفيو ما نصؼ مف أقؿ كسب أو ماؿ لو مف أو أصال، لو كسب وال لو ماؿ ال مف ىو

 و ـبيػ بػدأ -تعػالى-ا  ف  أل ؛المسػاكيف مػف حاجػة أشػد والفقػراء ،تقتيػر وال إسػراؼ غيػر مػف نفقتػو عميػو
 (7: 2004)القحطاني، .فالميـ ىـباأل تبدأ إنما العرب

 :المساكيف مصرؼ -ثانيا
 أف بػذلؾ فعمـ الكفاية، مف موقعا يقع ال مما غيره، أو كسب مف نصفيا أو الكفاية أكثر يجدوف الذيف وىـ

 غيػر مػف نفقتػو عميػو تجػب ومػف لنفسػو يكفيػو ال لكنػو كثر،فػأ كفايتػو نصػؼ يبمػ  ماؿ لو مف ىو المسكيف
 فػي حقػاً  ليػـ ا جعػؿ مػف أوؿ والمسػاكيف الفقػراء. و الفقيػر مػف حػاال أحسػف والمسػكيف تقتيػر، الو  إسػراؼ

 أف يجب الزكاة أف بمعنى أخرى، فئة أي قبؿ الصدقة أو لمزكاة الفئة ىذه حاجة عمى دليؿ وىذا الصدقات،
ف وجػدوا، إف والمساكيف ،الفقراء رؼمص إلى أوال توجو  إف .األخػرى المصػارؼ إلىفػ الفئػة ىػذه توجػد لػـ وا 
 الػذي والػدور ،يػةىماأل عمػى دليػؿ إال ىػو مػا يػةو الزك األمػواؿ صػرؼ أوجػو أوؿ في والمساكيف الفقراء ذكر

 تمػػعلمجا فػػي عمييػػا والقضػػاء والمسػػكنة، الفقػػر محاربػػة فػػي الزكػػاة تمعبػػول -تعػػالى-ا  وخصصػػ
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 وصؼ عمييـ ينطبؽ مف بتحديد كثيراً  اإلسالمية الشريعة مجتيدو اىتـ لذلؾ( 2004.)القحطاني،إلسالميا
 :تياآل الجدوؿ في توضح والمساكيف الفقراء ضمف الفئات بعض تصنيؼ تـ وقد والمسكنة، الفقر
 .الكويتيلزكاة ا بيت لوائح في والمسكيف الفقير يوضح :1.2 جدوؿ
 الشروط صناؼاأل الرقـ

األيتاـ 1
 اإلقامة. مجيوؿ أو مفقود كونو أو األب وفاة -1
 .18 سف يتجاوز أال   -2
 ماؿ. أو دخؿ لو يكوف أال   -3
 شرعا. بو ممـز عائؿ لو يوجد أال   -4

رامؿاأل 2
 الوفاة. بعد الزواج عدـ -1
 األيتاـ. فئة في المبيف النحو عمى ماؿ أو دخؿ ليا يكوف أال   -2
 شرعا بيا. ممـز عائؿ ليا يوجد أال   -3

3  
المطمقات

 مطمقيا. مف النفقة فييا تستحؽ التي الشرعية العدة فترة أتمت قد تكوف أف -1
 الزوجية. النفقة واستحقت تزوجت قد تكوف أال   -2
 األيتاـ. فئة في المبيف النحو عمى ماؿ أو دخؿ ليا يكوف أال   -3
 بإعالتيا شرعا ممـز عائؿ ليا يكوف أال   -4

الشيوخ 4
 العمر. مف الستيف جاوز قد يكوف أف -1
 األيتاـ. فئة في المبيف النحو عمى ماؿ أو دخؿ لو يكوف أال   -2
  بإعالتو. شرعا ممـز عائؿ لو يوجد أال   -3

5  
العجزة

 العمؿ. عف يعجزه مزمف مرض أو بعاىة مصابا يكوف أف -1
 الستيف. وزايتج لـ و عشرة الثامنة جاوز قد يكوف أف -2
 األيتاـ. فئة في المبيف النحو ىعم ماؿ أو دخؿ لو يكوف أال   -3
 بإعالتو. شرعا ممـز عائؿ لو يوجد أال   -4

المرضى 6
 العمؿ. عف يعجزه بمرض مصابا يكوف أف -1
 الستيف. يتجاوز ولـ عشرة الثامنة جاوز قد يكوف أف -2
 في المستحؽ المعاش عف مجتمعيف ولو قيمتيا تزيد ماؿ أو دخؿ لو يكوف أال   -3

.مجانا لو المتوفر غير الضروري العالج نفقات وعف جدوؿ المعونة،

7

الّضعيفة الدخوؿ ذو
 جػدوؿ فػي المسػتحؽ المعػاش مػف أقػؿ مػاؿ مػف لديػو مػا أو دخمػو يكػوف أال   -1

 المعونات.
 الستيف. يتجاوز ولـ عشرة الثامنة جاوز قد يكوف أف -2
 فػي المسػتحؽ المعػاش إلػى دخمػو لزيػادة آخػر بعمػؿ القيػاـ عمى قادرا يكوف أال   -3

 وؿ المعونات.جد
بإعالتو. شرعا عائؿ لو يوجد أال   -4

الجامعات. أو المدارس بإحدى التحاقو يثبت أف -1 الطمبة 8
 .عشرة الثامنة جاوز قد يكوف أف -2

 2000. الكويت، الزكاة، بيت اإلسالمية، الشريعة ظالؿ في والمسكيف الفقير الكميب، سعود عمي :المصدر
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 :عمييا فيالعامم مصرؼ -ثالثا
، األغنيػاء مػفو الػوالي عمػى جمػع الزكػاة أالخميفػة  يػولييـ الػذيف وىـ لمزكاة، لمالياو  اإلداري الجياز ىـ
 (2002.)سيد سابؽ،لديوانو الكتبةو  لألنعاـ، والرعاة ،الحراسو  ،ليا والحفظة الجباة، وىـ

 :تيةاآل الشروط الزكاة عمى مميفاالع في فراتتو  أف ويجب
 .اإلسالـ  -1
 .والعقؿ لبموغا وىو التكميؼ -2
 .ابي والعمؿ الزكاة بأحكاـ العمـ  -3
 .اإلماـ أو األمر ولي يعينيـ أف  -4
(595: 1988)القرضاوي،.عميو قادراً  لمعمؿ أىال يكوف أف أي ؛لمعمؿ الكفاية -5

 :قموبيـ المؤلفة مصرؼ -رابعا
 الفػاإ ألػؼ يقػاؿو  بػو، وأسػتأنس عميػو، تعػود :المكػاف وألػؼ وأحبػو، بػو أنػس :وألفػاه ألؼ :المغة في يقاؿ
 (201: 1999.)حرداف،وأنسو  عاشره: مؤالفة

 أو شػرىـ، يخشػى أو إسػالميـ يرجػى ممػف قػوميـ فػي المطػاعوف األسػياد ـبيػ يقصػد: اصػطالحا أمػا
 بػو يحصػؿ مػا فيعطػى يعطييػا، ال ممػف الزكػاة جبايػة أو نظائرىـ إسالـ أو ـنيإيما قوة بعطيتيـ يرجى
 (581: 1923)السعدي،.والمصمحة التأليؼ

 عػف شػرىـ بكػؼ ،عميػو التثبيػت أو اإلسػالـ إلػى باالسػتمالة قمػوبيـ تػأليؼ يػراد بيػـ قمػوبيـ المؤلفػة
 قموبيـ المؤلفة أف لنا يظير والذي ،عدوىـ عمى نصرىـ أو عنيـ الدفاع في رجاء نفعيـ أو ،المسمميف

 :(202: 1999)حرداف، اؼصنوأ أقساـ
 غنػائـ مػف أميػة بػفاصػفواف  – وسػمـ عميػو ا ىصػم -النبػي أعطػى كمػا :ليسػمـ يعطػى صػنؼ  -1

 يػوـ -وسػمـ عميػو ا صػمى -ا رسػوؿ أعطػاني:  قػاؿ حيػث، مشػركا شػيدىا قػد كػاف وقػد، حنػيف
نو ،حنيف  ،75: 7)مسمـ، بدوف، ج.إلي الناس أحب أنو حتى يعطيني زاؿ فما ليإ الناس ألبغض وا 

 (6162حديث رقـ: 
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 يػوـ -وسػمـ عميػو ا صػمى -ا رسوؿ أعطى كما :قمبو يثبت و إسالمو ليحسف يعطى صنؼ  -2
 منػو إلػي أحػب وغيػره الرجػؿ أعطػي ال إننػي" وأشػرافيـ الطمقػاء صػناديد مػف جماعػة أيضػا حنػيف
."نارجينـ في وجيو عمى ا يكبو أف خشية

 بػف األقػرع- وسػمـ عميػو ا صػمى -ا رسػوؿ أعطػى كمػا: معػو وغيػره شره لكؼ يعطى صنؼ  -3
حػديث  ،110: 3مسػمـ، بػدوف، ج ). "أتػللفيـ" :وقػاؿ عالثػة بػف وعمقمػة بػدر، بػف وعينيعػو حابس،
(2499رقـ: 

- عنػو ا رضػي -بكػر أبػي بإعطػاء ليػذا ويستشػيد: نظػائرىـ إسػالـ يرجػى لمػف يعطػى صػنؼ  -4
.قوميما في لمكانتيما إسالميما حسف مع بدر، بف والزبرقاف حاتـ بف لعدي

 :الرقاب مصرؼ-خامسا
 ويكوف والعبودية الرؽ مف واإلماء العبيد تحرير عف كناية وىو الرقاب، فؾ في ةاكز ال تصرؼ ناىاومع
  :طريؽ عف ذلؾ
 العمماء ذىب قدىـ العبيد الذيف اشتروا انفسيـ بثمف مؤجؿ مف سادتيـ، و : المسمموف المكاتبوف  -1

 قػادراً  يكػف لػـ إف مكاتػبال ويعػاف ـ،بيرقػا فػؾ عمػى ليـ إعانة إلييـ، الزكاة مف الصرؼ جواز إلى
 .لموفاء إليو دفع أصال اً ئشي يجد ال كاف فإف عميو، وجب ما لبعض األداء عمى

 ووالؤىػـ ،فيعػتقيـ رقابػا أو رقبػة الزكػاة مػاؿ مػف المسػمـ يشػتري أف: المسػمـ الرقيػؽ إعتػاؽ  -2
 .لممسمميف

 أسػرى تػداءاف أف إلػى المسػمميف عممػاء ذىػب :المشػركيف أيػدي مػف المسػمميف أسػر  افتػداء  -3
(130: 2011،آخروفقاشي و ).بأيدينا رقبة فؾ مف أولى المسمميف

 :الغارموف -سادسا
 :نوعاف والغارموف ا.أداؤى عمييـ وتعذر الديوف تحمموا الذيف وىـ
 أو كسػوة، أو نفقػة فػي يسػتديف كػأف نفسػو، مصػمحة فػي سػتادافا غػاـر :شخصػية لمصمحة الغاـر -1

 غيػره عمػى شػيء أتمػؼ أو ،ولػد تػزويا أو أثػاث، شػراء أو ،مسػكف بناء أو مرض، عالج أو زواج
   ،الزكػاة أمواؿ مف ليـ سرؼ غير في فو المستدين الغارموف وىؤالء. ذلؾ نحو أو سيواً  أو خطئاً 

 جتػاحتيـا الذيف ىؤالء الغارميف مف الصنؼ ىذا في ويدخؿ الماؿ، بيت مف اإلماـ عنيـ ويقضي
 (332: 2002)سيد سابؽ: .يعولوف ولمف االستدانة إلى الحاجة ـتيفاضطر  الطبيعية الكوارث

 يغرمػوف العاليػة واليمػـ والمكرمػات، المػروءة أصػحاب مػف فئػة ىػـ :المجتمػع لمصػمحة الغػاـر  -2
 ءنيػاإل بالتوسػط ىػؤالء مػف شػخص فيقوـ ،فئتيف بيف الخصاـ يقع بأف وذلؾ البيف، ذات إلصالح
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 فػي كثيػر ابػف أورد وقػد. مػثالً  الثػأر ليطفئ ،نيـبي عما عوضا ماالً  ذمتو في يمتـز وبذلؾ الؼخال
:أقساـ الغارميف

.بمالو فأجحؼ دينا أضمف حمالة تحمؿ قسـ -
 .مالو اجتاحت جائحة بتواأص قسـ-
(206: 1999.)حرداف،الناس لو وشيد فاقة أصابتو قسـ -

 :اهلل سبيؿ في الصرؼ -سابعا
العممػػاء عمػػى أف  جمػػع أى مػػف العمػػـ والعمػػؿ وقػػد الطريػػؽ المػػؤدي إلػػى مرضػػاة ا تعػػال بيػػا والمقصػػود
ال تحػػػؿ تحػػػارب فػػػي سػػػبيؿ ا لقػػػوؿ الرسػػػوؿ صػػػمى ا عميػػػو وسػػػمـ:  التػػػيبيػػػذه الفئػػػة ىػػػي  المقصػػػود

وذكػػػػر فػػػػي مقػػػػدمتيـ ( 919حػػػػديث رقػػػػـ: ، 378: 2، ج2004المػػػػدني، (الصػػػػدقة لغنػػػػي إال لخمسػػػػة  
 تشػمؿ أمػور الػديف التػيئر المصالح الشػرعية و سا عمى الغازي في سبيؿ ا، ويشتمؿ مفيـو سبيؿ ا

ستعداد لمحرب بشراء األسمحة واألغذية وأدوات النقؿ وتجييز المقاتميف والدنيا ومنيا اإلنفاؽ لغرض اإل
نشػػاء المستشػػػفيات العسػػػكرية .والخنػػػادؽ  الحصػػػوف والبػػػوارجبنػػػاء الطػػػرؽ وتعبيػػػدىا و وشػػػؽ والخيريػػػة  وا 

(148: 1972) المبارؾ،

 :السبيؿ ابف رؼمص -ثامنا
 بمده، في غنيا كاف ولو أىمو، إلى بو يرجع ام لو وليس ومالو أىمو عف بو المنقطع الغريب المسافر ىو
 مف فيعطى الطريؽ، بمعنى السبيؿو (. 2004)القحطاني، السبيؿ بابف ليس بمده مف لمسفر ئالمنش فأما

 ،السػبيؿ بػابف كثيػرا الكػريـ فآالقػر  اعتنػى وقػد(. 276: 1923، )السػعدي بمػده إلػى بػو يرجػع مػا الزكػاة
بِيِلََ ﴿:-تعالى-ا قاؿ الكريمة اآليات بعض في يظير ما وىذا ََوالِْىْسِكَ ََوابَْيَالسا ٍُ ََحاا فَآِتََذاَامُْاْرََبٰ

ُهَالُْىْفنُِحِنََ َُ وَلٰئَِكَ
ُ
َََِوأ َاَّللا ٍَ نَيَنُرِيُدوَنَوَْج ِ

َّمَِّلا :َذٰلَِكََخْْيٌ  .(38﴾)الرـو
ََوالَْىَس ِِ َِيَسَْ﴿ قَْرَُِ ََواْْلََت ََمٰ

َ
نِْيََواْْل َِاِِلَ َفَنِنْ ًَفْاتُهَّوِْيََخْْيٍ

َ
لًََُِكََو َذاَنٌُفُِاَِنََقُْلََو َأ

َ
بِيِلَََوَو َأ ََوابِْيَالسا

َ َبٍَََِِعِ َ َاَّللا َفَإِنا ِاَِوْيََخْْيٍ
.(215)البقرة: ﴾ـٌ َتْفَعنُ

ِاََو﴿ َى أاْعنَُى نَا ََشْ ٍَ ِويَْ َغٌِْىُتهَْ نا
َ
َِ فَأ ٍَُ َّلِلا  َوابْايَِ َوالَْىَسا ِِ َِ َواْْلََتا ََمَٰ امُْااْرََبَٰ َوِذِي َولِنراُساِلَِ ُُخَُسا

بِيلَِ  َِ آَوٌْاُتهَْ إًُِْكٌُْتهَْ السا ًَْزْْلَا  َوَوا  بِا َّللا
َ
َٰ أ ْىَعا نَِ اْْلَاََقَ نَاِْلََ امُْفْرقَا نَِ نَاِْلََ َعخْاِدًَ  ََعَ َُ اْْلَ َ َواَّللا ٰ ََعَ

 .(41﴾)االنفاؿ: قَِدنرٌَ ََشْ ٍَ ُكَِّ
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:ةقتصادياالدور الزكاة في التنمية  7.2

فػػػي المجتمػػػع المسػػػمـ مػػػف خػػػالؿ  ةقتصػػػادياالالزكػػػاة إحػػػدى األدوات اليامػػػة فػػػي تحقيػػػؽ التنميػػػة  عتبػػػرتُ 
 يػػةأىمتػػأتي  ،االسػػتثمار وتشػػجيع االكتنػػازكمحاربػػة  ةقتصػػادياال تيا فػػي معالجػػة بعػػض اآلثػػارسػػاىمم

يػػػا الفقػػػر ىمامػػػف  التػػػيو  ،فػػػي مواجيػػػة المظػػػاىر السػػػمبية المنتشػػػرة فػػػي عالمنػػػا اإلسػػػالمي يضػػػاً أ الزكػػػاة
الزكػاة  ف  أوبمػا  في المجتمع المسػمـ. ةقتصادياالالزكاة في تحقيؽ التنمية  أثروالبطالة مف خالؿ إبراز 

 مف تػدويراً ا التضػاذف ينػتا عػف ىػأ كاف لزامػاً  ،غنياء والمحتاجيفىي محض تضامف اجتماعي بيف األ
مثػؿ لممػاؿ الػذي أتشػغيؿ  إلىمما ينتا عنو حركة مالية تؤدي  ،لمماؿ ما بيف معظـ قطاعات المجتمع

 .التنمية والرخاء إلىيؤدي بدوره 

:االستيالؾالزكاة في تحفيز  أثر 1.7.2

عمى الفقراء  كاإلنفاؽ ،االستيالؾحددىا القرآف الكريـ يزيد مف حجـ  التيإنفاؽ الزكاة في مصارفيا  إف  
تسػػتحدث قػػوى شػػرائية جديػػدة تكػػوف  ،وابػػف السػػبيؿ ،فيوفػػي الرقػػاب والغػػارم ،عمييػػا يفوالمسػػاكيف والعػػامم

وعمػى اعتبػار أف  ،تحت تصرفيـ باعتبارىـ عناصػر اسػتيالكية يتمتعػوف بميػوؿ حديػة اسػتيالكية عاليػة
 ،ضاعفوف مف حجـ استيالكيـفيـ بالتالي سي ،يزيد مع ازدياد الدخؿ وينقص بنقصانو االستيالؾحجـ 

 ،ويترتػػب عمػػى ذلػػؾ تنشػػيط العػػرض الكمػػي لمسػػمع والخػػدمات ،وبالتػػالي سػػيرتفع طمػػبيـ لمسػػمع والخػػدمات
وبمػا أف معظػـ  وتوجيو عوامؿ اإلنتػاج نحػو اإلنتػاج. ،والذي سينعكس عمى تخصيص الموارد اإلنتاجية

لػػػػذلؾ سػػػػيرتفع مسػػػػتوى اإلنفػػػػاؽ  ،سػػػػاكيفالمسػػػػتفيديف مػػػػف الزكػػػػاة فػػػػي الػػػػدوؿ اإلسػػػػالمية ىػػػػـ الفقػػػػراء والم
وىػػذا بػػدوره سػػيكوف محفػػزًا ألصػػحاب األعمػػاؿ مػػف  ،وبالتػػالي يرتفػػع مسػػتوى الطمػػب الكمػػي ،ياالسػػتيالك

نتيجة إنفػاؽ الزكػاة تػؤثر بشػكؿ  االستيالؾزيادة و  .زيادة حجـ إنتاجيتيـ وتحفيزىـ عمى رفع استثماراتيـ
بشػكؿ  ةقتصػادياالوتحريؾ عممية التنمية  ،االستثمارؾ كتحري االقتصادمباشر عمى مجاالت أخرى في 

  (2016)كنعاف،  عاـ.
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:االستثمارالزكاة في تحفيز  أثر 2.7.2

فػي تحفيػػز  أثػرليػػا  التػيفػي المجتمػػع المسػمـ  يضػاً أ ةقتصػػادياالو  تعتبػر الزكػاة إحػػدى أدوات السياسػة الماليػة
 َمػػفْ  َأاَل   :-مى ا عميػػو و سػػمـصػػ-لقػػوؿ الرسػػوؿ اراالسػػتثمفيػػي بمثابػػة دفػػع األمػػواؿ نحػػو  ،االسػػتثمار

ػَدَقةُ  تَْأُكَمػوُ  َحتَّى َيْتُرْكوُ  َواَل  ِفيِو، َفْمَيتَِّجرْ  َماؿٌ  َلوُ  َيِتيًما َوِليَ  ، حػديث رقػـ: 32: 3بػدوف،جالترمذي، )  الصَّ
أمػػرًا لػػولي سػػتثمار وتنميػػة األمػػواؿ، فػػإف كػػاف ذلػػؾ وىػػذا الحػػديث الشػػريؼ ىػػو دعػػوة صػػريحة لال، (641

ـ كنػز األمػواؿ ف اإلسػالـ حػر  ا  فيو مػف بػاب أولػى أمػر لبقيػة المػالكيف لػرؤوس األمػواؿ، و  ،أمواؿ اليتامى
فػػػرض الزكػػػاة عمػػػى المػػػوارد  ف  إفػػػ ،ىػػػذا مػػػف جانػػػب ومػػػف جانػػػب آخػػػر قتصػػػادياالوعػػػدـ دفعيػػػا لمنشػػػاط 

وعػدـ يعيػا والػتخمص منيػا ب إلػىغيػر المسػتغمة فػي العمميػة اإلنتاجيػة سػوؼ تػدفع أصػحابيا  ةقتصادياال
ألف الزكػػاة سػػوؼ  ؛كاألرصػػدة النقديػػة واألراضػػي والعقػػارات وغيرىػػا ،تركيػػا خاممػػة تأكميػػا الزكػػاة السػػنوية

بيػػدؼ  رىاااسػػتثماألمػػواؿ العمػػؿ عمػػى  رؤوسلػػذلؾ يفتػػرض عمػػى أصػػحاب  ،تػػدريجياً  تلكميػػا إلػػىتػػؤدي 
ة ال تفرض عمييا الزكػاة اقتصاديشاطات يا في أوجو ناستغالل إلىالحصوؿ عمى عائد منيا وبما يؤدي 

ف إات، لػػذلؾ فػػاالسػػتثمار وىػػذا سػػيكوف حػػافزًا لزيػػادة  ،بمعػػدالت عاليػػة كالمشػػاريع الصػػناعية أو التجاريػػة
 تفرض عمى رأس الماؿ والدخؿ المتولد عنو. نياأل ؛اؿو مالزكاة تعمؿ عمى زيادة سرعة دوراف رؤوس األ

(1974)الطحاوي:

وعدـ اكتنازه تالفيًا لتالشي رأس الماؿ وتلكمو، بػدفع  ،استثمار الماؿ وتنميتو محفزاتبر كأالزكاة مف ف      
 ةقتصػػادياالومػػف ثػػـ تػػدور عمميػػة التنميػػة  ،زكاتػػو سػػنة بعػػد أخػػرى إذا لػػـ يقػػـ صػػاحبو بتنميتػػو واسػػتثماره

تعػالا الكثيػر ويرتفػع بالتػالي مسػتوى المعيشػة و  ،ويػزداد دخػؿ األفػراد ووتتسع مياديف العمػؿ وتكثػر فرصػ
فضػيمة  أثػركالفقر والبطالػة ىػذا فضػاًل عػف عظػـ  ،السمبية في المجتمع المسمـ ةقتصادياالمف الظواىر 

 (1974)الطحاوي:الزكاة اجتماعياً بالنسبة لمجاالت مصارفيا الثمانية.

عمػػى أداء وىػػو مسػاعدة الغػارميف  ،مػف جانػب آخػر االسػػتثماروىنػاؾ تػأثير جػدير بالػػذكر لمزكػاة عمػى       
عػػف  نػػو إذا عجػػزألػػذلؾ تعمػػؿ الزكػػاة عمػػى إنشػػاء االئتمػػاف فمػػف ناحيػػة المقتػػرض يطمػػئف فػػي  ،ديػػونيـ
نػػو لػػف يحجػػـ عػػف اإلقػػراض بػػؿ سػػيكوف إسػػيتكافؿ معػػو ويجنبػػو اإلفػػالس ومػػف ناحيػػة المقػػرض ف ،السػػداد
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كػػاة عمػػى تشػػجيع حيػػث سػػتعمؿ الز  ،ةقتصػػادياالوىػػذا يسػػاعد عمػػى التنميػػة  ،عػػودة مالػػو إليػػو إلػػىمطمئنػػًا 
 .في تمويؿ التنمية اً ىام اً االئتماف الذي يؤدي دور 

فقد اختمؼ الفقياء في ىذه المسألة حيػث  ،وفيما يتعمؽ باستثمار أمواؿ الزكاة مف قبؿ ولي األمر     
واسػتندوا فػي ذلػؾ عمػى مصػارؼ الزكػاة  ،يرى فريؽ مػف العممػاء والفقيػاء أف الزكػاة ال يجػوز اسػتثمارىا

أمػػا الفريػػؽ الثػػاني فقػػد أجػػاز اسػػتثمار أمػػواؿ الزكػػاة ولكػػف ضػػمف  -تعػػالى-سػػبحانو و-دىا ا حػػد التػػي
ف إنػػو إذا فاضػػت أمػػواؿ الزكػػاة عػػف حاجػػة مسػػتحقييا اآلنيػػة فػػأحيػػث يػػرى ىػػذا الفريػػؽ  ،ضػػوابط محػػددة

ف يػػتـ أمسػػتحقييا و  إلػػىمشػػرعات إذا رأى مصػػمحة فػػي ذلػػؾ بحيػػث يعػػود ريعيػػا  ئلػػولي األمػػر أف ينشػػ
 ،ف ال تتوفر شػروط صػرؼ عاجمػة تقتضػي التوزيػع الفػوري ألمػواؿ الزكػاةأثمارىا بالطرؽ الشرعية و است

ستوضػػع فييػػا أمػػواؿ الزكػػاة مجديػػة ومأمونػػة وكػػذلؾ يسػػند  التػػيات االسػػتثمار وكػػذلؾ التحقػػؽ مػػف كػػوف 
(2004)الحجازي، ة.يذوي الخبرة والكفاءة والمين إلى االستثماراإلشراؼ عمى 

ستثمار أمواؿ الزكاة بموجب الرأي األخير فيمكف استثمارىا في مجاالت متعددة:أما مجاالت ا
استثمار أمواؿ الزكاة في مشاريع إعاشة جماعية لتدر دخوؿ مستمرة لمستحقييا. .1
بفاعميػػة فػػي دعػػـ  سػػاىـممػػا ي ،اسػػتثمار أمػػواؿ الزكػػاة فػػي دعػػـ مقػػدرات مراكػػز التػػدريب المينػػي .2

الصناعات أو المشاريع الصغيرة.
استثمار أمواؿ الزكاة في مشاريع استشػارية خدميػة يخصػص العائػد منيػا لممسػتحقيف مثػؿ إنشػاء  .3

 مراكز عالجية صحية.
بػػو مشػػاريع  ئاسػػتثمار أمػػواؿ الزكػػاة مػػف خػػالؿ مػػنح بعػػض العػػائالت الفقيػػرة مبمغػػًا مػػف المػػاؿ فتنشػػ.  4

 (.2012موفي،العرابي،خ)م .صغيرة

:االجتماعيوالتكافؿ  ةاالجتماعي دور الزكاة في تحقيؽ العدالة 8.2

والتكافػؿ  ةاالجتماعيػ العدالػة لتحقيػؽ ،شػرعيا اإلسػالـ التػيالوسائؿ اإللزاميػة  أىـتعد فريضة الزكاة مف 
، وىي فريضػة إلزاميػة فرضػيا ا عمػى المسػمـ، وجعػؿ لمدولػة الحػؽ فػي أخػذىا منػو قيػرًا إذا االجتماعي

 يػػةأىمومػػف حيػػث  ،زكػػاة مػػف حيػػث شػػموليا لمعظػػـ أفػػراد المجتمػػعال يػػةأىمىػػو امتنػػع عػػف أدائيػػا. وتػػأتي 
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% مػػف مجمػػوع األمػػواؿ. وىػػي نسػػبة كفيمػػة لػػو 2.5المقػػدار الػػذي تمثمػػو مػػف الثػػروة العامػػة حيػػث تمثػػؿ 
الناتجػة عػف الفقػر، وأف تسػيـ فػي الحػد منػو، ومػف ثػـ  ةاالجتماعيػتحؿ كثيػرًا مػف المشػاكؿ  فإنيانظمت 

. ىػذا فضػاًل عػف آثارىػا المعنويػة حيػث تنفػي مػف االجتماعيإشاعة التكافؿ  كاف ليا تأثيرىا الحيوي في
 مالكيف ال يعبأوف بغيرىـ، ومحػروميف ال يعبػأ إلىالمجتمع األحقاد والبغضاء الناتجة عف انقساـ الناس 

الزكاة مبنية عمى حماية اإلسالـ وحماية اإلنساف، وقد فرضت مف أجؿ مصمحة البشرية جمعػاء، ف بيـ.
ف   ةاالجتماعيػػ، و ةقتصػػادياالوحمايػػة المجتمػػع مػػف اليػػزات  ةاالجتماعيػػالزكػػاة فرضػػت لتحقيػػؽ العدالػػة وا 

شاعة التكافؿ بيف أفراد المجتمع، ونشر روح المحبة واإلخػاء بػيف األغنيػاء والفقػراء؛ ألف الغنػي إذا لػـ  وا 
نتقامػات.عتػداءات واإلالحقػد والضػغينة، ويجعػؿ المجتمػع يفكػر فػي اإل إلػىيعِط الفقيػر حق ػو يػؤدي ذلػؾ 

لى الجية المخولة شرعًا يساىـ في إعانػة الدولػة عمػى تنفيػذ مشػاريعيا وتخفيػؼ  فدفع الزكاة لمصارفيا وا 
 (2016الفقر. )عمياف،

تيػدد المجتمػع، مثػؿ: األميػة  التػي ةاالجتماعيػعمى القضاء عمى جممة مػف الظػواىر  فتعمؿ الزكاة    
عمػػػى تحريػػػر أفػػػػراد المجتمػػػع مػػػف الخػػػوؼ والقمػػػؽ عمػػػى المسػػػػتقبؿ  تعمػػػؿو  والمػػػرض والتسػػػوؿ والتشػػػرد

كػريـ بعيػػد عػػف ذؿ  عػػيشومػف يعولػػوف بمػا تضػػمنو ليػػـ مػف  ،نفسػػيـأوتجعميػـ آمنػػيف ومطمئنػيف عمػػى 
 مثػؿالمعاصػرة  ةاالجتماعيػو  ةقتصػادياالالزكػاة فػي حػؿ المشػكالت كما وتسػاىـ  الحاجة وألـ الحرماف.

 ةقتصػػػادياالزيػػػادة الفػػػوارؽ  إلػػػى يػػػأدية قميمػػػة مػػػف المجتمػػػع ممػػػا مشػػػكمة تكػػػدس األمػػػواؿ فػػػي أيػػػدي فئػػػ
ة قوّيػػة فػػي دعػػـ الجامعػػات والمعاىػػد، إضػػافة سػػاىمالزكػػاة م سػػاىـكمػػا وت بػػيف الطبقػػات. ةاالجتماعيػػو 

الزكػػاة فػػي حػػؿ مشػػكمة العزوبػػة مػػف خػػالؿ مسػػاعدة  سػػاىـلػػدورىا الكبيػػر فػػي كفالػػة طالػػب العمػػـ. كمػػا ت
( 2013،فقات الزواج ألىؿ الحاجة.)مسندمؤسسة الزكاة في المير ون

د المػػؤمف البػػذؿ والسػػخاء، كػػيوتطيػػر      ال يقتصػػر عمػػى  الزكػػاة الػػنفس مػػف داء الشػػح والبخػػؿ، وتعػػو 
نما ي فػي رفػد الدولػة بالعطػاء عنػد الحاجػة، وتجييػز الجيػوش، وصػد  االجتمػاعيبواجبو  ساىـالزكاة، وا 

بػيف  االجتمػاعيتحقيؽ أصػوؿ التكافػؿ  إلىية، كؿ ذلؾ يؤدي حد الكفا إلىالعدواف، وفي إمداد الفقراء 
بػػيف  الفقػػراء واألغنيػػاء، ويحقػػؽ معػػاني األخػػوة والمحبػػة بػػيف أبنػػاء المجتمػػع الواحػػد، ويسػػيـ فػػي التقريػػب

(2008،)الغفيميفئات الناس، ويحفظ مستوى الكفاية لمجميع.
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عادة توزيع الدخؿ والثروةالزكاة و  9.2 :ا 

توزيػع الػدخؿ  عػادةإ تسػتطيع الدولػة مػف خالليػا التيو  ةقتصادياالداة مف أدوات السياسة عتبر الزكاة أتُ 
، ةاالجتماعيػلصالح الطبقات الفقيرة في المجتمع وتقميؿ الفوارؽ بػيف األغنيػاء والفقػراء وتحقيػؽ العدالػة 

يف اديقتصػػاالأصػػبحت تشػػغؿ الكثيػػر مػػف  التػػيو  ،لػػذلؾ فػػإف عدالػػة توزيػػع الػػدخؿ والقضػػاء عمػػى الفقػػر
عػػػاـ وحققػػػػوا نجاحػػػًا كبيػػػرًا فػػػػي تحقيػػػؽ العدالػػػػة 1400والمؤسسػػػات الدوليػػػة قػػػػد عرفيػػػا المسػػػمموف منػػػػذ 

بأخػذ الزكػاة مػف األغنيػاء وتوزيعيػا عمػى  -تعػالى-سػبحانو و-، مف خالؿ تطبيؽ شرع ا ةاالجتماعي
ـ مػػف جانػػب، والبػؤس والفقػػر مػػف جانػب آخػػر. ذلػػؾ أف  (2005، )اميفالفقػراء؛ حتػػى ال يحػػدث التضػخج

فئػة  إلػىالفقػراء، فػإف ىػذا يعنػي انتقػاؿ ىػذا الجػزء مػف المػاؿ  إلػىإعطاء الغني حصة جزئيػة مػف مالػو 
جديدة في المجتمع، وىذا االنتقاؿ ُيعرؼ بػػ  التحويػؿ  وذلػؾ يعنػي إحػداث تغييػر فػي الممكيػة، وبالتػالي 

تػاج وتشػغيميا، ومػف ثػـ يػزداد واإلنتاج حيث يستمـز زيادة فػي الطمػب عمػى عناصػر اإلن االستيالؾفي 
 (2010،)عماويالدخؿ القومي، وىذا ىو معنى التوازف في توزيع المداخيؿ والثروات.

َْاِلَ  -تعػالى-وىذا التوزاف الذي أحدثتو الزكاة منصوص عميو في قولو 
َ
َرَُساِِهَِِواْيَأ َََعَ ُ فَ َ َاَّللا

َ
َو َأ

َاْْلغٌيا  َامُْاَرىَفَنِناٍََِولِنراُسِِلََوِذِيَامْاَُ بِيِلَََكَََْلَنَُكَِنَُدومًَةََباْ َ ْرََبََواْْلََت ََمََوالَْىَس ِِِ ََوابِْيَالسا
ف كانػػػت فػػػي شػػػأف الفػػػيء إال 7): )الحشػػػر.ِواااٌُْكهَْ  االقتصػػػادقاعػػػدة عامػػػة فػػػي إنيػػػا  وىػػػذه اآليػػة وا 

لػييـ فيسػتعيدوا نشػاطيـ األغنياء بماليـ دوف الفقراء، بؿ يتحػوؿ جػزء مػف المػاؿ إ أثراإلسالمي أال يست
ال أصبح مف الواجب كفايتيـ حسب  ويعمموا عمى كفاية أنفسيـ إف كانوا قادريف عمى الكسب والعمؿ وا 

ومػف أسػباب  . فيذا فيو توزيع لمثروة وعػدـ حصػرىا بيػد فئػة معينػة.2010)،)عماوي ظروفيـ وأحواليـ
تفػػرض عمػػى جميػػع األمػػواؿ الناميػػة، يػػا إن نجػاح الزكػػاة كوسػػيمة مػػف وسػػائؿ إعػػادة توزيػػع الػدخؿ والثػػروة

البالغة النصػاب، وبػذلؾ تتسػـ بالشػموؿ وباتسػاع قاعػدة تطبيقيػا. ونظػرًا لكونيػا تتكػرر سػنويًا فػإف ذلػؾ 
  (2013،)مسنديجعؿ منيا أداة دائمة إلعادة توزيع الدخؿ والثروة.
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 ر:الفق 10.2

 مػف الكثيػر تشػغؿ تفكيػر أصػبحت التػي ،ةقتصػادياالو  ةاالجتماعيػ الظػواىر أبػرز مػف الفقػر ظػاىرة دج َعػتُ 
وصػندوؽ  البنػؾ الػدولي مثػؿ والدوليػة، المحميػة المؤسسػات وبعػض ،والسياسػييف فػي العػالـ يفقتصادياال

 المتحدة، مؤتمرات األمـ أعماؿ جدوؿ عمى تطرح التي المواضيع أىـ إحدى أصبحت فقد النقد الدولي،
 .منيا والحد الظاىرة ىذه خطورة إلى الثالث العالـ دوؿ وخاصة العالـ لمفت وذلؾ

 تعريؼ الفقر: 1.10.2

:المغة في الفقر   1.1.10.2 

 الفقر، شدة مف صمبو فانقطع ظيره مف نزعت فقرة الذي وىو المفقور؛ معناه والفقير الغنى، ضد الفقر
 .معيشػػةال مسػػتوى مػػف األدنػػى تحقيػػؽ الحػػد عمػػى القػػدرة دـعػػ بأنػػو: اصػػطالحا الفقػػر فيعػػرؼ

(2001:19الفارس،)

:سالمياإل االقتصادالفقر في اصطالح  2.1.10.2

: 1981)الشرباصػي، ليػة ال يسػمى فقػرًا.إمػا فقػد مػا ال حاجػة أليػة، إىو عبارة عػف فقػد مػا يحتػاج  الفقر
341) 

فمػف والفقراء: ىػـ الػذيف ال يػأتييـ مػاؿ يكفػييـ لسػد حاجػاتيـ األساسػية وىػي المأكػؿ والممػبس والمسػكف، 
ويعطػى مػف الصػدقة  .أقؿ مما يحتاجػو لسػد حاجاتػة األساسػية أعتبػر فقيػرا تحػؿ لػو الصػدقة ويدخؿ عمي

 (194: 1999حرداف، .)هوفقر  والى الحد الذي يرفع مف حاجت

:تعريؼ البنؾ الدولي لمفقر 3.1.10.2

(21: 2001الفارس،).ىو عدـ القدرة عمى تحقيؽ الحد األدنى مف مستوى المعيشة
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انواع الفقر: 2.10.2

مػف  يسػتطيع التػي ،األساسػية الحاجػات تػوفير عمػى األسػرة أو الفػرد قػدرة عػدـ ىػو :المطمػؽ الفقػر-أوالً 
 .محددة زمنية فترة وفي معيف مجتمع في ومستقرة كريمة حياة عيش األسرة أو الفرد خالليا
نمػط  وفػؽ حتياجػاتاإل لسػد ،المطموبػة والخػدمات السػمع تكمفػة إجمػالي بأنػو يعػرؼ :المطمػؽ الفقػر خػط
 .لألسرة أو لمفرد سواء الدنيا وبحدوده ،المعني المجتمع في القائمة الحياة
فػي  دخػؿ أقػؿ عمػى تحصػؿ التػي المجموعػة إلػى الفػرد انتمػاء "إلػى يشػير فيػو :النسػبي الفقػر -ثانيػاً 

 بػالمعنى يرفق غير الفرد يكوف وقد المجتمع، في 20% أو 10% أفقر مف الفرد يصنؼ كأف المجتمع
 (78:2005 عطية، ) النسبي. بالمعنى وفقير المطمؽ
حجػـ  تقػدير يػتـ حيػث ،السػكاف إجمػالي إلػى الفقػر خػط تحػت السػكاف نسػبة أنيػاب تعػرؼ :الفقػر نسػبة
 .األسر مستوى عمى أـ األفراد مستوى ىعم ذلؾ كاف سواء المجتمع في الفقراء
لحيػاة  الالزمػة األساسػية الحاجػات تكمفػة تحديػدة طريقػ فػي ميمػة خطػوة الفقػر خػط يعتبػر :الفقػر خػط

 عمػى الفقػر خػط ويعػرؼ المواصػالت، وأجػور والتعمػيـ والصػحة والمسكف والممبس الغذاء مثؿ ،اإلنساف
Debraj).،1998 :250) .فقراء وغير فقراء إلى المجتمع تقسـ التي الدخؿ عتبة أنو

 ،)الفاقػو فقػر(  فقػط الغذائيػة احتياجاتيػا لتمبيػة األسػرة تحتاجػو نفػاؽ إقػؿ أنػو أويعػرؼ ب :المػدقع الفقػر
 المحدد الخط و استيالكيـ عفأيف يقؿ دخميـ الذ السكاف نسبة ىو الفقر لقياس انتشارا المؤشرات أوسع
 .الفقر انتشار دؿعم أيضاً  أو يسمى العددي بالمؤشر المؤشر ىذا ويسمى لمفقر

 التػي المجتمعات الغربية وخاصة ةاالجتماعي ائحالشر  بعض لو تتعرض يالذ الفقر ىو :الرفاىية فقر 
.الحضارية الحديثة فرادىا بالمنجزاتأ يتمتع التيو  ،المتطورة بالبمداف يسمى فيما تعيش

واقع الفقر في فمسطيف: 3.10.2

وضػػعتو ىيئػػة الفقػػر التعريػػؼ الرسػػمي لمفقػػر الػػذي  إلػػىوالػػذي يسػػتند  ،وفقػػاً  لممفيػػـو الػػوطني لمفقػػر    
حتياجػػػػات اإلموازنػػػػة  إلػػػػىمػػػػح مطمقػػػػة ونسػػػػبية تسػػػػتند ويضػػػػـ التعريػػػػؼ مال ،ـ1997فػػػػي العػػػػاـ الوطنيػػػػة

، ىذا وقد تـ إعػداد خطػي فقػر وفقػًا )ة أطفاؿالثثنيف وثإبالغيف )أفراد  ةسرة تتألؼ مف خمسألساسية األ
الحقيقيػة  االسػتيالؾنمػاط ألسػر، فقػد قػدر معػدؿ الفقػر بػيف السػكاف وفقػا ألالحقيقيػة ل االستيالؾنماط أل
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 في قطاع غزة. كما تبيف أف %53في الضفة الغربية و  13.9%بواقع  ،ـ2017ؿ عاـ الخ %29.2
فػػػػي الضػػػػفة الغربيػػػػػة   5.8%فػػػػراد فػػػػي فمسػػػػطيف يعػػػػانوف مػػػػػف الفقػػػػر المػػػػدقع، بواقػػػػع األف مػػػػ %16.8

ًا شػيري  الً شػيك 2470سػرة المرجعيػة قػد بمػ  ألفي قطاع غػزة. ىػذا مػع العمػـ أف خػط الفقػر ل %33.7و
 (2017حصاء الفمسطيني،.)الجياز المركزي لإشيرياً  الً شيك 1974وخط الفقر المدقع قد بم  

.2017-2011السكاف لمفترة  نسب الفقر بيف: 2.2جدوؿ 

المنطقة
الفقر المدقعالفقر

2011201720112017
النسبة النسبة النسبة النسبة

25.729.212.716.8فمسطيف
17.613.97.65.8ةالضفة الغربي
38.9532133.7قطاع غزة

 .2017-2011نسبة الفقر بيف السكاف لمفترة   ،1720الفمسطيني، إحصاءالمصدر: الجياز المركزي ل

:اإلسالمي المنظور مف الفقر مشكمة 4.10.2

 عمػى وخطػراً  يػرالتفك سػالمة عمى وخطراً  األخالؽ، عمى وخطراً  العقيدة، عمى خطراً  ى اإلسالـ الفقرير 
 إذا وبخاصػة شػرىا، مػف با ويستعاذ دفعيا، ومصيبة يطمب بالءً  ويعد المجتمع، عمى وخطراً  األسرة،
، )قاشػي »مطغيػاً  اً غنػ « يصػبح حتػى تفاقـ إذاى الغن مثؿ فيو   »منسياً  فقراً «أصبح  حتى الفقر، عظـ
 مػف يتعػوذ كػاف أنػو -وسػمـ عميػو ا صػمى- النبػي عػف صػحابي مػف أكثر روى وقد (2011خروف،وآ

 ا صػمى -النبػي أف -عنيػا ا رضػي- عائشػة فعػف .منػو اسػتعاذ بػا مػا وبالء شر أنو ولوال .الفقر
 فتنػة مػف بػؾ وأعػوذ النػار، عػذاب ومػف النار، فتنة مف بؾ أعوذ إني الميـ «يتعوذ  كاف -سمـ و عميو

 ذلؾ مف وأكثر( 6015، حديث رقـ: 2344: 5،ج1987البخاري،  )»الفقر مف فتنة بؾ وأعوذ الغنى،
 ا صمى -النبي أف -رضي ا عنو-ةبكر  أبي فعف .بال  خطره عمى بالكفر داللة تعوذه في قرنو أنو

 بػؾ أعػوذ إنػي الميػـ والفقػر، الكفػر مػف بػؾ أعػوذ إنػي الميـ «مف الفقر بالقوؿ: يتعوذ كاف -وسمـ عميو
).5092، حديث رقـ: 484: 4، ج2009اود، ابو د) » أنت إال إلو ال القبر عذاب مف
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:دور الزكاة في معالجة مشكمة الفقر 5.10.2

إف زواؿ الفقر بالكمية أمر ال يمكػف أف َيحُصػؿ؛ ألف الفقػر والغنػى حقيقتػاف ثابتتػاف، وىمػا مػف طبيعػة    
يرث ا األرض ومف عمييا. أف  إلىىذا الوجود اإلنساني، وال يزاؿ الناس مختمفيف متفاوتيف غنًى وفقرًا 

: -تعػػالى-ا األرزاؽ بػػيف النػػاس، وفػػاوت بيػػنيـ فػػي القػػوى والقػػدرات. قػػاؿ  -عػػز وجػػؿ –وقػػد قسػػـ ا 
نَْي َأَه  َي ةَِاِلُّ ْهَِِفَاْْلَ ُُ ْهََوعِيَشَت ُُ ٌَ ٌَ َبَيْ َُِّكَََنُْيَقََسْى -وقاؿ النبي  (32)سورة الزخرؼ:  َبْاِسُىَِنَرََْحََةََر

: 5،ج1987 )البخاري،: )ِإن َمػػا الن ػػاُس َكاإِلبِػػِؿ الِماَئػػِة، اَل َتَكػػاُد َتِجػػُد ِفييَػػا َراِحمَػػًة(.- عميػػو وسػػمـصػػمى ا
لكػػػف يػػػأتي دور الزكػػػاة ىنػػػا لمحاربػػػة وحػػػؿ مشػػػكمة الفقػػػر، وذلػػػؾ بإعطػػػاء  .(6133، حػػػديث رقػػػـ:2383

دائػػرة الكفايػػة الدائمػػة، والػػبعض  ىإلػػالفقػػراء قػػدرًا مػػف أمواليػػا يخػػرج بػػو بعضػػيـ مػػف ىػػذه الحمقػػة الضػػيقة 
تػػوفر لػػو الحاجػػات األساسػػية، وتجعمػػو يعػػيش مكرمػػًا فػػي ىػػذه الحيػػاة  التػػيالكفايػػة الممكنػػة  إلػػىاآلخػػر 

َُ ََوالُْىَؤماَفةَِقُنَُ  -تعالى-سبحانو وامتثااًل ألمر ا  َدقَ ُتَلِنُْفَاَرا ََِوالَْىَس ِِِ ََوامَْع مِنَِ ََعنَيْ َى َالصا ْهَإِنا ُُ ُُ ِ
ََعنِيٌهََحِكيه ُ ََِواَّللا بِيِلَفَرِيَضًةَِوَيَاَّللا ََِواِبِْيَالسا فنجد  .(60)التوبة:"َوِفَالّرِقَ ِ ََوامَْغ رِِوَ ََوِفََسبِيِلَاَّللا

محاربػة  يػةأىمجعػؿ الفقػراء أوؿ مػف يسػتفيد مػف أمػواؿ الزكػاة وفػي ىػذا بيػاف  -تعػالى-سبحانو وأف ا 
يػػػرى اإلسػػػالـ أف الفقػػػر خطػػػر عمػػػى العقيػػػدة واألخػػػالؽ و  (18: 1998)مجػػػذوب، .عميػػػوالفقػػػر والقضػػػاء 

ولية محاربػػة الفقػػر مػػف مسػػؤولية ئوعمػػى سػػالمة الفػػرد واألسػػرة والمجتمػػع لػػذلؾ جعػػؿ الػػديف اإلسػػالمي مسػػ
المجتمػػع ككػػؿ، وتػػؤدي الزكػػاة دور ىػػاـ فػػي معالجػػة الفقػػر وذلػػؾ لخصوصػػية أف الزكػػاة تقػػدـ لمفقػػراء فػػي 

الزكػػاة ىػػي حػؽ الفقػػراء والمحتػػاجيف وغيػػرىـ فػػي ف ،أكثػػر فئػات المجتمػػع ضػػعفاً  إلػػىاألوؿ وتػػذىب المقػاـ 
وذلػػػؾ لتكفػػػؿ ليػػػـ كفػػػايتيـ واف عجػػػزت الزكػػػاة عػػػف ذلػػػؾ تكفمػػػت بيػػػـ الدولػػػة بطرقيػػػا  ،أعنػػػاؽ المكمفػػػيف

 :الحشػر) ْغِنَيػاء ِمػنُكـْ َكْي ال َيُكوَف ُدوَلًة َبػْيَف األَ  وبذلؾ يحقؽ اإلسالـ منطؽ اآلية الكريمة:   ،المختمفة
بحيػػث ال ينحصػػر تػػداوؿ المػػاؿ بػػيف طبقػػة األغنيػػاء مػػف النػػاس وبيػػذا يتحقػػؽ الرفػػاه العػػاـ لممجتمػػع  (7

فالزكػػػاة بشػػػكؿ عػػػاـ مصػػػمحة  ،المسػػػمـ عممػػػًا أف ىػػػدؼ الزكػػػاة أساسػػػا لػػػيس اإلضػػػرار بمصػػػالح األغنيػػػاء
عػد إشػباع الحاجػات األساسػية والضػرورية ف الجزء المػأخوذ زكػاة مػف أمػواؿ األغنيػاء بوذلؾ أل ،لمطرفيف

فالزكػػاة مػػف أفضػػؿ . لمالػػؾ المػػاؿ ومػػف يعػػوؿ مػػع التقيػػد بالضػػوابط الشػػرعية مػػف غيػػر إسػػراؼ أو تقتيػػر
(2002،جو.)القرضاويئالطرؽ في عالج الفقر ونتا

:القدر الذي يعطى لمفقير مف الزكاة 6.10.2

عطائيػا لمم     سػتحقيف ليػا ىػو الػتخمص مػف الفقػر أو التخفيػؼ إف اليدؼ األساس مف جمػع الزكػاة وا 
ىذه الغاية بحث الفقيػاء مقػدار ىػذا  إلىأدنى مستوى ممكف، ومف أجؿ ىذا اليدؼ والوصوؿ  إلىمنو 
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المػػاؿ الػػذي يعطػػى لمفقيػػر مػػف الزكػػاة. فػػاختمؼ الفقيػػاء فػػي القػػدر الػػذي يعطػػى منػػو الفقيػػر عمػػى ثالثػػة 
 مذاىب:

الفقير ما يستأصؿ شأفة فقره، ويقضي عمى أسباب عوزه وفاقتو، ويكفيو أنو يعطى  إلى الشافعيةفذىب     
 (.1991،النووي).الزكاة مرة أخرى إلىبصفة دائمة، وال يحوجو 

 أنػو قػاؿ:  إذا أعطيػتـ فػاغنوا ، -رضػي ا عنػو-وىذا المذىب ىو الموافؽ لما جاء عػف الفػاروؽ عمػر     
فقيػػر بالزكػػاة، ال مجػػرد سػػد جوعػػو بمقيمػػات، أو إقامػػة عمػػى إغنػػاء ال -رضػػي ا عنػػو-فقػػد عمػػؿ عمػػر 
 (1986، بف سالـ) عثرتو بدرييمات.

وجميػػور الحنابمػػة: إف الفقيػػر يعطػػى مػػف الزكػػاة مػػا يػػتـ بػػو كفايتػػو، وكفايػػة مػػف يعػػوؿ  المالكيػػةوقػػاؿ         
وفػػي كػػؿ عػػاـ  ،ألف أمػػواؿ الزكػػاة فػػي غالبيػػا حوليػػة، فػػال داعػػي إلعطػػاء كفايػػة العمػػر ؛لمػػدة سػػنة كاممػػة

.  تػػأتي حصػػيمة جديػػدة مػػف مػػوارد الزكػػاة، ينفػػؽ منيػػا عمػػى المسػػتحقيف، وىػػذه الكفايػػة لػػيس ليػػا حػػد معمػػـو
(. بدوفابف قدامة، )

أنػػػو يعطػػػى الفقيػػػر نصػػػاب الزكػػػاة وىػػػو مئتػػػي درىػػػـ، ووجػػػو األمػػػر عنػػػدىـ أف  إلػػػى الحنفيػػػوبينمػػػا ذىػػػب      
(.1986)الحنفي، المائتي درىـ تساوي نصاب الزكاة.

وبعػػد عػػرض أقػػواؿ الفقيػػاء، فػػأي منيمػػا أحػػؽ أف يتبػػع؟ قػػاؿ القرضػػاوي فػػي ىػػذه المسػػألة أف لكػػؿ مػػف 
 المذاىب مجالو الذي يعمؿ بو فيو، وذلؾ أف الفقراء نوعاف:

نوع يستطيع أف يعمؿ، ويكتسب، ويكفي نفسو بنفسو، كالصانع والتاجر، ولكف ينقصو أدوات الصنعة، 
واجػػب لمثػػؿ ىػػذا أف يعطػػى مػػف الزكػػاة مػػا يمكنػػو مػػف اكتسػػاب كفايػػة العمػػر، أو رأس مػػاؿ التجػػارة، فال

 الزكاة مرة أخرى. إلىوعدـ احتياجو 

والنوع اآلخر عاجز عػف الكسػب، كػاألعمى، والشػيخ اليػـر واألرممػة ونحػوىـ، فيػؤالء ال بػأس أف يعطػى     
تباعػو فػي اـ. وىػذا ىػو الػذي ينبغػي الواحد منيـ كفاية السنة، أي أف يُعطى راتبػًا دوريػًا يتقاضػاه كػؿ عػا

  (99-98: 1966القرضاوي،).عصرنا

لػػـ تحػػدد العطػػاء بمقػػدار أو رقػػـ مجػػرد بػػؿ حددتػػو  أنيػػامػػف ىنػػا نستشػػؼ روعػػة تشػػريع ىػػذه الفريضػػة ب
يػػػا المأكػػػؿ والممػػػبس والمسػػػكف وفػػػي نفػػػس الوقػػػت تظػػػؿ مناسػػػبة أىمة واجتماعيػػػة اقتصػػػاديباحتياجػػػات 

 الستيعاب أي جديد. 
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:جارب في دور الزكاة في محاربة الفقرت 11.2

.المستدامة عممية التنمية في الزكاة ةساىملم اإلسالمية الدوؿ بعض تجارب عرض 1.11.2

يوجػد قػانوف لمزكػاة تركػزت أىػـ سػماتو فػي جبايػة الزكػاة فػي كػؿ مػاؿ نػاـ  :السػوداف تجربػة عػرض-اوالً 
كما أكد القانوف أىمية المشاركة الشػعبية بإنشػاء  ،ةمكتمؿ النصاب، ثـ تحديد القيد المكاني لتوزيع الزكا

لجاف شعبية عمى مستوى المحافظات والمجالس المحمية والقرى تساعد في عمػؿ الزكػاة. وأشػار القػانوف 
إلى إلزاـ السودانييف العامميف خارج السوداف بدفع الزكاة لمػديواف، وقػد نػص القػانوف عمػى عقوبػات بحػؽ 

  (  2010 .)بشير،زكاة ويتحايؿ عمى عدـ دفعيامف يمتنع أو يتيرب مف ال

 أمػواؿ وصػرؼ جبايػة فػيديػواف الزكػاة دور  تعزيػز فػي السػوداني، الزكػاة ديػواف اسػتراتيجية تمثمػت  
شػاعةو  الزكػاة،  المؤديػة العوامػؿ واسػتيداؼ الفقػر ةحػد تخفيػؼو النػاس،  بػيف والتػراحـ التكافػؿ روح ا 
 لمفقػراء قدمػو الػذي الػدعـ خػالؿ مػف الشػاممة التنميػة فػي ـسػاىأف ي الػديواف اسػتطاع وقػد. لإفقػار

 عمى الديواف يعمؿ حيث؛ اإلنتاجية الزراعية المشاريع دعـ في ةساىمخالؿ الم وذلؾ مف ،والمحتاجيف
والجػرارات،  والمحاريػث الميػاه تػوفير فػي ةسػاىموالم األرض، وحراثػة المحسػنة والبػذور تػوفير التقػاوي

 4200)الفػداف    فػداف سػنوياً  5000زراعػة  تػتـ حيػث أرضػيـ، زراعػة فػي اكيفوالمس الفقراء لمساعدة
ـ   كما ،متر مربع(  استفادت بمدي، كما لؼ محراثأ 25و بممحقاتو زراعي جرار 100مف  أكثر شراء  ت

 أعػداد أسػرة لػؼأ 15تمميػؾ عػدد   تػـ كمػا ،الزكػاة ديػواف دعػـ مف مستوى السوداف عمى أسرة لؼأ 32
رأس  10-5و  األبقػار مػف رأس2 بمتوسػط  لػؼ رأس،أ 50عػف  يزيػد بمػا واألبقػار ماعزوال الضأف مف
 جػواؿ مميػوف 2.5 توزيػع فػي السػوداف حيػث تػـ الفقيرة لألسر  العاـ قوت وتوفير والماعز، الضأف مف
)الػدخف نبػات يشػبة القمػح و يطمػؽ  دخػف جػواؿ 50و قمػح جػواؿ ألػؼ200 و ،كغػـ(90)الجػواؿ  ذرة 

بعمػؿ  الزكػاة ديػواف قػاـ كمػا .أسػرة مميػوف ىػذا القػوت مػف المسػتفيدة األسػر عػدد وبمػ  ،(عميػة الجػاورس
 360ديواف بعمؿ مشروع الميػاه بحفػرالكما قاـ  فقيرة، لؼ أسرةأ 25األسماؾ لعدد  صيد قوارب مشروع

كبيػػرة جػػراء العمميػػات الا  سػػتقباؿ الحػػاالت المستعصػػية و بئػػر مػػاء، وقػػاـ الػػديواف بإنشػػاء مراكػػز عالجيػػة ال
تحتػػػاج ليػػػا المستشػػػفيات الحكوميػػػة مثػػػؿ جيػػػاز قسػػػطرة القمػػػب  التػػػيجيػػػزة الطبيػػػة وقػػػاـ بشػػػراء بعػػػض األ

سػػعاؼ لنقػػؿ إسػػيارة  15وجيػػاز فحػػص الجينػػات وجيػػاز الكشػػؼ المبكػػر لسػػرطاف الثػػدي، وقػػاـ بتػػوفير 
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يتكفػػػؿ  بحيػػػث ،دخػػػاؿ األسػػػر الفقيػػػرة تحػػػت مظمػػػو التػػػاميف الصػػػحيإالمرضػػػى، كمػػػا عمػػػؿ الػػػديواف عمػػػى 
 ،سػػرةأ 31245سػر المػػؤمف عمييػػا وبمػػ  عػػدد األ جػػرة الطبيػبأ% مػػف قيمػة العػػالج و 75الػديواف بتسػػديد 

 كمػا وقػع الػديواف صػيدلية عمػى مسػتوى السػوداف تقػدـ الػدواء مجانػا لمفقػراء والمسػاكيف. 35إنشػاء ب وقاـ
 المركػز يحتػوي ،الريػؼ فػي لمػرأةا لتنميػة مراكػز إلنشػاء السودانية لممرأة العاـ تحاداال مع شراكة اتفاقية
 ذنفػ وقػد الصػغيرة، والصػناعات والطيػي كالخياطػة المختمفػة، الكسػب فػي مجػاالت المػرأة تعمػيـ عمػى

 اليافعيف األطفاؿ تنمية منظمة مع شراكة اتفاقيةو وقع الديواف  .اً مركز  30 مف أكثر تحاداال مع الديواف
 وتػدريبيـ قػدراتيـ وتربويػا وتنميػة نفسػيا المشػرديف األطفػاؿ تأىيػؿ يػتـ حيػث التشػرد، مشػكمة لمعالجػة
فػي  دمجيػـ يػتـ حتػى لمعمػؿ حرفيػة معػدات مػنحيـ التخػرج وعنػد الحرفيػة، األعمػاؿ عمػى وتػأىيميـ
 لمشػباب الػوطني تحػاداال مػع شػراكة. و طفػؿ 3000 مػف أكثػر المشػروع ىػذا مػف اسػتفاد وقػد المجتمػع،
 حػوالي المشػروع وقػد اسػتيدؼ ليػـ، وكسػب عمػؿ فػرص وتػوفير ،الفقػراء الخػرجيف لتأىيػؿ السػوداني
 السػوداني الزكػاة ديػواف اىػتـحيػث ، األيتػاـ كفالػة مشػاريع فػي ةسػاىمالما. ويقػـو الػديواف بخري 3000
 فػي إدخػاليـ خػالؿ مػف العػالج بتػوفير األيتػاـ ألسػر والػدعـ تقػديـ الرعايػة مػف خػالؿ األيتػاـ، بشػريحة
 عمػى الػديواف بواسػطة المكفػوليف األيتػاـ عػدد حيث بم  بتعميميـ، عـالد وتقديـ الصحي التأميف برناما
يواء إسكاف مشروع وىو الظميؿ الظؿ مشروع الديواف وضع كما .يتيـ 63737السوداف مستوى  األيتاـ وا 
 أسػر إليػواء سػكنية وحػدة 843بنػاء األوليػة مرحمتػو فػي المشػروع ويسػتيدؼ منػازؿ جػاىزة، بتممػيكيـ
 قيمة تأكيد المشروع ىذا مف واليدؼ ،دارفور وشماؿ وكسال بوالية الخرطوـ المشروع تنفيذ وبدأ اليتامى
 وىأالمػ بتػوفير ،لميتػامى النفسػي واالسػتقرار الطمأنينػة وتحقيػؽ األيتػاـ اتجػاه السيما االجتماعي التكافؿ

ثارة وتفعيمو المجتمع حثو  ،الذي يفتقدونو  (2012، قبة:فكي.)فيو الخير كوامف وا 

ـ وكػاف مػف 1994مؤسسػة الزكػاة لواليػة سػالنجور عػاـ  تنشػأ :سػالنجور واليػة ماليزيػا تجربػة -ثانيا
قصػػى حػػد ممكػػف مػػف جبايػػة الزكػػاة، أوبمػػوغ مػػواؿ الزكػػاة وتطويرىػػا أدارة إىػػداؼ المؤسسػػة رفػػع مسػػتوى أ
( 2013لػػى معالجػػة الفقػػر وصػػرؼ ىػػذه األمػػواؿ بشػػكؿ فعػػاؿ ومػػؤثر فػػي المجتمع.)خنفوسػػي، إضػػافة إ
 الفقر ظاىرة معالجة بماليزيا، سالنجور لوالية الزكاة مؤسسة وضعتيا التي األساسية ىداؼاأل فبي مفو 

نجاح والمساكيف الفقراء شؤوف عمى المحافظةو  الزكاة، لمستحقي قتصادياال المستوى رفع خالؿ مف  وا 
 بقاء مف التحقؽو  ،المسمميف لدى العمـ مستوى رفع إلى تيدؼ كما واإلنسانية، ةقتصادياال التنمية براما

 بػالبراما والقيػاـ وأخالقيػـ المسػمميف عقيػدة سػالمة عمػى الحفػاظو ممتػاز،  وضػع فػي الدينيػة الييئػات
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 برناما عميو أطمقت اً برنامج الزكاة مؤسسة وضعت ىداؼىذه األ ولتحقيؽ سالنجور، والية في الدعوية
:وىي ،رئيسة أقساـ مسةخ إلى البرناما قسمت ث حي الزكاة، أصناؼ خالؿ مف األمة تنمية

 .ةقتصادياال التنمية برناما -
 .ةاالجتماعي التنمية برناما -
 .التعميمية التنمية برناما -
 .اإلنسانية التنمية برناما -
.الدينية المؤسسات تنمية برناما -

:سابقةال البراما وفؽ المؤسسة ىذه في الزكاة صرؼ كيفية توضح تـ اآلتية ومف خالؿ الجداوؿ
 .ةقتصادياال التنمية برنامج وفؽ الزكاة صرؼ كيفية :3.2وؿجد
المساعدة نوعالقسـ

 .لمتجارة ماؿ رأس تقديـ-المساعدات المالية
 .األسماؾ لتربية ماؿ رأس تقديـ-
 .لمزراعة ماؿ رأس تقديـ-
 .الرعي لتطوير ماؿ رأس تقديـ-

 .تجارية ورشات إنشاء-والميارات والتدريبات الورشات
والتجارة والرعي لمزراعة ورشات اءإنش-

 .صناعية مشاريع إقامة-جماعية ةاقتصادي مشاريع
 .الخياطة لورشات مشاريع إقامة-
 .الجماعي الرعي مشاريع إقامة-
.األصناؼ لمنتجات مشاريع إقامة-

.ةاالجتماعي التنمية برنامج وفؽ الزكاة صرؼ يفيةك :4.2 جدوؿ
المساعدة نوعالقسـ

صػالحو، المسػكف بنػاء فػي المسػاعدة-الحماية دعػـ تقػديـ أو وا 
 .البيت الستئجار

.جاىزة سكنية لبيوت المساعدة-
 .شيرية مالية إعانات وتقديـ أطعمة، بتقديـ المساعدة-الضروريات

 الفطػر عيػدي وفػي رمضػاف، شػير فػي مسػاعدات تقػديـ-
 .واألضحى

 .الطارئة الظروؼ في مساعدات تقديـ-
 .مالبس شكؿ عمى مساعدات تقديـ-
 .المواصالت وسائؿ توفير-
 .لمزواج مساعدات تقديـ-
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 الطبي. لمعالج المساعدة تقديـ-لألمة الخيرية الشؤوف
 .المستعصية األمراض عالج في المساعدة-
أو حريػؽ كحصػوؿ الطارئػة، الظػروؼ فػي المسػاعدة-

.فيضانات
 .الدينية األعيادب حتفاؿلال براما إعداد-ةاالجتماعي والعالقات التلخي

 .األسرة يـو برناما إعداد-
 عمػى طػالعواال والمسػاكيف الفقػراء لزيػارة برنػاما إعػداد-

أحواليـ.
.التعميمية التنمية برنامج وفؽ الزكاة صرؼ كيفية :5.2جدوؿ 
المساعدة نوعالقسـ
 والمساكيف. لمفقراء دراسية منح تقديـ- دراسية منحة تقديـ

.وخارجيا ماليزيا داخؿ جامعية، ةدراسي إعانات تقديـ-
 .القرآف لحفظ دراسية إعانة تقديـ-
.الدينية المدارس لطالب تشجيعية إعانة تقديـ-
 .المتميزيف لمطالب دراسية إعانات تقديـ-

مصػاريؼو  المدرسػية، دواتاألو  المدرسػية، المالبػس إعطػاء- المستمزمات المدرسية لتوفير مساعدات تقديـ
.مصاريؼ اليوميةالو  المواصالت،

.متحاناتواال الدراسية الرسـو دفع- الطمبة تنمية وبراما المدرسية الرسـو تقديـ
 .إضافية محاضرات تقديـ-
.الحاسوب في محاضرات تقديـ-

.مدرسية منح تقديـ- لمطمبة عامة مساعدات تقديـ
 .البالد خارج لمطمبة مساعدات تقديـ-
.ياراتالم لتنمية وتدريبات ورشات إقامة-

.إلسالميةا القيـ براما تنظيـ- العمـ مستوى ورفع الدعوى برناما
 .الدينية المواد لمعممي إعانات تقديـ-
 .الديف لمعممي عالوات تقديـ-
.نياالج وأعضاء المساجد لموظفي عالوات تقديـ-
 .الدعوية لممؤسسات مساعدات تقديـ-
 .والبحوث الكتب نشر في مساعدات تقديـ-
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.اإلنسانية التنمية برنامج وفؽ الزكاة صرؼ كيفية: 6.2 جدوؿ
المساعدة نوعالقسـ
 .العبادة لتحسيف دورات تنظيـ-الروحانيات براما

 .عامة دينية محاضرات تنظيـ-
.القرآف قراءة لتحسيف تجويد دورات إقامة-

 .دراستيـ في لممتفوقيف تشجيعية مخيمات تنظيـ- وأسرية تشجيعية براما تقديـ
.الشخصية القدرات وتنمية القيادة مخيمات تنظيـ-
 .أسرية ورشات تنظيـ-
.الجيراف بيف العالقات لتقوية ورشات تنظيـ-
 .األوالد لتربية تكوينية دورات تنظيـ-
 .الشباب قدرات لتنمية ورشات تنظيـ-

.الدينية المؤسسات تنمية برنامج وفؽ الزكاة صرؼ كيفية: 7.2جدوؿ
ساعدةالم نوعالقسـ
.والمصميات المساجد بناء- الدينية المؤسسات تنمية

.الدينية المدارس بناء-
.الدمار مف ووقايتيا البنايات ترميـ وتأثيثيا وتصميحيا الدينية المنشلت بناء
2011 )، الديف،عزماف عز)

  ي.الجزائر صندوؽ الزكاة  تجربة -ثالثا
 ،تعمػػؿ تحػػت إشػػراؼ وزارة الشػػؤوف الدينيػػة واألوقػػاؼ صػػندوؽ الزكػػاة ىػػو مؤسسػػة دينيػػة اجتماعيػػة    
 ةويتشػػػكؿ مػػػف ثالثػػػ ،تضػػػمف لػػػو التغطيػػػة القانونيػػػة بنػػػاء عمػػػى القػػػانوف المػػػنظـ لمؤسسػػػة المسػػػجد التػػػيو 

 مستويات تنظيمية:
 المجنة القاعدية: ميمتيا تحديد المستحقيف لمزكاة عمى مستوى كؿ دائرة.

 سة النيائية لممفات الزكاة عمى مستوى الوالية.المجنة الوالئية: توكؿ إلييا ميمة الدرا
المجنة الوطنية: نجد مف مكوناتيا المجمس األعمى لصندوؽ الزكاة ومػف مياميػا األساسػية كونيػا الييئػة 

  المنظمة لكؿ ما يتعمؽ بصندوؽ الزكاة بالجزائر.
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ومف أدوات الرقابة في نشاط الصندوؽ نجد:
.اإلعالـي كؿ وسائؿ تنشر ف التيالتقارير التفصيمية  -1
طالع عمى قنوات صرؼ الزكاة.وضع القوائـ المفصمة تحت تصرؼ أي ىيئة أو جمعية لال -2
نترنت.نشر األرقاـ بالتفصيؿ عمى موقع الوزارة في شبكة اإل -3
 تكوف في متناوؿ كؿ الجيات واألفراد. إعالميةمادة صندوؽ الزكاة  ةعتماد نشر ا -4
لجػػػاف المػػػداوالت المختمفػػػة عمػػػى كػػػؿ  إلػػػىأو نسػػػخا منيػػػا  يسػػػتوجب عمػػػى المزكػػػي إرسػػػاؿ القسػػػائـ -5

المستويات حتى يساعد الجياز اإلداري لمصندوؽ في الرقابة عمى عمميات جمع الزكاة.

المتأتيػػة مػػف جمػػع  اإليػػراداتطػػالع عمػػى مجمػػوع وبالتػػالي فػػإف لكػػؿ مػػواطف ولكػػؿ ىيئػػة الحػػؽ فػػي اال   
ة بػدفع حوالػػة بريديػة أو صػػؾ لمكتػب البريػػد أو عمػى مسػػتوى صػندوؽ الزكػػا إلػػىويػتـ دفػػع الزكػاة  ،الزكػاة

 العػائالت إلػىبنػاء عمػى المػداوالت النيائيػة لمجنػة الوالئيػة مػواؿ الزكػاة أوتصػرؼ  الصناديؽ المسجدية.
يخصػص جػزء مػف حيػث  الفقػراء لصػالح االستثمارو  ،حسب األولوية وذلؾ بإعطائيا مبمغا سنوياالفقيرة 

 ر لصػػػالح الفقػػػراء كػػػالقرض الحسػػػف أو شػػػراء أدوات العمػػػؿ لممشػػػاريع الصػػػغيرة.سػػػتثماأمػػػواؿ الزكػػػاة لال
 :اآلتيةتصرؼ الزكاة في الجزائر حسب النسب و 

% مػػػف 87.5 تصػػرؼ مميػػوف دينػػار جزائػػري 5 مػػػواؿ الزكػػاةأمػػف  إذا لػػـ تتجػػاوز الحصػػيمة الوالئيػػة    
 .اليؼ نشػاطات الصػندوؽتخصػص لتغطيػة تكػ% 12.5و تػوزع عمػى الفقػراء والمسػاكفحصيمة الزكػاة و 

ذا تجػػاوزت الحصػػيمة الوالئيػػةو  مػػف حصػػيمة  %50تصػػرؼ  مميػػوف دينػػار جزائػػري 5 مػػواؿ الزكػػاةأمػػف  ا 
تػػوزع عمػػى شػػكؿ قػػروض حسػػنة عمػػى القػػادريف عمػػى  %37.5و تػػوزع عمػػى الفقػػراء والمسػػاكيفالزكػػاة و 
(2013.)نصيب،تخصص لتغطية تكاليؼ نشاطات الصندوؽ %12.5و، العمؿ

 :بيت الزكاة الكويتيجربة ت -رابعا
بيػػت الزكػػاة ىيئػػة حكوميػػة ذات ميزانيػػة مسػػتقمة ألغػػراض جمػػع وتوزيػػع أمػػواؿ الزكػػاة فػػي مصػػارفيا     

الذي ينص عمى مايمي: ،5ـ، بموجب القانوف رقـ 1982نشاء بيت الزكاة الكويتي عاـ إالشرعية، تـ 
 والتبرعات وغيرىا. ، مع قبولو لميباتوطواعيةً  ختيارياً ايكوف جمع الزكاة أف  -1
 تقدـ الدولة لبيت الزكاة إعانة سنوية لتمكنو مف أداء ميمتو اإلنسانية وتعزيزا لموارده. -2
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ووضػػػػع المػػػػوائح الماليػػػػة  ،دارة لمصػػػػندوؽ، يخػػػػتص برسػػػػـ السياسػػػػيات العامػػػػة لػػػػوإتشػػػػكيؿ مجمػػػػس  -3
مما يسيؿ عمؿ الصندوؽ. ،واإلدارية وغير ذلؾ

يراداتنية سنوية يتـ فصؿ نفقاتيا و عد بيت الزكاة ميزاكما يُ  يػا مػف الزكػاة عػف المخصصػات مػف الدولػة. ا 
-تتكوف موارد بيت الزكاة مف:

 و مف الشركات.أالفراد اتقدـ طواعية مف  التيأمواؿ الزكاة  -1
 التػػيتقػػدـ مػػف الييئػػات والمؤسسػػات العامػػة والجمعيػػات والشػػركات واألفػػراد  التػػياليبػػات والتبرعػػات  -2

 دارة.يقبميا مجمس اإل
عانات السنوية مف الدولة.اإل -3

 وىػػػدؼ بيػػػت الزكػػػاة الكػػػويتي تحقيػػػؽ الريػػػادة والتميػػػز فػػػي خدمػػػة فريضػػػة الزكػػػاة والعمػػػؿ الخيػػػري محميػػػاً  
نفاقيػػػا فػػػي مصػػػارفيا الشػػػرعية بػػػأعمى مسػػػتوى مػػػف الكفػػػاءة ا  وتنميػػػة مػػػوارد الزكػػػاة والخيػػػرات و  ،وخارجيػػػاً 
(2013.)فالح، سماعي، مشاريع يتولى بيت الزكاة تنفذ عدةو والتميز، 

نوعيف: إلىو يتـ تقسيـ المشاريع 
 قسميف: إلىالمشاريع الداخمية، وتنقسـ مف حيث تمويميا  -أوال

وتشػػػمؿ مشػػػاريع الرعايػػػة الصػػػحية، مشػػػاريع  ،تمػػػوؿ مػػػف أمػػػواؿ الزكػػػاة التػػػيالمشػػػاريع الزكويػػػة و  -1
 .ةاالجتماعيالرعاية التعميمية، مشاريع الرعاية 

تمػوؿ مػف أمػواؿ الصػدقات والتبرعػات وتشػمؿ، مشػروع حقيبػة الطالػب،  التػيلخيرية و المشاريع ا -2
ستقباؿ صدقة الفطر، السقيا المتنقمة)مشروع ماء السبيؿ(.اضاحي، مشروع مشروع استالـ األ

المشػػاريع الخارجيػػة، يقػػيـ بيػػت الزكػػاة الكػػويتي مشػػاريع خػػارج الكويػػت مثػػؿ مشػػروع كافػػؿ اليتػػيـ،  -ثانيػػا
مشػػروع كفالػػة طمبػػة العمػػـ المشػػروع برعايػػة أيتػػاـ المسػػمميف فػػي الػػبالد العربيػػة واإلسػػالمية،  حيػػث يقػػوـ

والوقػػوؼ عمػػى  ،المحتػاجيف خػػارج دولػة الكويػػت، حيػث تقػػـو إدارة صػندوؽ طالػػب العمػـ بمتابعػػة الطالػب
وغيرىػا مػف وربط الطالب بالكافؿ عف طريقة إيصاؿ التقػارير الدراسػية  ،آخر التطورات ألحوالو الدراسية

غاثػػة مشػػروع دعػػـ الييئػػات والجمعيػػات اإلسػػالمية خػػارج الكويػػت، مشػػروع اإلاألمػػور المتعمقػػة بالدراسػػة، 
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سالمية لمتخفيؼ مف آثار النكبات كالحروب والزالزؿ والفيضانات، مشروع األضاحي لمبمداف العربية واإل
 توزيعيػػاو سػػالمية لعربيػػة واإلضػػاحي فػػي بعػػض الػػدوؿ احيػػث يقػػـو بيػػت الزكػػاة الكػػويتي بتنظػػيـ ذبػػح األ

دينػػار  27157403 نفػػاؽ المحمػػيحيػػث بمػػع اإل سػػالمية والخيريػػة فػػي تمػػؾ الػػبالد.عمػػى المؤسسػػات اإل
 (2018دينار كويتي.)موقع بيت الزكاة الكويتي، 12454048نفاؽ الخارجي كويتي، واإل

:في محاربة الفقرسالمية في دور الزكاة الدروس المستفادة مف تجارب بعض الدوؿ اإل 2.11.2

 ،(ماليزيػػا، الجزائػػر، الكويػػتمػػف خػػالؿ االطػػالع عمػػى التجػػارب السػػابقة فػػي الػػدوؿ األربعػػة )السػػوداف، 
كما يمي:مواؿ الزكاة ومساعدتيا في محاربة الفقر أإلدارة ستفادة مف عدة محاور أساسية يمكف لنا اإل

 ف يكوف ىناؾ قانوف ينظـ جباية الزكاة.أ -1
لمسػػػتحقي الزكػػػاة مػػػف خػػػالؿ  قتصػػػادياالىرة الفقػػػر مػػػف خػػػالؿ رفػػػع المسػػػتوى ف تػػػتـ معالجػػػة ظػػػاأ -2

دوات العمؿ لممشاريع الصغيرة.أالقروض الحسنة أو شراء 
 ستثمار لصالح الفقراء.ف يتـ تخصيص جزء مف أمواؿ الزكاة لالأ -3
 نشر تقارير وخطط لجاف الزكاة في وسائؿ االعالـ. -4
كاة لمحد مف ظاىرة الفقر.ف تساىـ الدولة في دعـ براما لجاف الز أ -5
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الدراسات السابقة: 12.2

 تمييد
سػػتفادة ألجػػؿ تحديػػد اإلطػػار العػػاـ ليػػذه الدراسػػة ومقارنتيػػا بالدراسػػات السػػابقة ذات الصػػمة بيػػدؼ اإل

ىػا أثر تناولت موضػوعات تتعمػؽ بالزكػاة و  التيالدراسات المحمية والعربية،  أىـمنيا، نستعرض فيما يمي 
عداد ىذه الدراسة.إاطمع عمييا الباحث قبؿ وخالؿ  التيمحاربة الفقر، وىي بعض الدراسات  في

  حدث.األ إلىقدـ وقد قاـ الباحث بترتيب الدراسات بناًء عمى حداثتيا فقد رتبيا مف األ

ديػػواف الزكػػاة واليػػة  ،، مسػػاىمة الزكػػاة فػػي معالجػػة الفقػػر دراسػػة حالػػة2006، دراسػػة، فضػػؿ اهلل 
 .ـ2004-1998 طوـ في الفترةالخر 

واليػة  فػي الفقػر معالجػة فػي الزكػاة نجحػت مػدى أي إلػىجابػة عمػى السػؤواؿ ىػذه الدراسػة لإ جػاءت
 التػيومعرفػة اآلليػات  ،الدراسة إلي إبػراز دور الزكػاة فػي مناىضػة وتقميػؿ الفقػر ىدفتحيث  ؟ الخرطوـ

ـّ  تحققػػت فػػي ىػػذا المجػػاؿ  التػػيالنجاحػػات والوقػػوؼ عمػػى  اىـقضػػايتباعيػػا فػػي تحديػػد الفقػػراء وحػػؿ اتػػ
ـ (. كمػػا تناولػػػت 2004 -1998بػػالتركيز عمػػى تجربػػػة ديػػواف الزكػػاة واليػػػة الخرطػػـو فػػي الفتػػػرة مػػف ) 

 االجتمػػاعيالمنػػاط بيػػا إحػػداث التغييػػر  االقتصػػادالدراسػػة تحمػػياًل مفصػػاًل لمزكػػاة كواحػػدة مػػف مؤسسػػات 
ومػػف نتػػائا الدراسػػة أف دور  ميمػػي والمػػنيا التػػاريخي.. اتبعػػت الدراسػػة المػػنيا الوصػػفي التحقتصػػادياالو 

توسػيع قاعػدة التمميػؾ  إلػىالزكاة في محاربة الفقر لػيس مقصػورًا عمػى معونػة مؤقتػة أو دوريػة بػؿ تعػداه 
الػديواف  سػاىـأغنيػاء مػالكيف لمػا يكفػييـ طػواؿ العمػر. كمػا  إلػىكبر عدد مستطاع مف الفقراء أوتحويؿ 

 والتعمػػػػيـ، فقػػػػر الجمػػػػاعي بػػػػدعـ المشػػػػاريع الخدميػػػػة فػػػػي مجػػػػاالت الزراعػػػػة،فػػػػي حػػػػؿ قضػػػػايا اإلفقػػػػار وال
تواجػو ديػواف الزكػاة السػوداني تيػرب المكمفػيف مػف دفػع  التػيوالمياه، والزراعة. ومػف المشػاكؿ  والصحة،

وقػد  زكاتيـ. وتصرؼ بعض المستفيديف مف الصرؼ الرأسػي ببيػع المشػروع والعػودة لمػديواف مػرة أخػرى.
الزكػػاة  فػػيورفػػع قػػدرات العػػامميف  ،بضػػرورة فاعميػػة خطػػاب الزكػػاة ورفػػع الػػوعي الزكػػوي أوصػػت الدراسػػة

عمى المستوى المحمي ومراجعػة تكمفػة إدارة الزكػاة؛ والعمػؿ عمػى تقميميػا حتػى  الزكاةعمى إدارة  يـوتدريب
.الصرؼالفقراء والمساكيف والعمؿ عمى تقصير دورة اإلجراءات الخاصة ب إلىيمكف توجيو أمواؿ أكثر 
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 .مػواؿ الزكػاة وأثرىػا فػي الحػد مػف ظػاىرة الفقػر فػي قطػاع غػزةأوتنظػيـ  إدارة ،2007دراسة عميػوة، 
 "سالمية العاممة في مجاؿ الزكاة في قطاع غزةدراسة تطبيقيةعمى الجمعيات اإل"

ىػػػػذه الدراسػػػة لتوضػػػػح مػػػا ىػػػػو دور المؤسسػػػات الخيريػػػػة العاممػػػة فػػػػي قطػػػاع غػػػػزة فػػػػي إدارة  جػػػاءت    
توضػيح مػدى  إلػىىدفت الدراسة ؼ الزكاة و أثره في الحد مف ظاىرة الفقر في قطاع غزة. حيث مصار 

ثار ظاىرة الفقر في قطاع غزة  وىؿ نجحت ىذه المؤسسات في الحد مف آمساىمة الزكاة في الحد مف 
دارتيػا إوكيفيػة المؤسسات العاممة في مجاؿ الزكػاة فػي قطػاع غػزة  واقع التعرؼ عمىآثار ظاىرة الفقر، 

كمػا  مشكمة الفقػر،مف تقدميا ىذه المؤسسات لممساىمة في الحد  التيلجباية مصارؼ الزكاة و البراما 
فػي مجػاؿ الزكػاة  لممؤسسػات العاممػة مػواؿ الزكػاةأدارة وتنظػيـ مقتػرح إلإطػار  تقػديـ  إلػىىدفت الدراسة 

يوجػد نػو ال أمف نتائا الدراسػة، في قطاع غزة، و قد استخدـ الباحث المنيا الوصفي التحميمي. وكانت 
، تقػػـو ىػػذه تنسػػيؽ بػػيف المؤسسػػات الخيريػػة العاممػػة فػػي مجػػاؿ الزكػػاة فػػي  قطػػاع غػػزة عنػػد جمػػع الزكػػاة

فػاء تالمؤسسات بإنشاء مشاريع تنموية و إنتاجية لممساىمة في الحد مف ظاىرة الفقر دعمػًا لسياسػة اإلك
، وصػػػت الدراسػػػةأو  .عمػػػى مسػػػتوى جيػػػد مػػػف الكفػػػاءةف المؤسسػػػات العاممػػػو فػػػي مجػػػاؿ الزكػػػاة أو  الػػػذاتي،

قامػػة شػػبكة معمومػػات محوسػػبة تػػربط بػػيف جميػػع  بضػػرورة تشػػكيؿ ديػػواف لمزكػػاة تحػػت اشػػراؼ الدولػػة، وا 
المؤسسات الخيرية العاممػة فػي مجػاؿ الزكػاة، زيػادة التنسػيؽ بػيف المؤسسػات الخيريػة العاممػة فػي مجػاؿ 

مػػواؿ الزكػػاة إلقامػػة أتخصػػيص جػػزء مػػف و ي توزيػػع الزكػػاة، فػػ زدواجيػػةالزكػػاة فػػي قطػػاع غػػزة لتفػػادي اال
زيػػادة توعيػػة مػػؤدي الزكػػاة بضػػرورة تقػػديـ زكػػاة أمػػواليـ لممؤسسػػات الخيريػػة العاممػػة و ، اسػػتثماريةمشػػاريع 

عػداد ا  ف تقـو المؤسسات ببذؿ جيػد فػي تجييػز و أو  في التوزيع، ازدواجيةفي مجاؿ الزكاة تفاديًا لحدوث 
ف تػوزع زكػػاة الفطػػر أفػي قاعػػدة بيانػػات وتحػديثيا بشػػكؿ مسػػتمر و  الفقػػراء ووضػػعياقػوائـ المحتػػاجيف مػف 

 .ف توزع زكاة الماؿ عمى مدار العاـأبالكامؿ و 

: دراسػػة تطبيقيػػة قتصػػادياالدراسػػة بعنػػواف مؤسسػػات الزكػػاة وتقيػػيـ دورىػػا   2008دراسػػة فرحػػاف، 
 .(2006-2000لمفترة مف )

النظػري لمزكػاة فػي تحقيػؽ  قتصػادياالثؿ في تزايد الفجوة بيف الدور تتم التيجاءت مشكمة ىذه الدراسة 
العممي لممؤسسات المعنيػة بتطبيػؽ  قتصادياالوحؿ مشكالتيا ، والدور  ةقتصادياالأىداؼ المجتمعات 

أحكػػػاـ الزكػػػاة، ىػػػدفت الدراسػػػة إلػػػى تقيػػػيـ كفػػػاءة مؤسسػػػات الزكػػػاة محػػػؿ الدراسػػػة فػػػي مجػػػالي التحصػػػيؿ 
الفعمػػػي، وتشػػػخيص أوجػػػو القصػػػور الػػػذي قػػػد يوجػػػد فػػػي  قتصػػػادياالمعرفػػػة دورىػػػا  واإلنفػػػاؽ، وبالتػػػالي
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مؤسسػػات الزكػػاة محػػؿ الدراسػػة، وتوضػػيح أسػػبابو، وتقػػديـ الحمػػوؿ الالزمػػة لمعالجتػػو، بمػػا يضػػمف تجميػػة 
وتتبع منيجية الدراسة المنيا الوصفي  .كما ىو مأموؿ منيا ةقتصادياالآثار تمؾ المؤسسات في الحياة 

. وجػػاءت نتػػائا الدراسػػة، عػػف قصػػور فػػي البنيػػة التشػػريعية والتنظيميػػة لمؤسسػػات الزكػػاة محػػؿ التحميمػػي
الدراسػػػة يسػػػيـ فػػػي إضػػػعاؼ أداء تمػػػؾ المؤسسػػػات، وبالتػػػالي فػػػي تػػػدني كفاءتيػػػا فػػػي مجػػػالي التحصػػػيؿ 

تػدني كفػاءة المؤسسػات محػؿ و لتمػؾ المؤسسػات ضػعيفًا جػدًا،  قتصػادياالواإلنفاؽ بصػورة تجعػؿ الػدور 
تػدني كفػاءة المؤسسػات محػؿ الدراسػة فػي مجػاؿ إنفػاؽ أمػواؿ و اسة في مجاؿ تحصيؿ أمواؿ الزكاة، الدر 

تطوير أدائيا فػي المجػاالت التاليػة: آليػات التحصػيؿ، آليػات بالزكاة. وأوصت الدراسة مؤسسات الزكاة، 
دؿ الخبػػػرات مػػػع تصػػػاؿ اإللكترونػػػي، المػػػوارد البشػػػرية، خطػػػاب الزكػػػاة، تبػػػااإلنفػػػاؽ، قواعػػػد البيانػػػات، اإل

رفػع درجػة و سػتقاللية التامػة لمؤسسػات الزكػاة، اإلو المؤسسات األخرى ذات العالقة في الداخؿ والخارج، 
 ىتماـ بمؤسسات الزكاة، مف خالؿ تطوير الُبنى التشريعية لمؤسسات الزكاة.اإل
 

ضػػفة دور لجػػاف أمػػواؿ الزكػػاة فػػي التنميػػة فػػي محافظػػات شػػماؿ ال، بعنػػواف 2010دراسػػة عمػػري، 
 .الغربية
مػػا ىػػو دور لجػػاف أمػػواؿ الزكػػاة فػػي تحقيػػؽ التنميػػة فػػي  السػػؤاؿ التػػالي عػػفىػػذه الدراسػػة لتجيػػب  جػػاءت

محافظػػات شػػماؿ الضػػفة الغربيػػة مػػف وجيػػة نظػػر رؤسػػاء ومػػوظفيف لجػػاف أمػػواؿ الزكػػاة والفئػػة المسػػتفيدة 
، ةاالجتماعيػة في التنميػة مدى مساىمة لجاف أمواؿ الزكالى التعرؼ عمى إوىدفت الدراسة  ؟مف المجاف

 الصحية في محافظات شػماؿ الضػفة الغربيػة مػف وجيػة نظػر رؤسػاء لجػاف أمػواؿ الزكػاةو ، ةقتصادياالو 
 جيػػػػة نظػػػػر رؤسػػػػاء لجػػػػاف أمػػػػواؿ الزكػػػػاةو لػػػػى التعػػػػرؼ عمػػػػى إيضػػػػًا أو ىػػػػدفت  والمنتفعػػػػيف  مػػػػوظفيفالو 
جية نظر المنتفعيف و و  ضفة الغربيةحوؿ مساىمة المجػاف فػي التنميػة فػي محافظات شماؿ ال فموظفيالو 

 دتاعتمػو  .ةمف لجاف أمواؿ الزكاة حوؿ مساىمة المجاف في التنمية في محافظػات شػماؿ الضػفة الغربيػ
ف لجػاف الزكػاة تمعػب دورًا بسػيطا فػي أوكاف مػف نتػائا ىػذه الدراسػة  .لوصفيالمنيا اىذه الدراسة عمى 

لػدى لجػاف الزكػاة فػي محافظػات شػماؿ الضػفة الغربيػة  فأؿ الضفة الغربية، و االتنمية في محافظات شم
ف لجػػاف الزكػػاة لػػـ تسػػتطيع أقػػدرة عمػػى التعػػاوف و التشػػبيؾ مػػع المؤسسػػات الحكوميػػة وغيػػر الحكوميػػة، و 

المساىمة في حػؿ مشػكمة الفقػر والبطالػة مػف خػالؿ برامجيػا، وأيضػا لػـ تسػتطيع القيػاـ بمشػاريع تنمويػة 
ت الدراسػػة، ياعمػػى تقػػديـ المسػػاعدات اإلغاثيػػة. وكػػاف مػػف توصػػ صػػغيرة لألسػػر بػػؿ اقتصػػرت برامجيػػا

ألصػعدة، وأوصػت ايضػا ااستحداث دوائر تخطيط في لجاف الزكػاة لمنيػوض بخػدمات الزكػاة عمػى كافػة 
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وصت بالتعاوف وتبادؿ الخبرات بيف لجاف الزكاة عمى المسػتوى أبإنشاء صندوؽ لمقروض الحسنة، كما 
 المحمي والدوؿ المجاورة.

 
 .لمزكاة ةقتصادياالاِلثار  ،2011، راف و الدغمييسم اسةدر 

فػػي المجتمػػع  ةقتصػػادياالتقمػػؿ مػػف آثػػار الزكػػاة  التػػياإلجابػػة عمػػى التسػػاؤالت  إلػػىىػػدفت الدراسػػة     
والتوزيعيػػػة فػػػي تحريػػػؾ الفعاليػػػات  يةاالسػػػتثمار وبيػػػاف ذلػػػؾ مػػػف خػػػالؿ أدوار الزكػػػاة التمويميػػػة و  المسػػػمـ،

مػػػف حػػػدة مشػػػكمة الفقػػػر والبطالػػػة فػػػي المجتمػػػع المسػػػمـ عنيػػػا فػػػي المجتمعػػػات ، والتخفيػػػؼ ةقتصػػػادياال
سػػبقت الزكػػاة الػػنظـ الوضػػعية بوضػػع الحمػػوؿ المناسػػبة لحالػػة العػػوز ، األخػػرى. وكػػاف مػػف نتػػائا الدراسػػة

الزكػػػاة و ، االسػػتثمارحيػػث تشػػجع عمػػى  ةقتصػػادياالف الزكػػاة دافػػع ومحػػرؾ لألنشػػطة الماليػػة و ا  و  والفقػػر،
وبػذلؾ تكػوف قػد غطػت الحاجػات  ،حػد الكفايػة إلػىة رفعت مستوى الفرد مف حػد الكفػاؼ فريضة إسالمي

 ةاالجتماعيػف الزكاة سبقت جميع الػنظـ الحديثػة فػي إزالػة الفػوارؽ الطبقيػة و أو  األساسية ألفراد المجتمع،
فرديػػة بػػيف األغنيػػاء والفقػػراء. ويوصػػي الباحػػث المسػػمميف تطبيػػؽ فريضػػة ا )الزكػػاة( عمػػى األصػػعدة ال

والشعبية ففييا مف المنافع الدينية والدنيوية ما يكمؿ إيماف المسمـ، ويسد حاجتو، ويخفؼ عنو مف عوزه 
  وفقره.
-2014 لمفتػرة التنمويػة لمجزائػر البػرامج ظػؿ فػي الجزائػر في الفقر ، إشكالية2014 ،حاجيدراسة 
2005. 
 عمى 2005-2014 الفترة خالؿ الجزائر يف التنموية البراما انعكاسات تمحورة ىذه الدراسة عمى    

 في الفقر مكافحة في الزكاة وصندوؽ ةاالجتماعي السياسات دور ما مف خالؿ السؤواؿ  الفقر معدالت
 الػوعي وزيػادة الفقػر مشػكمة جوانػب عمػى الضػوء إلقػاء فػي المسػاىمة إلػى ىػدفت الدراسػة،الجزائػر. 
 فػي الناميػة والفقػر البمػداف تواجػو مشػكمةباعتبارىػا  قػرالف ظػاىرة تحميػؿو  بعناصػرىا المختمفػة، والمعرفػة
 وىيكمػو الفقػر مسػتوى تمخػص التػي المعطيػات ووضػعالجزائػر  فػي الفقػر معػدؿ قيػاسو  الجزائػر،

وكػاف  .وقػد اعتمػدت الدراسػة عمػى المػنيا الوصػفي التحميمػي مسػبباتو تحديػد إلػى باإلضػافة وديناميكيتػو
 الفقر قياس في المدقع الفقر خط مؤشر عف يختمؼ المطمؽ فقرال خط مؤشر فأ مف نتائا ىذه الدراسة

 ورفػع الفقػراء، أفقػر إلػى الوصػوؿ يمكنيػا قويػة تنمويػة أداة الصػغيرة القػروض تعتبػرو  مجتمػع، بػأي
 بػالحموؿ األخػذ وكػاف مػف توصػيات الدراسػة، ضػرورة ،االقتصػاد نمو في واإلسياـ مستوياتيـ المعيشية

  .الزكاة دور تفعيؿ خالؿ مف وذلؾ الجزائر، في الفقر عمى ءلمقضا ) الزكاة( اإلسالمية
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 واليػة حالػة دراسػة "المسػتدامة التنميػة تحقيػؽ فػي الزكػاة صػندوؽ دور ،2014 خضػير،دراسػة، 
 . 2003-2013الوادي
 تمػت وقػد في الجزائر، المستدامة التنمية تحقيؽ في الزكاة صندوؽ جاءت ىذه الدراسة لتفسر دور    

 تميػزت ،الوصػفي وكػاف مػف نتػائا ىػذه الدراسػة المنيا الدراسة الوادي، استخدمت منطقة ىعم الدراسة
 رتفاعا  و  والية، كؿ في المختمؼ لمتحصيؿ راجع وىذا الزكاة تحصيؿ في باختالالت سنوات الدراسة كؿ
 جػـح رتفػاعإ ،الزكػاة صػندوؽ مػف المسػتفيدة العػائالت عػدد تزايدو الزكاة،  صندوؽ مف المستفيديف عدد

 العمػؿو ، الزكػاة لصػندوؽ أكثػر اسػتقاللية إعطػاءب. وقػد أوصػت الدراسػة، ستثمارلال المخصصة المبال 
، ودقيقػة مكشػوفة الحسػابات جعػؿ خػالؿ مػف الزكػاة مؤسسػات فػي والحوكمػة الشػفافية ترسػيخ عمػى

 ريفوالمسػتثم الكبػار التجػار تحفيػز، اسػتثمارية مؤسسػات إنشػاء أسػاس عمػى الزكػاة أمػواؿ سػتثمارا  و 
 التخفيػؼ أو عػنيـ الضػرائب ورفػع اإلداريػة التسػييالت خػالؿ مػف وذلػؾ الزكاة لدفع المزكيف والمقاوليف

 الػدوؿ تجػارب مػف سػتفادةاإلو ، والمػوزعيف والمحصػميف لمزكػاة المػؤديف بيف الثقة زرع عمى العمؿ، منيا
  .الزكوي المجاؿ في واإلسالمية العربية
 .2013-2003الفقر لمفترة  ظاىرة مف الحد في الجزائري الزكاة صندوؽ ، دور2015 بمقاسـ،دراسة 
 صػندوؽ خػالؿ مػف الفقػر لمشػكمة كحػؿ الزكػاة تفعيػؿ يمكػف مػدى أي إلػىكانػت مشػكمة الدراسػة      
 عػف الكشػؼ إلػىىػدفت الدراسػة و  عتمػدت الدراسػة عمػى المػنيا الوصػفي التحميمػي،ا، و الجزائػري الزكػاة
 لتػزاـاإل خاصػة ومػدى بصػفة والفقػر عامػة بصػفة ةاالجتماعيػ اكؿالمشػ حػؿ فػي الزكػاة نجاعػة مػدى

وكػاف مػف نتػائا ىػذه  .الفقػر مشػكؿ حػؿ فػي الزكاة صندوؽ ودور ،الجزائري المجتمع في الزكاة بتطبيؽ
أشػكاؿ  ومختمػؼ الفقػر إلى المجتمعات مف العديد تجر زالت وال أدت التي الرئيسية الدراسة أف األسباب

 والتكافػؿ والعمػؿ العمػـ إلػى تػدعو التػي اإلسػالمية الشػريعة بقواعػد العمػؿ عػدـ ىػو والحرمػاف، العػوز
 رأسػيا وعمػى ةقتصػادياالو  ةاالجتماعيػالمشػكالت  مختمػؼ يحػؿ مػا كػؿ بػو ويوجػد والتعػاطؼ والتػراحـ

 الزكػاة، فريضػة بػأداء الجزائػري المجتمػع أفػراد التػزاـ ايضػاً  وكػاف مػف نتػائا الدراسػة الفقػر، ةمشػكم
 الرقابيػة وتنصػيب األجيػزة العػامميف وقد اوصت الدراسة عمى حسف اختيػار ،الزكاة صندوؽ ةمصداقيو 

نشػاءو والتوعيػة، اإلعػالـ  دور زيادةو  الزكاة، مؤسسة في دورىا وتفعيؿ  خاللػو مػف الػذي الزكػاة، قػانوف ا 
 يحتػاج التػي يةاالستثمار  المشاريع إقامة إلى الزكاة حصيمة مف جزء توجيوو ، اً إجباري الزكاة دفع يصبح
  تشغيميـ فييا. يتـ التيو  والمساكيف الفقراء ليا
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 العػامميف نظػر ِوجيػة الفقرمف ِحدة مف لمتقميؿ الزكاة ديواف برامج ، فاعمية2016إسماعيؿ، دراسة 
 .)الخرطـو والية الزكاة ديواف(ميدانية  عمييا دارسة

ىدفت و  ،الزكاة في التقميؿ مف حدة الفقرما مدى فاعمية آليات ديواف   ت ىذة الدراسة لمتعرؼ عمىءجا
الدراسة لمتعرؼ عمى مدى فاعمية براما ديواف الزكاة في التقميؿ مف حدة الفقر عف طريؽ التعرؼ عمػى 

نتاجيػػة مػػدى فاعميػػة بػػراما المسػػاىمات النقديػػة المباشػػرة، وعمػػى مػػدى فاعميػػة بػػراما تمميػػؾ المشػػاريع اإل
وخمصػػػػػت الدراسػػػػػة إلػػػػػى أف بػػػػػراما . نيا الوصػػػػػفي التحميمػػػػػياعتمػػػػػدت الدراسػػػػػة عمػػػػػى المػػػػػ .لممسػػػػػتفيديف

المسػػاىمات النقديػػة المباشػػرة غيػػر ممبيػػة لمتطمبػػات األسػػر ولػػـ تسػػاعد فػػي التقميػػؿ مػػف حػػدة الفقػػر، وفػػي 
نتاجية تساىـ في تقميػؿ حػدة الفقػر لألسرة والمجتمع، وأف المشاريع اإل االجتماعيتحقيؽ األمف الفردي و 

وصػػػػت الدراسػػػػة بزيػػػػادة أفضػػػػؿ مػػػػف المسػػػػاعدات النقديػػػػة. وقػػػػد أنتاجيػػػػة يع اإلف المشػػػػار ألممسػػػػتفيديف، و 
كبػػر عػػدد مػػف أتوسػػيع المشػػاريع اإلنتاجيػػة رأسػػيًا وافقيػػًا إلسػػتيعاب و المسػػاعدات النقديػػة لألسػػر الفقيػػرة، 

تنفيػػذ المشػػروع،  ءبػػد ؿقبػػ وو فشػػمأعمػػؿ دراسػػة جػػدوى لممشػػاريع لمتعػػرؼ عمػػى نجػػاح المشػػروع و الفقػػراء، 
 مف المشاريع اإلنتاجية. اً حتياجات الخاصة وتمميكيـ جزءـ بذوي االىتمااالو 
 

 :التعقيب عمى الدراسات السابقة 1.12.2
    
مػف مفيػـو  ترتبط الدراسات السابقة بدرجة كبيرة بيذه الدراسة، وذلؾ مف خالؿ تناوؿ الموضوعات بػدءً  

، ومفيػػـو ةاالجتماعيػػو  ةقتصػػادياالنميػػة نفاقيػػا، ودور الزكػػاة فػػي التا  الزكػػاة وأحكاميػػا، وطػػرؽ جبايتيػػا و 
الفقػػػر، ودور الزكػػػاة فػػػي الحػػػد مػػػف الفقػػػر. ولقػػػد اسػػػتخدمت بعػػػض الدراسػػػات السػػػابقة المػػػنيا الوصػػػفي، 

الدراسػػات السػػابقة تناولػػت  معظػػـوبعضػػيا اسػػتخدمت مػػنيا دراسػػة الحالػػة، وكػػذلؾ المػػنيا التػػاريخي. و 
تناوليػػا ومناقشػػتيا موضػػوع  إلػػى باإلضػػافة، ةقتصػػادياالو  ةاالجتماعيػػمفيػػـو الزكػػاة مػػف الناحيػػة الفقييػػة و 

الفقػػر ودور الزكػػاة فػػي الحػػد منػػو. وقػػد اسػػتفاد الباحػػث مػػف الدراسػػات السػػابقة فػػي تحديػػد اإلطػػار النظػػري 
ىا في الحد أثر اء أدبيات الدراسة في موضوع الزكاة والفقر و ثر إلمدراسة، حيث ساعدت تمؾ الدراسات في 

 ستطاع الباحث أف يحدد أسئمة الدراسة.انتائا وتوصيات الدراسات السابقة مف الفقر، كذلؾ مف خالؿ 
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 ما يميز ىذه الدراسة عف الدراسات السابقة:  2.12.2
   

بة الفقر، حيث ر في محا والبيرةتتناوؿ الدراسة الحالية دور لجنة الزكاة المركزية في محافظة راـ ا     
     ـ2016-2001امػػت بتحميػػؿ ميزانيػػات لجنػػة الزكػػاة مػػف عػػاـ ق أنيػػاتميػػزت ىػػذه الدراسػػة عػػف غيرىػػا ب

نفػػػاؽ عمييػػػا ويمكػػػف تحديػػػد جوانػػػب ىػػػذه البػػػراما وآليػػػة اإل إيػػػراداتطػػػالع عمػػػى بػػػراما المجنػػػة وعمػػػى واال
 ختالؼ الدراسة الحالية عف الدراسات السابقة بشكؿ أوضح كما يمي:ا
سػػػتبانة لموقػػػوؼ عمػػػى آراء ، ولػػػـ تسػػػتخدـ اإلالكيفػػػياسػػػتخدمت المػػػنيا نيػػػا أ مػػػا يميػػػز ىػػػذه الدراسػػػة -1

نما استخدمت تحميؿ المعمومات األولية مف مصدرىا وتحميؿ المقابالت والسجالت.  المبحوثيف، وا 
فػي محافظػة  عػف واقػع لجنػة الزكػاة المركزيػة اً ماليػ كما أف ىذه الدراسػة سػتقدـ وثيقػة تشػمؿ تحمػيالً   -2

 تقدميا المجنة. التيخدمات ، ومقترحات لتحسيف الراـ ا و البيرة
 التخصيص المكاني لعينة الدراسة في منطقة راـ ا والبيرة فقط. -3
 

 :التطور التاريخي لمجاف الزكاة في فمسطيف 13.2
    
 دارة التبرعاتإب ُمكمفة رسمية غير طوعية لجاناً  تدير الغربية الضفة في المساجد ظمت لقروف عديدة، 

 ىػذه بعػض سيتأسػ فػي ةردنياأل األوقاؼ وزارة بدأت السبعينيات وفي ،المحمية المجتمعات مف الُمقدمة
 الطوعيػة المجػاف ىػذه اسػتمرت. و ردنػياأل الزكػاة قػانوف بموجػب "زكػاة لجػاف"إنيػا  عمػى رسػمياً  المجػاف
 تػدريجياً  وحصػمت المحمػي، يموليػا المجتمػع التػي الخيريػة المشػاريع إدارة فػي الزكػاة مجػاؿ فػي العاممػة
 . الخميا ودوؿ الغرب في سالميةاإل الجاليات مف مويؿت عمى
 

 فػي منطقػة طويػؿ تػاريخ المحمػي المجتمػع مػف التبرعػات وتوزيػع بجمػع المكمفػة الطوعيػة لمجػاف الزكػاة
 والمتوسطة الصغيرة المشاريع وأصحاب المتدينيف األعماؿ رجاؿ كاف عديدة، فمسنوات. األوسط الشرؽ
 فػي يجتمعػوف طيػاؼ المجتمػعأ مختمػؼ مػف ثقافػة وأكثػرىـ ،متعممػيفال وبعػض المسػاجد وأئمػة الحجػـ

 ومراكػز لمفقػراء المجانيػة الوجبػات مثػؿ مطػاعـ الخيريػة المشػاريع تشػغيؿ أجػؿ مػف المحميػة المسػاجد
 وزارة بػدأت، 1977عػاـ  وبحمػوؿ الغربيػة الضفة وفي .األضاحي وتقديـ األيتاـ ورعاية الطبية اإلغاثة
 الزكػاة قػانوف بموجػب "زكػاة لجػاف"إنيػا  عمػى الطوعيػة المجػاف ىػذه مثؿ رسمياً  جؿة تسردنياأل األوقاؼ
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 تشغيؿ الخصوص وجو عمى الغربية الضفة في الزكاة لجاف واصمت ،رسمياً  تسجيميا بدء منذ .ردنياأل
لىو  .المحمي المجتمع يموليا التي المشاريع الخيرية  سػعت قػوي وديني اجتماعي كمكوف دورىا جانب ا 

 أحػد ويتمثػؿ. مشػاريعيا خالؿ مف لمجتمعاتيا رياالفق العمود تقوية إلى الغربية الضفة في الزكاة لجاف
لمضػفة  المسػتمر ضػـلا مواجيػة فػي الصػمود عمػى قػدرة أكثػر المحميػة المجتمعػات جعػؿ فػي ياأىػداف
 لمنظمػاتا ُتعػد .الخػارج إلػى اليجػرة عمميػة ومقاومػة سػرائيمياإل سػتيطانياإل التوسػع طريؽ عف الغربية

التمويػؿ  مصػادر أىػـ بػيف مػف المتحػدة والواليػات وأوروبػا الخمػيا منطقػة فػي اإلسػالمية والمؤسسػات
 المجتمػع نسػيا فػي ترسػخيا لمػدى ونظػرا ،أخػرى ومنػاطؽ الغربيػة الضػفة فػي الزكػاة لمجػاف الخػارجي
 ودوؿ ربالغػ فػي المسػممة الجاليػات مػف كبيػرة تمػويالت عمػى التػدريجي حصػوليا جانػب إلػى المحمػي
 الدامية شتباكاتاإل أدت ،2006لعاـ التشريعية نتخاباتاإل في حماس فوز حركة أعقاب فيو  . الخميا

، 2007عػاـ ومنػذ .الغربيػة الضػفة عػف سياسػياً  قطػاع غػزة فصػؿ إلػى وحركػة حمػاس فػتح بػيف حركػة
 لػذيا األمػر الغربيػة، الضػفة عمػى حركػة فػتح تسػيطر حػيف فػي غػزة قطػاع عمػى حمػاسحركػة  تسيطر
 المجتمػع مػف مسػتويات مسػتوى كػؿ عمى متزايد بشكؿ ؤث ري حماسحركة و  فتح حركة بيف التوتر جعؿ

 الحػالي الجمػود بػأف الكثيػر لػدى اآلف السػائدة والقناعػة ة.المحتمػ الفمسػطينية األراضػي فػي الفمسػطيني
حقػوؽ  ظػروؼ تػدىور ثمػف المواطنػوف يػدفع حػيف فػي سيسػتمر، سياسػي مسػتوى أعمػى عمػى الموجػود
المسػاعدات  عمػى كبيػرة بدرجػة يعتمػد مجتمػع وفػي. اإلدارة وشػفافية الديمقراطيػة ىياكػؿ وتلكػؿ اإلنسػاف

 لمحركػات متزايػدة يػةأىم المسػاعدات ىػذه مثػؿ تػوزع التػي المؤسسػات عمػى لمسػيطرة تكػوف الخارجيػة،
 قبػؿ مػف حتػؿمُ  الواقػع األمػر بحكػـ ىػو أيضػا إقمػيـ عمػى سػيطرتيا توطيػد إلػى تسػعى التػيالسياسػية 
 المحمػي المسػتوي عمػى الزكػاة بمجنػة جػدد أعضػاء بتسػمية اقتػراح ىنػاؾ كػاف االنقسػاـ، قبػؿ .إسػرائيؿ
 التعيينػات وشػممت ة.الفمسػطينيالوطنيػة  السػمطة فػي والشػؤوف الدينيػة وزارة األوقػاؼ بموافقػة وتعييػنيـ
  .األخػرى الفمسػطينية ةالسياسػي وحمػاس والحركػات فػتح حركتػي مػف عناصػر وكػذلؾ مسػتقميف، أعضػاءً 

 غػزةقطػاع  فػي الزكػاة ولجػاف الحكوميػة غيػر المنظمػات تغيػر وضػع إلػى 2007 عػاـ انقسػاـ أدى قػدل
 الحكومػة سػيطرة زيػادة اسػتيدفت ُأدخمػت التػيالزكػاة  لجػاف تنظػيـ فإعػادة كبيػر، بشػكؿ الغربيػة والضػفة
 عػف الناجمػة القيػود ظػؿ فػي حاليػا نيااتػدير  لتػيا المنػاطؽ عمػى وفػتح حمػاس مػف كػؿ سػمطة وتعزيػز
 قامػت ، 2007عػاـ فػي .الغربيػة لمضػفة اإلسػرائيمي واالحػتالؿ غػزة قطػاع عمػى المفػروض الحصػار
 لجاف الزكاة بحؿ فياض سالـ د. الوزراء رئيس برئاسة الفمسطينية في السمطة الوطنية الطوارئ حكومة

لكػؿ  واحػدة جديػدة، مركزيػة لجنػة شػرةع حػدىإ وعينػت الغربيػة، بالضػفة وقريػة مدينة وتسعيف يفتثنا في
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 ويشػارؾ المجػاف عمػى ىػذه األوقػاؼ، وزارة فػي ومقػره الزكاة صندوؽ سيطر، ويالغربية بالضفة محافظة
 المركزيػة بػأف مفػاده كبيػر قمػؽ ىنػاؾ يبقػى الزكػاة، لجػاف تنظػيـ تحسػيفعمػى  تأكيػد ومػع .إدارتيػا فػي

 مػا فتػرة فػي الزكػاة لجػاف كفػاءة مسػتوى إلػى ترقػى ال الجديػدة المجػاف أف وىػي أال عمى مخػاطرة تنطوي
 ومجػالس المحميػة المجتمعػات مػع وثيػؽ بشػكؿٍ  تعمػؿ كانت التيو  الزكاة، لجاف إعادة تنظيـ مسيرة قبؿ

 (.2009)شاوبميف، .القرى
 

 :المركزية والبيرة نبذة عف لجنة زكاة راـ اهلل 14.2
     

 ،لجنػػة الزكػػاة والصػػدقات فػػي راـ ا والبيػػرة والمػػواء ـ تحػػت اسػػـ1978تأسسػػت لجنػػة زكػػاة راـ ا عػػاـ 
وذلؾ بعػد اجتمػاع فػي مسػجد البيػرة الكبيػر حضػره الميتمػوف بالزكػاة فػي المحافظػة بمبػادرة مػف المرحػـو 

ا، وبػػػدأت  حصػػػمت الييئػػػة التأسيسػػػية عمػػػى موافقػػػة أوليػػػة مػػػف دائػػػرة أوقػػػاؼ راـ الحػػػاج درويػػػش الػػػزيف.
وف مف: الحاج درويش محمد الزيف، والحاج موسى البجة، والحػاج محمػد عمميا مف المسجد وكانت تتك

 اآلف في ذمة ا. وجميعيـظاىر، واألستاذ المحامي غيات الخيري، والحاج نجيب الخطيب،  ابوسميـ 
وذلؾ مف خالؿ أوقاؼ  ،نيةردتقدمت المجنة بطمب لمحصوؿ عمى ترخيص رسمي مف وزارة األوقاؼ األ

أوقػػاؼ القػػدس، وحصػػمت المجنػػة عمػػى مصػػادقة وزيػػر األوقػػاؼ  إلػػىعػػت الطمػػب بػػدورىا رف التػػيراـ ا و 
 عػػػوض. ابػػػو الػػػدكتور حسػػػني  إلػػػىوكانػػػت برئاسػػػة الحػػػاج موسػػػى البجػػػة، ثػػػـ انتقمػػػت الرئاسػػػة  ،ردنػػياأل

العمػؿ المؤسسػي  إلػىفي شارع القدس، وعينت موظفيف وتحولت مف التطػوع ليا  استأجرت المجنة مقرًا 
بعد قدـو السمطة الوطنية الفمسطينية حصمت المجنة عمى  تتحت مراكز طبية ثابتة ومتنقمة.الممنيا، واف
بموجب ىذا التػرخيص  حتى اآلف ، ومازالت تعمؿةالفمسطين والشؤوف الدينية األوقاؼ وزارةترخيص مف 

  )سجالت لجنة الزكاة(..الذي يتـ تجديده سنوياً 
 

 :لجنة الزكاة آلية التشكيؿ 1.14.2
 
وزير األوقػاؼ ىػو مػف يختػار أعضػاء لجنػة الزكػاة بنػاًء عمػى ترشػيحات مػف صػندوؽ الزكػاة يقػدميا     

يجتمع أعضاء المجنة المعينة ويختاروف مف  بعد تشاوره مع دائرة األوقاؼ المحمية ومع مف يراه مناسبًا.
عوف ذلؾ لوزارة األوقػاؼ ويرف ،نتخاب المباشرصندوؽ ونائب رئيس باإللم اَ سر وأمينمل اً بينيـ رئيسًا وأمين
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حؽ حؿ المجنة، أو تعديميا أو تشػكيميا مػف جديػد، حيػث ال توجػد لمجػاف  وزير األوقاؼيممؾ  عتماده.إل
الزكاة ىيئات عامة تنتخب مجمػس اإلدارة كمػا ىػو الحػاؿ فػي الجمعيػات الخيريػة، وسػبب ذلػؾ أف لجػاف 

 (2018)ربيع، الفمسطيني . الزكاةالزكاة ال تممؾ شخصية اعتبارية مستقمة وىي تابعة لصندوؽ 
 

 المجنة: أىداؼ 2.14.2
 
 حمؿ رسالة شرعية تتيح القياـ بما يضمف تحقيؽ ركف الزكاة. -
 يتاـ ومف في حكميـ ومحاربة الفقر.عدة الفقراء والمحتاجيف واألامس -
 ضماف توزيع عادؿ لمزكاة اعتمادًا عمى قاعدة معمومات دقيقة وشاممة. -
 قاعدة احتراـ المتمقي وحفظ كرامتو. إلىمتقدـ لمعمؿ الخيري الصحيح والمستند تقديـ نموذج  -
 تطوير عمؿ لجاف الزكاة وتوفير مصادر دخؿ ذاتية. -
 تنفيذ العديد مف المشاريع الخيرية. -
 تعزيز فكرة التكافؿ وتعاضد المجتمع. -
 نزع فتيؿ الشعور بالحرماف مف صدور الفقراء. -
 واصؿ مع مؤسسات المجتمع الشريكة.تحقيؽ نوع مف الت -
عشػػػائري الجغرافػػػي أو السياسػػػي أو الخػػػتالؼ اإل غػػػرس مفيػػػـو حياديػػػة رسػػػالة الخيػػػر، وترفعيػػػا عػػػف -

 (2018)ربيع،  واعتماد الفقر معيارًا وحيدًا لتقديـ المساعدة.
 

 :لمجنة زكاة راـ اهلل والبيرة المركزية ييكؿ التنظيميال 3.14.2
 

 تنفيػػذي، رئػػيس قسػػـ األيتػػاـ، رئػػيس قسػػـ العػػائالت الفقيػػرة، مػػدير مػػالي، محاسػػب مػػدير عػػاـ، مػػدير    
 .مراسؿ ،يف اجتماعييفباحث

داريػػػيف حسػػػب الحاجػػػة.و فميػػػا موظف الصػػػحية أمػػػا المشػػػاريع )ربيػػػع،  ىػػػا مػػػف أطبػػػاء وممرضػػػيف وفنيػػػيف وا 
2018) 
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 :في لجنة زكاة راـ اهلل والبيرة المركزية االجتماعيالبحث  4.14.2
 
ف بعمػؿ بحػث و متخصصػ وفحيػث يقػـو موظفػ ،االجتمػاعيعتمد المجنة اعتمػادًا تامػًا عمػى البحػث ت    

والػػػػذي يعػػػػاد كػػػػؿ سػػػػتة أشػػػػير، ويشػػػػمؿ زيػػػػارة بيػػػػت العائمػػػػة المحتاجػػػػة،  اجتمػػػػاعي عػػػػف األسػػػػر الفقيػػػػرة 
 (2018)ربيع،  ستعانة بلراء سكاف المحيط والمعارؼ والييئات المحمية وصواًل لممعمومة الصحيحة.واإل
 

 :في لجنة زكاة راـ اهلل والبيرة المركزية الرقابة 5.14.2
 

 تتـ الرقابة مف خالؿ:
 مدير عاـ المجنة عبر متابعتو اليومية لمعمؿ متابعة دقيقة وميدانية. -
 أعضاء المجنة مف خالؿ زياراتيـ لمجنة، ومف خالؿ اجتماعاتيـ الدورية . -
 ة والميزانية السنوية.صندوؽ الزكاة مف خالؿ التقارير الشيري -
 (2018)ربيع،  مدقؽ حسابات خارجي معتمد. -
 

 :في لجنة زكاة راـ اهلل والبيرة المركزية التطمعات المستقبمية 6.14.2
 
 لتحقيؽ دخؿ لأليتاـ والفقراء. ،يتـ إنشاؤىا استثماريةعمى مشاريع  موارد جديدة ترتكز إلىالوصوؿ  -
حيث يقؿ تػدريجيًا االعتمػاد عمػى متبػرعيف مػف خػارج المحافظػة ومػف تنمية التحصيؿ المحمي لمزكاة ب -

 خارج الوطف.
أطػػوؿ لممػػواد صػػالحية و  أكثػػر سالسػػة وسػػيولة بنػػاء مخػػازف تمػػويف وثالجػػات تبريػػد لضػػماف توزيػػع  -

.  الغذائية والمحـو
ي ضػمف برنػاما ) خػذ حبمػؾ واحتطػب ( الػذ قتصػادياالتحقيؽ إنجازات جديدة فػي مشػاريع التمكػيف  -

 (2018)ربيع، ترعاه المجنة.
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  :في لجنة زكاة راـ اهلل والبيرة المركزية تقسيـ المستفيديف 7.14.2
  
ب حيث تعني أ كفالة ورعاية دائمة وتعني ب رعاية موسمية  أ و إلىيتـ اعتماد تصنيؼ المحتاجيف   

 (2018)ربيع،  ) رمضاف واألعياد والمدارس (.
 

 :و لجنة زكاة راـ اهلل والبيرة المركزيةالتي تواج المعوقات 8.14.2
 
 ،الزكػاة نػةلج فعتقػاؿ والمنػع مػف السػفر ضػد أعضػاء ومػوظفيحتالؿ وتيديداتو بحيػث يمػارس االاال - 

 ويصادر ممتمكاتيا أحيانًا. ىا، ويخرب مقر نةبؿ ويقتحـ المج
وعػدـ  ،المجػاف عمػؿ تثبػيط إلػىوزارة الماليػة  تػؤدي  بيػا تطالػب التػي مػالؾالػدخؿ واأل قضية ضػريبة -

 لصالح المحتاجيف. استثماريةإقامة مشاريع  إلىدفعيا 
 عدـ وضوح أو اعتماد ىيكمية واضحة ونظاـ رسمي لصندوؽ الزكاة يربؾ عمؿ المجاف. -
لتػػزاـ القػػادريف بػػدفع الزكػػاة أو دفعيػػا إعػػدـ  إلػػىلشػػرعي يػػؤدي دائمػػا التػػزاـ تراجػػع الػػوعي الػػديني، واإل -

 )سجالت لجنة الزكاة(النتائا المرجوة. بطرؽ خاصة ال تحقؽ
 

 :لمجنة زكاة راـ اهلل والبيرة المركزيةالجيات الداعمة  15.2
 

  :اإلماراتيةىيئة االعماؿ الخيرية  1.15.2
 

تأسست ىيئة األعماؿ الخيرية في دولػة اإلمػارات العربيػة المتحػدة تجػاه كػؿ محتػاج فػي العػالـ. وبرعايػة 
خ حميد بف راشد النعيمي عضػو المجمػس األعمػى لدولػة اإلمػارات وحػاكـ كريمة مف صاحب السمو الشي

ـ وشػػقت طريقيػػا بقػػوة وثقػػة 1989إمػػارة عجمػػاف بػػدأت ىيئػػة األعمػػاؿ الخيريػػة عمميػػا فػػي فمسػػطيف عػػاـ 
نػػػابعتيف مػػػف إيمانيػػػا بأىميػػػة فمسػػػطيف ومكانتيػػػا، وقػػػد طػػػورت الييئػػػة عمميػػػا فػػػي فمسػػػطيف بسػػػرعة كبيػػػرة 

شعب الفمسطيني الرازح تحت االحتالؿ والحصػار، حتػى أصػبحت فمسػطيف عمػى لتخفيؼ المعاناة عف ال
كافػػػػة  وتنفػػػػذ الييئػػػػة مشػػػػاريعيا فػػػػي رأس سػػػػمـ أوليػػػػات الييئػػػػة وتحظػػػػى بػػػػأكبر نسػػػػبة لمػػػػدعـ والمسػػػػاندة.
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وكفػػػاالت  التنمويػػػة، غاثيػػػة،، اإلةاالجتماعيػػػوفػػػي مختمػػػؼ القطاعػػػات ) الصػػػحية، التعميميػػػة،  المجػػػاالت
 سر(.يتاـ واألاأل
 
 ا:يأىداف 
تطوير وتنمية المجتمعات اإلنسػانية المحتاجػة بالعمػؿ عمػى تحسػيف أوضػاعيا التعميميػة والصػحية   -1

 .ةقتصادياالو  ةاالجتماعيو 
 ةاالجتماعيػػػػاإلسػػػػياـ فػػػػي إغاثػػػػة المجتمعػػػػات المتضػػػػررة مػػػػف جػػػػراء الكػػػػوارث الطبيعيػػػػة والنكبػػػػات   -2

 والحروب.
 .ةاالجتماعية والنفسية والتعميمية و سد حاجات األيتاـ وتحسيف أحواليـ الصحي -3
تأخػذ بيػا األمػـ فػي  التػيبيف الييئة ومثيالتيا لموقوؼ عمى أحدث الػنظـ   تقوية الصالت والروابط -4

 ( https://haipalestine.wordpress.com)ىذا المجاؿ.
 

 :لمشعب الفمسطيني /عماف دنية اإلسالميةاألر  لجنة زكاة المناصرة 2.15.2
 

ة تأسسػت بمبػادرة خيػرة مػف بعػض رجػاؿ األعمػاؿ أردنيػلجنة زكاة المناصرة لمشػعب الفمسػطيني مؤسسػة 
. الضفة الغربية وقطػاع غػزه والقػدس وأىؿ الخير لتقديـ العوف والمساعدة لمشعب الفمسطيني في كؿ مف

ة الياشػػمية ردنيػػسػػالمية بالمممكػػة األف والمقدسػػات اإلوحصػػمت عمػػى تػػرخيص مػػف وزارة األوقػػاؼ والشػػؤو 
 .1990في عاـ 

 
 :ايأىداف

 . يتعرض ليا الشعب الفمسطيني وتذكير الناس بواجبيـ تجاه أىميـ ىناؾ التيبياف حجـ المعاناة 
 . جمع التبرعات لصالح الشعب الفمسطيني بكؿ الوسائؿ المشروعة والمتاحة

  ) http://www.monasara.org).شرد والجيؿكفالة األيتاـ وحمايتيـ مف الت
 
 
 

https://haipalestine.wordpress.com)/
https://haipalestine.wordpress.com)/
http://www.monasara.org/
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 :نترباؿإالصندوؽ الفمسطيني  3.15.2
 
جمعيػػة خيريػػة بريطانيػػة تعنػػى بتػػوفير المسػػاعدات اإلنسػػانية واإلنمائيػػة لمفمسػػطينييف المحتػػاجيف فػػي  وىػػ

واتخػذت مػف  1994لبناف واألردف؛ تأسست عاـ قطاع غزة والضفة الغربية وفي مخيمات الالجئيف في 
لندف مركزا رئيسا ليا، ويتفرع عنيا مكاتػب ميدانيػة فػي كػؿ مػف لبنػاف واألردف وغػزة. ومػف أىػـ شػعارات 

 ."الجمعية  حؽ الفرد في العيش بسالـ وعدالة وكرامة
مسػػاعدة المحتػػاجيف جانػػب )األونػػروا(، ب إلػػىالصػػندوؽ الفمسػػطيني لإغاثػػة والتنميػػة، « نتربػػاؿإ»وتسػػاىـ 

 .) http://www.interpal.org(.الفمسطينييف
 

 :فرنسا-المجنة الخيرية لمناصرة فمسطيف 4.15.2
 

تعمػػؿ بشػػكؿ دائػػـ لصػػالح أكثػػر الفمسػػطينييف   1990ىػػي منظمػػة غيػػر حكوميػػة فرنسػػية تأسسػػت عػػاـ 
لمجػػػاالت. مػػػف خػػػالؿ عمميػػػات المسػػػاعدة فػػػي حػػػاالت الطػػػوارئ، ضػػػعفًا وتقػػػدـ ليػػػـ دعمػػػًا فػػػي مختمػػػؼ ا

وىػي تعمػؿ بػال كمػؿ مػف أجػؿ الشػعب  .المسػتدامة ةاالجتماعيػو  ةقتصػادياالواإلجراءات الدائمة والبراما 
الفمسػػطيني بيػػدؼ وحيػػد ىػػو تطػػوير التضػػامف الػػذي يخػػدـ أكثػػر الفئػػات ضػػعفًا فػػي التعػػاوف المباشػػر مػػع 

 .ميمتنػا ونحػف نتابعيػا إنيػا  ،نحمي الكرامة ونجمب السعادة ونبني المستقبؿالشركاء المحمييف، وىدفيا  
( http://www.cbsp.fr) 
 

 :ايطاليا-الجمعية الخيرية لمناصرة الشعب الفمسطيني 5.15.2
 

الضػفة الغربيػة تعمػؿ فػي فمسػطيف فػي المقػاـ األوؿ فػي ، 1994ىي جمعيػة إنسػانية تأسسػت  فػي عػاـ 
حتياجػػات الفمسػػطينييف سػػتجابة إلوتعمػػؿ لإ .وقطػػاع غػػزة والقػػدس ولكػػف أيضػػا فػػي تركيػػا ولبنػػاف وسػػوريا

حػػتالؿ اإلسػػرائيمي، تحتميػػا قػػوات اإل التػػيالػػذيف يعيشػػوف فػػي ظػػؿ نظػػاـ الفصػػؿ العنصػػري فػػي المنػػاطؽ 
أزمػػة غذائيػػة خطيػػرة ولكػػف تتعامػػؿ فػػي المقػػاـ األوؿ مػػع األيتػػاـ، واألشػػخاص الػػذيف يعػػانوف مػػف  التػػيو 

 (/http://www.abspp.org(. أيضا تعزيز وحماية الحقوؽ األساسية لمشعب الفمسطيني
 

http://www.interpal.org/
http://www.cbsp.fr/
http://www.abspp.org)/
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 الفصل الثالث
_________________________________________________ 

 :الدراسة يةمنيج


 :تمييد 1.3
  

 إلػػػى افةضػػػباإلفػػػي ىػػػذا الفصػػػؿ منيجيػػػة الدراسػػػة وأسػػػموب جمػػػع البيانػػػات، تسػػػتعرض ىػػػذه الدراسػػػة    
التعريػػؼ بمجتمػػع الدراسػػة وحجمػػو حسػػب الطػػرؽ العمميػػة، أيضػػًا أسػػموب وأدوات جمػػع البيانػػات وصػػدؽ 

ثبػػات األداة، ومجتمػػع الدراسػػة ومعالجػػة البيانػػات،  إلػػى افةضػػباإلاألداة المسػػتخدمة فػػي جمػػع البيانػػات 
 في محاربة الفقر. والبيرة ا جنة الزكاة المركزية في محافظة راـدور لوذلؾ لمعرفة 

 

 :منيج الدراسة 2.3
     

ىػا فػي السػياؽ أو الموقػؼ ؤ يمكػف القيػاـ بيػا أو إجرا التػيالدراسػة  وىػو ،اعتمدت الدراسة المػنيا الكيفػي
ميػا بطريقػة اسػتقرائية. الطبيعي، ويقوـ الباحث بجمع البيانات، أو الكممات، أو الصور والوثػائؽ، ثػـ يحم

حيث تقػوـ بالكشػؼ عػف مشػكمة اجتماعيػة أو إنسػانية. ويقػـو الباحػث بإعػداد تقريػر يفصػؿ فيػو وجيػات 
البحػػػث  يػػػةأىمثػػػـ يقػػػوـ بػػػإجراء الدراسػػػة فػػػي الموقػػػؼ الطبيعػػػي. ولػػػذلؾ يمكػػػف توضػػػيح  ،نظػػػر المرشػػػديف

الظػواىر والفيػػـ األعمػػؽ تركػػز عمػى وصػػؼ  التػػي الكيفػي مػػف خػالؿ توضػػيح منيجيػػة البحػث فػػي العمػوـ
ليا، ويختمؼ عف البحػث الكمػي الػذي يركػز عػادة عمػى التجريػب وعمػى الكشػؼ عػف السػبب أو النتيجػة 

عتمػػاد عمػػػى المعطيػػػات العدديػػة. فالسػػػؤاؿ المطػػػروح فػػي البحػػػث الكيفػػػي سػػؤاؿ مفتػػػوح النيايػػػة وييػػػتـ باإل
 . (2003)رجب، .بالعممية والمعنى أكثر مف اىتمامو بالسبب والنتيجة
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حصػائية فػي تفسػير البيانػات المجمعػة والنتػػائا، ال تركػز البحػوث النوعيػة عمػى الطػرؽ الرقميػػة واال     
كما في البحوث الكمية، بؿ تعمؿ عمى تفسير الظواىر المبحوثة بأسموب إنشائي يعتمد التعبير بعبارات 

 .وجمؿ توضح ماىية وطبيعة تمؾ الظواىر، وعالقاتيا المتداخمة مع بعضيا
 

ويسػػتخدـ البحػػث النػػوعي المالحظػػة المتفاعمػػة، والمقابمػػة الشخصػػية المتعمقػػة، وتحميػػؿ الوثػػائؽ، كػػأدوات 
لجمػػع البيانػػات. وقػػد تختمػػؼ طريقػػة المقابمػػة ىنػػا، بػػيف فػػرد وآخػػر مػػف أفػػراد مجتمػػع الدراسػػة، أو عينتػػو 

 مسبقًا.ستبياف( نمطية، ومعدة الكمي الذي تكوف فيو أسئمة المقابمة )واإل البحثبخالؼ 
 

تعمػػػيـ  إلػػػىتمػػػت فييػػػا. وال ييػػػدؼ  التػػػييحػػػاوؿ الباحػػػث فػػػي البحػػػث النػػػوعي فيػػػـ الظػػػاىرة فػػػي ظروفيػػػا 
 النتائا.

 
 )عمدية( تكوف محدودة العدد. قصديةوغالبًا ما يختار الباحث في البحث النوعي عينة 

 وبالتالي فإف ىذه الدراسة ىي كيفية تحميمية وميدانية ويمكف توضيحيا كما يمي:
تقػدميا لجنػة الزكػاة المركزيػة  التػيىػا مػف خػالؿ قػراءة الواقػع العممػي لمخػدمات ؤ حيػث تػـ إجرا كيفية: -

 كما ىو. والبيرة ا في محافظة راـ
 نتائا الدراسة. إلىىا لموصوؿ ؤ تـ تحميؿ البيانات والمقابالت واستقرا تحميمية: -
طػػػالع عمػػى الوثػػػائؽ العممػػي مػػػف خػػالؿ اإل تعتمػػػد الدراسػػة عمػػى جمػػػع البيانػػات مػػػف الواقػػع ميدانيػػة: -

جػراء المقػابالت مػع المسػؤوليف و  جميػع المسػتفيديف مػف والسجالت الواقعية في لجنة الزكاة المركزية  وا 
 .برناما التمكيف

 
 :مصادر جمع البيانات 3.3

 
 تـ جمع بيانات الدراسة مف مصدريف رئيسييف ىما:

الرسػػػائؿ الجامعيػػػة المحميػػػة  إلػػػى افةضػػػباإلتػػػب العمميػػػة، تتمثػػػؿ بػػػالمراجع والك مصػػػادر ثانويػػػة: 1.3.3
لكترونيػػػػة العمميػػػػة عتمػػػػاد عمػػػػى المقػػػػاالت والدراسػػػػات المنشػػػػورة عمػػػػى المواقػػػػع اإلوالخارجيػػػػة، كمػػػػا تػػػػـ اال

 المتخصصة، وذلؾ مف أجؿ وضع الدراسة في إطارىا ومساعدة القارئ عمى فيميا.
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-2001مػػالي لميزانيػػات لجنػػة الزكػػاة مػػف سػػنة اسػػتخدمت الدراسػػة التحميػػؿ ال مصػػادر أوليػػة: 2.3.3
المعمومػػات التػػي تمكننػػا مػػف  جػػؿ الحصػػوؿ عمػػىأمػػف المقابمػػة أداة لجمػػع البيانػػات  تو اسػػتخدم 2016

، وبػالرجوع ةدرىا المباشػر اوتػـ الحصػوؿ عمػى جميػع الوثػائؽ مػف مصػ بعض االستفسػارات. اإلجابة عمى
تقػدميا لجنػة الزكػاة المركزيػة فػي محافظػة راـ  التيات األدبيات السابقة، وفحص العالقة بيف الخدم إلى
وانعكاسػػاتيا عمػػى محاربػػة الفقػػر، قػػاـ الباحػػث بتطػػوير نمػػوذجيف مػػف األسػػئمة، النمػػوذج األوؿ  والبيػػرةا 

سػػئمة موجيػػة أسػػئمة موجيػػة لممسػػؤوليف عػػف الزكػػاة، النمػػوذج الثػػاني تكػػوف مػػف عشػػرة أتكػػوف مػػف عشػػرة 
 )موضحة في الحديث عف أداة الدراسة(.  .يفلممستفيديف مف براما التمك

 

 :أداة الدراسة 4.3
    

داة المقابمػػػػة أو  2016-2001داة التحميػػػػؿ المػػػػالي لميزانيػػػػات لجنػػػػة الزكػػػػاة مػػػػف سػػػػنة أاسػػػػتخدـ الباحػػػػث 
 والبيػرةتقدميا لجنة الزكػاة المركزيػة فػي محافظػة راـ ا  التيلمعرفة واقع الخدمات ، )المقابمة المفتوحة(

 وتكونت المقابمة مف نموذجيف مف األسئمة: ،والبيرةكاساتيا عمى محاربة الفقر في محافظة راـ ا وانع
واألسػػئمة أشػػخاص  6وعػػددىـ سػػئمة موجيػػة لممسػػؤوليف عػػف الزكػػاة أ: يتكػػوف مػػف عشػػرة  النمػػوذج األوؿ

 يمي: كما
 ؟اً ـ تمكينيأ اً غاثيإ اً ىؿ  تروف دور براما الزكاة دور  ،مف خالؿ عممكـ في  الزكاة السؤاؿ األوؿ:
 في محاربة الفقر؟ ممموس ريّ تغ إلحداث كافية الزكاة والصدقات حصيمة ىؿ السؤاؿ الثاني:
معتمػدة لمحاربػة الفقػر فػي فمسػطيف وفػي محافظػة راـ  سػتراتيجيةإ رؤية وخطةناؾ ى ىؿ السؤاؿ الثالث:

 عمى وجو الخصوص؟ والبيرةا 
عمػى  والبيػرةتمػدة لمحاربػة الفقػر فػي فمسػطيف وفػي محافظػة راـ ا ىنػاؾ بػراما مع ىػؿ: السػؤاؿ الرابػع

 وجو الخصوص؟
 يصاليـ حد الكفاية؟ا  و  الفقراء مف عدد تمكيف تستيدؼ سنوية خطة لديكـ توجد ىؿ السؤاؿ الخامس:
 الفقراء؟ مف عدد غاثةإ تستيدؼ سنوية خطة لديكـ توجد ىؿ السؤاؿ السادس:
 في رأيؾ؟ الخطط تمؾ جحتن مدى يأ إلىالسؤاؿ السابع: 
 الفقر مف فجوة التقميؿ عمى تعمؿ التي األخرى المؤسسات وبيف بينكـ تنسيؽ يوجد ىؿالسؤاؿ الثامف: 

 في البالد؟
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 تواجيكـ؟ التي والعقبات المشاكؿ ىي ماالسؤاؿ التاسع: 
 ذكرىا تساعد في محاربة الفقر؟ تود مالحظات أو توصيات أي لديؾ ىؿالسؤاؿ العاشر: 

وتػػػـ مقابمػػػة جميػػػع  سػػػئمة موجيػػػة لممسػػػتفيديف مػػػف بػػػراما التمكػػػيفأ: يتكػػػوف مػػػف عشػػػرة لنمػػػوذج الثػػػانيا
 واألسئمة كما يمي: اً المستفيديف وعددىـ عشروف مستفيد

 ؟ قبؿ حصولؾ عمى المشروع الزكاة متمقي مف كنت ىؿ السؤاؿ األوؿ:
 المشروع؟ عمى الحصوؿ كيفية السؤاؿ الثاني:
 المشروع؟ عمى الحصوؿ في معاناة وجدت ىؿ السؤاؿ الثالث:
 عميو؟ حصمت الذي المشروع نوع : ماالسؤاؿ الرابع

 % مف المجنة؟100 ىؿ كاف تمويؿ المشروع بنسبة السؤاؿ الخامس:
 بنفسؾ؟ المشروع تدير ىؿ السؤاؿ السادس:
 المشروع؟ متابعة في لجنة الزكاة دور ما السؤاؿ السابع:
 كاٍؼ؟ المشروع مف عميو تحصؿ ذيال الدخؿ ىؿالسؤاؿ الثامف: 
 ـ ال؟أىؿ المشروع ناجح السؤاؿ التاسع: 
 ذكرىا ؟ تود مالحظات أو توصيات أي لديؾ ىؿالسؤاؿ العاشر: 

سػتقراء واإلجابػة عمػى سػؤاؿ التحميؿ ميزانيات لجنة الزكاة ل إلى باإلضافةوقد اْسُتخدمت ىذه األسئمة 
فػػػي  والبيػػػرة ا جنػػػة الزكػػػاة المركزيػػػة فػػػي محافظػػػة راـنفػػػاؽ لإ سػػػاىـي مػػػدى يأ إلػػػىالبحػػػث الػػػرئيس: 

 محاربة الفقر في المحافظة ؟
 

 :مجتمع وعينة الدراسة 5.3


 :مجتمع الدراسة 1.5.3
تقػدميا لجنػة الزكػاة المركزيػة فػي محافظػة  التػييتكوف مجتمع الدراسة مف المستفيديف مف الخػدمات     

       ومسػػػػؤوؿ الزكػػػػاة فػػػػي وزارة األوقػػػػاؼ  لمركزيػػػػة فػػػػي المحافظػػػػة،، ومسػػػػؤوؿ لجنػػػػة الزكػػػػاة ا والبيػػػػرةراـ ا 
 والشؤوف الدينية.
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 :عينة الدراسة 2.5.3
 :بػ قاـ الباحث

مسػػؤوليف عػػف الزكػػاة المختصػػيف و مػػف ال( أشػػخاص مػػف مجتمػػع الدراسػػة 6إجػػراء مقابمػػة شخصػػية مػػع ) -أ
لماميـ بجميع المواضي  ع المتعمقة بيا وىـ:وذلؾ بسبب عالقتيـ المباشرة بالزكاة، وا 

دارة صندوؽ الزكاة إرئيس مجمس  دعيس الشيخ وزير األوقاؼ والشؤوف الدينية،إسماحة الشيخ يوسؼ  -1
 الفمسطيني.

 مدير عاـ صندوؽ الزكاة السابؽ. أ. جماؿ قاسـ: الوكيؿ المساعد لمشؤوف المالية واإلدارية في الوزارة، -2
 دارة صندوؽ الزكاة الفمسطيني.إلزكاة وعضو مجمس أ. حساف طيبوب: مدير عاـ صندوؽ ا -3 
 المدير المالي لصندوؽ الزكاة السابؽ. وقاؼ الخميؿ،أالحالوة: مدير عاـ مديرية  ابو أ. اسماعيؿ  -4
 .والبيرةميف سر لجنة الزكاة المركزية في محافظة راـ ا أشاويش:  ابوأ. سمير  -5
 .والبيرةزكاة المركزية في محافظة راـ ا أ. عقؿ محمد ربيع: مدير عاـ لجنة ال -6
 وىـ: شخاص مف المستفيديف مف براما التمكيفجميع األقاـ الباحث بإجراء مقابالت مع  -ب
 نوع المشروع سرةافراد األ المينة سـاإل الرقـ
 دكاف 6 بال ط .ز 1
 تصميح جوالت 5 بال س .ض 2
 دكاف 3 بال ع.ا 3
 محؿ دجاج 8 بال ـ.ج 4
 صناعة كعؾ 4 ربة بيت .عآ 5
 تربية اغناـ 10 مزارع ج.ع 6
 حصاف لمحراثة 8 مزارع ـ.ي 7
 دكاف 3 ربة بيت ـ.ا 8
 خياطة صغير لممشغؿ  5 ربة بيت ا.ش 9

 دكاف 5 بال ب.أ 10
 خياطة صغير لممشغؿ  3 ربة بيت ـ.ؽ 11
 تربية اغناـ 10 بال ـ.ع 12
 تربية اغناـ 7 مزارع ع.ح 13
 بقرة حموب 12 مزارع ر.ع 14
 بقرة حموب 8 مزارع ا.ي 15
 دكاف 5 بال ج.ع 16
 خاليا نحؿ 6 بال ع.ا 17
 ماكنة خياطة 4 ربة بيت ص.ع 18
 ماكنة خياطة 5 ربة بيت خ.ا 19
 دكاف 6 بال ح.ف 20
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ت األسػئمة وقد تـ إجراء المقابالت شفييًا، بعػد إعػداد األسػئمة، وبعػد إجػراء المقػابالت تػـ تفريػ  إجابػا   
 سة لتحميؿ إجابات المبحوثيف لإجابة عمى أسئمة الدراسة.رابما يناسب أسئمة الد

 
 :خطوات تطبيؽ الدراسة 6.3

 
إلػى عػاـ  2001مػف عػاـ  فػي محافظػة راـ ا والبيػرة تـ الحصوؿ عمػى ميزانيػات لجنػة الزكػاة المركزيػة

تػـ تحديػد مواعيػد مػع ف قبػؿ الباحػث. كمػا ـ، مف سجالت المجنة، وتػـ تفريػ  بياناتيػا وتحميميػا مػ2016
 ،ياأىػػدافتػػـ إجػػراء المقػػابالت الشخصػػية مػػع المبحػػوثيف مػػع شػػرح الدراسػػة و و  .ةالمبحػػوثيف كػػؿ عمػػى حػػد

لقػػػاء األسػػػئمة عمػػػييـ مباشػػػرة، وتسػػػجيؿ اإلجابػػػات كتابػػػًة،  وذلػػػؾ عػػػدة مػػػرات فػػػي فتػػػرات زمنيػػػة متفرقػػػة، وا 
سػػؤاؿ الدراسػػة الػػرئيس   إجابػػات المبحػػوثيف. وكػػاف حميػػؿ تقػػاـ الباحػػث ب وتفريغيػػا ضػػمف أسػػئمة الدراسػػة.

فػػػي محاربػػػة الفقػػػر فػػػي  والبيػػػرة ا نفػػػاؽ لجنػػػة الزكػػػاة المركزيػػػة فػػػي محافظػػػة راـإ سػػػاىـي مػػػدى يأ إلػػػى
 ستقراء النتائا مف خالؿ تحميؿ البيانات المالية وتحميؿ المقابالت الشخصية. االمحافظة ، فقد تـ 
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 الرابعالفصؿ 
________________________________________________ 

 :نتائح الدراسة
 

 :مقدمة 1.4
 

افظػػة راـ ا حتقػػدميا لجنػػة الزكػػاة المركزيػػة فػػي م التػػيالتعػػرؼ عمػػى الخػػدمات  إلػػىىػػدفت ىػػذه الدراسػػة 
ىمتيا فػػي والبيػػرة، وطبيعػػة ىػػذه الخػػدمات، وطػػرؽ توزيعيػػا عمػػى المسػػتفيديف، وبالتػػالي معرفػػة مػػدى مسػػا

 محاربة الفقر في المحافظة. 
 

 مشػػاريع التمكػػيف فػػي المجنػػة، جميػػعحيػػث قػػاـ الباحػػث بػػإجراء زيػػارات ميدانيػػة لمجنػػة الزكػػاة المركزيػػة، و 
جنػػة الزكػػاة، مطػػالع والحصػػوؿ عمػػى جميػػع الوثػػائؽ المتػػوفرة والمتعمقػػة بوصػػندوؽ الزكػػاة الفمسػػطيني لال

 إلػػى فةااإلضػػ، ب2016-2001ى الميزانيػػات مػػف سػػنة خاصػػة ميزانيػػات المجنػػة حيػػث تػػـ الحصػػوؿ عمػػ
لإجابػة عمػى  وذلػؾ ،المسػتفيديف مػف مشػاريع التمكػيف جميػعإجراء مقابالت مع المسػؤوليف عػف الزكػاة و 

الزكػاة  نفػاؽ لجنػةإي مػدى يسػاىـ أ إلى تساؤالت الدراسة وتحقيؽ أىدافيا ولإجابة عمى السؤاؿ الرئيس 
 ؟ في المحافظة البيرة في محاربة الفقرو المركزية في محافظة راـ ا 
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  :البيرةلجنة الزكاة المركزية في محافظة راـ اهلل و  اتقدمي التيالخدمات  2.4 
 
 نموذجػػا لمجػػاف الزكػػاة المركزيػػة فػػي فمسػػطيف، ،تمثػػؿ لجنػػة الزكػػاة المركزيػػة فػػي محافظػػة راـ ا والبيػػرة  

 توفير منيا ؛خرىاأل ةاالجتماعيوعدد مف المشاكؿ بيدؼ معالجة الفقر  حيث تقدـ العديد مف الخدمات
 ،عائمػة1250ػمنػتظـ لػوتقػديـ دعػـ بشػكؿ  ،عائمػة950 يعيشوف في  اً يتيم 2000ػل كفالة 3000 حوالي

قسػػػػاط والجامعػػػػات بتػػػػوفير األ ،الفقػػػػراء فػػػػي المػػػػدارسطمبػػػػة الومسػػػػاعدة  ،ولػػػػي لمفقػػػػراءوتقػػػػديـ العػػػػالج األ
المحتاجػػة والمسػػتعدة لػػذلؾ، حيػػث تػػوفر ليػػـ  سػػرلتمكػػيف األ شػػاريعم مويػػؿوتوالقرطاسػػية والمالبػػس ليػػـ، 

فطار ا  و  ،و جزءا منيا، وتقديـ براما المساعدات الموسمية مثؿ األضاحيأيسد حاجتيـ  نتاجياً إمشروعا 
ف ىػػػذه المسػػػاىمات التقميػػػؿ مػػػف معػػػدالت الفقػػػر فػػػي أوالعقػػػائؽ. حيػػػث مػػػف شػػػ ،وصػػػدقة الفطػػػر ،الصػػػائـ

( 11424903)بمغػػت  قيمػػة كفػػاالت األيتػػاـ خػػالؿ فتػػرة الدراسػػة فأ (1)ويظيػػر جػػدوؿ رقػػـ  فمسػػطيف.
( دينػػػػػار أردنػػػػػي، وكفػػػػػاالت 829015واألضػػػػػاحي ) ،والنػػػػػذور ،دينػػػػػار أردنػػػػػي، وكانػػػػػت قيمػػػػػة العقػػػػػائؽ

دينػػػػػػار أردنػػػػػػي، وصػػػػػػدقة الفطػػػػػػر  (768941) ءدينػػػػػػار أردنػػػػػػي، وكفػػػػػػاالت الفقػػػػػػرا (44455المعػػػػػػاقيف)
( دينػػػػػػار أردنػػػػػػي، ومشػػػػػػاريع طمبػػػػػػة العمػػػػػػـ 341827) ( دينػػػػػػار أردنػػػػػػي، ومشػػػػػػاريع رمضػػػػػػاف113151)
( دينػػػار أردنػػػي، المشػػػاريع 22334)مشػػػاريع التمكػػػيف( ) ( دينػػػار أردنػػػي، والمشػػػاريع الصػػػغيرة60795)

( دينار أردني، سالت غذائية بقيمة 44566ثاث )أجيزة منزلية و أ( دينار أردني، 3576045الصحية )
( دينػػار أردنػػي، شػػنط مدرسػػية وقرطاسػػية 573592) حذيػػة بقيمػػةأ( دينػػار أردنػػي، مالبػػس و 666307)

فػػي حػػيف  .يػػرادات ىػذه البػػراما مػف الجيػػات الداعمػةإويػػتـ تخصػيص  ( دينػػار أردنػي،114231بقيمػة )
)زكاة الماؿ،  :يراداتوتشمؿ ىذه اإل ،( دينار أردني6779374مخصصة )اليرادات المجنة غير إبمغت 

يراد حممة سنابؿ الخير، إيراد تأجير مبنى األيتاـ، إاألمانات، يراد صناديؽ إداريات، يراد اإلإالصدقات، 
النفقػػات  عمػػى يػػراداتمػػف ىػذه اإل اإلنفػػاؽ يػتـ و سػػالمي العربػػي والفمسػػطيني ( يػراد ودائػػع فػػي البنػؾ اإلإ

 ترعاىا المجنة.  التيوسد العجز في البراما  ، والدفع لمفقراء،التشغيمية والرواتب
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والنفقػػات لبػػراما لجنػػة الزكػػاة المركزيػػة فػػي محافظػػة راـ  اإليػػراداتجمػػالي إ( يوضػػح 1.4والجػػدوؿ رقػػـ )
  .2016-2001عواـ مف والبيرة خالؿ األ

 .2016-2001مف  والبيرة إيرادات ونفقات لجنة الزكاة المركزية في محافظة راـ اهلل :1.4جدوؿ 
 الرصيد النفقات اإليرادات البرنامج

 353570.17 11071332.96 11424903 األيتاـكفاالت 
 50995.9- 880011.84 829015.98 واضاحي ،ونذور ،عقائؽ

 0 44455.6 44455.6 كفاالت معاقيف
 14336.8- 783277.83 768941.08 كفاالت فقراء
 13555.6- 126707.55 113151.91 صدقة الفطر

 33554.87 308272.82 341827.69 مشاريع رمضاف
 2340.64 58454.72 60795.36 مشاريع طمبة العمـ

 2777.2 19557.12 22334.31 مشاريع صغيرة
 376180.34- 3952225.616 3576045.269 المراكز الصحية
 1165.38 7508.42 8673.8 اجيزة منزلية

 2374.53 33519.23 35893.76 اثاث
 0 666307.21 666307.21 مواد غذائية

 0 573592.99 573592.99 مالبس
 0 114231.64 114231.64 شنط و قرطاسية

 1946351 4800886 6747237 مخصصةالغير  جنة الزكاةلايرادات 
 1541013- 1541013 0 النفقات اإلدارية

 346052.15 24981354.55 25327406.6 المجموع
  .والبيرة ا القوائـ المالية لمجنة الزكاة المركزية في محافظة راـ :المصدر
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 راـ ا والبيرة المركزية. إيرادات لجنة زكاة: يوضح حجـ 1.4الشكؿ 
 

 1.4جدوؿ بني ىذا الشكؿ عمى معمومات  المصدر:
 
 

11424903 

829015.98 
44455.6 

768941.08 

113151.91 

341827.69 

60795.36 

22334.31 

3576045.269 

8673.8 

35893.76 666307.21 

573592.99 
114231.64 

6779374 

 (2016-2001)ايرادات لجنة الزكاة خالل سنوات الدراسة 

كفاالتااليتام

عقائقونذورواضاحي

كفاالتمعاقين

كفاالتفقراء

صدقةالفطر

مشاريعرمضان

مشاريعطلبةالعلم

مشاريعصغيرة

المراكزالصحية

اجهزةمنزلية

اثاث

موادغذائية

مالبس

شنطوقرطاسية

ايراداتلجنةالزكاةغيرالمخصصة
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 .2016-2001مف سنة  راـ ا والبيرة المركزية : يوضح حجـ نفقات  لجنة زكاة2.4الشكؿ 

 
1.4جدوؿ بني ىذا الشكؿ عمى معمومات : المصدر



















 
 
 
 
 

11071332.96 

880011.84 

44455.6 
783277.83 

126707.55 

308272.82 

58454.72 

19557.12 

3952225.616 

7508.42 

33519.23 

666307.21 

573592.99 

114231.64 

4800886 

1541013 

كفاالتاأليتام

عقائقونذورواضاحي

كفاالتمعاقين

كفاالتفقراء

صدقةالفطر

مشاريعرمضان

مشاريعطلبةالعلم

مشاريعصغيرة

المراكزالصحية

اجهزةمنزلية

اثاث

موادغذائية

مالبس

شنطوقرطاسية

ايراداتلجنةالزكاةغيرالمخصصة

النفقاتاالدارية

 (2016-2001نفقات لجنة الزكاة خالؿ سنوات الدراسة )
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 .2016-2001دات الزكاة المحمية والخارجية خالؿ األعواـ إيرا ـيوضح حج :2.4جدوؿ 
 خارجي محمي اإليرادات البرنامج

 7426187 3998716.05 11424903.05 كفاالت األيتاـ
 663212.78 165803.196 829015.976 واضاحي، ونذور ،عقائؽ

 44455.6 0 44455.6 كفاالت معاقيف
 615152.86 153788.216 768941.076 كفاالت فقراء
 22630.382 90521.528 113151.91 صدقة الفطر

 341827.69 0 341827.69 مشاريع رمضاف
 54715.824 6079.536 60795.36 مشاريع طمبة العمـ

 8933.24 13400.86 22334.1 مشاريع صغيرة
 0 8673.8 8673.8 اجيزة منزلية

 0 35893.76 35893.76 اثاث
 599676.49 66630.721 666307.211 مواد غذائية

 57359.299 516233.691 573592.99 مالبس
 57115.82 57115.82 114231.64 شنط و قرطاسية

 2195376 4551861 6747237 ايرادات لجنة الزكاة غير المخصصة

 12086642.99 9664718.17 21751361.16 المجموع

 .والبيرة ا ـالقوائـ المالية لمجنة الزكاة المركزية في محافظة را :المصدر

 
عػػػواـ الدراسػػػة، حيػػػث شػػػكمت أايػػػرادات الزكػػػاة المحميػػػة والخارجيػػػة خػػػالؿ  ـؿ السػػػابؽ حجػػػدو يوضػػػح الجػػػ

يػرادات المراكػز إ، ولـ يتضمف الجدوؿ السابؽ يراد لجنة الزكاةإ% مف مجمؿ 45يرادات الزكاة المحمية إ
 تشغيمية.يراداتيا إف أالصحية بسبب 
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 .2016-2001الزكاة المحمية والخارجية مف سنة لجة زكاة راـ ا والبيرة المركزية، دات : يوضح حجـ إيرا3.4الشكؿ 
 

 2.4جدوؿ بني ىذا الشكؿ عمى معمومات : المصدر







9664718.178 

12086642.99 

 (2016-2001)قيمة إيرادات الزكاة المحمية و الخارجية خالؿ سنوات الدراسة 

 زكاة محمية 
 زكاة خارجية 
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 .2016-2001مخصصة لبرنامج معيف خالؿ سنوات الدراسة الغير  راـ اهلل والبيرة المركزية يرادات لجنة زكاةإيوضح  :3.4جدوؿ 

يػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػراد إ الصدقات الماؿزكاة  السنة
 دارياتاإل

يػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػراد إ
صػػػػػػػػػناديؽ 
 األمانات

يػػػػػراد تػػػػػأجير إ
 مبنى األيتاـ

يػػراد وديعػػة إ
سػػػػػػػػػالمي اإل

 الفمسطيني

يػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػراد إ
حممػػػػػػػػػػػػػػػػػػة 
سػػػػػػػػػػػػػػػنابؿ 

 الخير

يراد وديعة إ
سػػػػػػالمي اإل

 العربي

يػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػراد إ
صػػػػػػػػػػدقات 
مبنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػى 

 األيتاـ

مجمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوع 
 اإليرادات

المػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدفوع 
 لمفقراء

نفقػػػات بنػػػاء 
مبنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػى 

 االيتاـ

مػػػػػدفوعات 
سػػػػػػػػػػػػػػػػػػنابؿ 

خيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر ال
 االوقاؼ

مجمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوع 
 الرصيد المدفوعات

2001 205355 413434 0 0 0 0 0 0 0 620790 365459 191199 0 365459 255330 
2002 154115 427130 0 0 0 0 0 0 0 583247 350992 183225 0 350992 232255 
2003 186176 136458 0 0 0 0 0 0 0 324637 185564 62646 0 185564 139073 
2004 171434 114857 0 0 0 0 0 0 0 288295 175832 40223 0 175832 112463 
2005 220443 166759 0 0 0 0 0 0 0 389207 359899 113802 0 359899 29308 
2006 265601 259359 0 0 0 0 0 0 0 526966 439581 151571 0 439581 87385 
2007 188083 218751 18690 0 0 0 0 0 0 427531 333720 71369 0 333720 93811 
2008 143369 174572 46855 5907 0 0 0 0 0 372711 267516  0 267516 105195 
2009 152663 107150 37080 10826 0 0 0 0 0 309726 128893  0 128893 180833 
2010 163869 103346 37058 11600 92745 0 0 0 14476 425104 188233  0 188233 236872 
2011 174953 87197 31431 12399 132027 0 0 0 0 440019 176579  0 176579 263440 
2012 178281 165767 26380 9200 132841 0 0 0 0 514481 219169  0 219169 295312 
2013 204106 30612 20192 9689 133247 0 0 0 0 399859 164244  0 164244 235615 
2014 176439 24715 27699 8914 132450 2368 24240 0 0 398840 175808  22439 198248 200592 
2015 113501 17515 19164 6861 132626 2098 24582 364 0 318727 217043  0 217043 101683 
2016 195915 61297 20430 6598 131792 2344 16772 2070 0 439234 215880  0 215880 223354 

 1946351 4800886 22439 814035 3964412 6747237 14476 2434 65595 6810 887728 81994 284979 2508918 2894304 المجموع

  .والبيرة ا القوائـ المالية لمجنة الزكاة المركزية في محافظة راـ :المصدر
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جنػػػة الزكػػػاة المركزيػػػة فػػػي محافظػػػة راـ ا والبيػػػرة خػػػالؿ مػػػدة ليوضػػػح الجػػػدوؿ السػػػابؽ حجػػػـ إيػػػرادات و نفقػػػات 
دينػار  607470237بمغػت  2016-2001ة، حيث يتضح أف حجـ إيرادات لجنة الزكاة خػالؿ الفتػرة مػف الدراس

وتشػػكؿ الزكػػاة المحميػػة  دينػػار أردنػػي، 208940304نػػي، حيػػث شػػكمت إيػػرادات المجنػػة مػػف زكػػاة المػػاؿ مبمػػ  دأر 
حػػػوالي  لمحميػػػةدينػػار أردنػػػي، وتشػػػكؿ الزكػػػاة ا 205080918%، وبمغػػػت قيمػػػة الصػػػدقات مبمػػػ  60حػػػوالي منيػػا 
،)وىػي مبػال  مخصصػة مػف الجيػة دينػار أردني 2840974، و بمغت إيرادات اإلداريػات مبمػ  % مف قيمتيا70

يػػػرادات خارجيػػػة، وبمػػػ  إيػػػراد تػػػأجير مبنػػػى األيتػػػاـ مبمػػػ  إوجميعيػػػا  الداعمػػػة لتغطيػػػة نفقػػػات تنفيػػػذ برنػػػاما معػػػيف(
 دينػار أردنػي 408000886صػة لبرنػاما معػيف أردنػي، فيمػا بمغػت نفقػات المجنػة غيػر المخص دينار 8870728

دينػار  8140035دينار أردني، وبمغػت نفقػات بنػاء مبنػى األيتػاـ مبمػ   309640412حيث تـ الدفع لمفقراء مبم  
لعمػػؿ مشػػاريع  فػػي التخطػػيط جػػزء سػػتخدـيأردنػػي، ويسػػتخدـ الرصػػيد الفػػائض فػػي سػػد عجػػز بعػػض البػػراما و 

 مستقبمية. استثمارية
 

 :فاالت األيتاـبرنامج ك 3.4
 .يوضح إيرادات ونفقات برنامج كفاالت األيتاـ عمى مدار سنوات الدراسة :4.4جدوؿ 

كفاالت األيتاـ

 الرصيد النفقات اإليرادات السنة
2001 627488.7 519963.7 107525 
2002 432787 495962 -63175 
2003 589843.6 598348.6 -8505 
2004 581076 379478 201598 
2005 462446 436488 25958 
2006 658929 614337 44592 
2007 622998 622998 0 
2008 723307.4 723267.8 39.6 
2009 824456.1 824456.1 0 
2010 984097.7 984172.5 -74.8 
2011 915295.3 903438.9 11856.4 
2012 846317.3 843544.7 2772.6 
2013 726758.9 721505.3 5253.6 
2014 900652.8 894855.5 5797.3 
2015 760530.8 599670.8 160860 
2016 767918.53 908846.06 -140928 

 353570.17 11071332.96 11424903 المجموع

 .والبيرة ا المصدر: القوائـ المالية لمجنة الزكاة المركزية في محافظة راـ
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لمعرفػػػة عػػػدد  ةاالجتماعيػػػو وزارة التنميػػػة  حصػػػاء الفمسػػػطينيقػػػاـ الباحػػػث بمراجعػػػة الجيػػػاز المركػػػزي لال
لمعرفػػػة نسػػػبة األيتػػػاـ الػػػذيف  ،يجػػػد أي احصػػػائيات لعػػػدد األيتػػػاـلػػػـ والبيػػػرة و  األيتػػػاـ فػػػي محافظػػػة راـ ا

لػػدى  األيتػػاـحيػػث يبمػػ  عػػدد كفػػاالت  اً يتيمػػ 2000تقػػـو لجنػػة الزكػػاة برعايػػة رعػػاىـ لجنػػة الزكػػاة حيػػث ت
 950يتػيـ يعيشػوف فػي  2000 ػلػ كفالػو 3000راـ ا والبيػرة حػوالي لجنة الزكاة المركزية في محافظػة 

كفالة، لجنػة زكػاة  1200راتية امعماؿ الخيرية اإلىي ىيئة األ األيتاـ. والجيات الداعمة لكفاالت عائمة
 40نتربػاؿ إكفالػة،  الصػندوؽ الفمسػطيني  600لمشػعب الفمسػطيني /عمػاف  األرنية اإلسػالمية المناصرة
 50يطاليػػا إكفالػػة، الجمعيػػة الخيريػػة لمسػػاعدة الشػػعب الفمسػػطيني/  100مجنػػة الخيريػػة فرنسػػا كفالػػة، ال
المسػجميف لػدى لجنػػة  األيتػػاـشػػيقؿ تػوزع عمػى 100محميػة. والحػػد األدنػى لمكفالػة  ةكفالػ 1010كفالػة و 

 لميتيـ. قتصادياالكثر مف كفالة وذلؾ حسب الوضع أالزكاة ويستطيع اليتيـ الحصوؿ عمى 

 

 .: يوضح المقارنة بيف إيرادات برناما كفاالت األيتاـ والنفقات4.4شكؿ ال
 4.4جدوؿ بني ىذا الشكؿ عمى معمومات  المصدر:

 
لتزاـ ىػذه المصػادر اتأخر الحواالت مف مصادرىا وعدـ ىناؾ تذبذب في اإليرادات وذلؾ بسبب  يالحظ

يراد وأعمى نفقة إحيث حققت أعمى  2010حيث كاف ىناؾ طفرة في سنة  بالتحويؿ في مواعيد محددة.
األوضػاع السياسػية الداخميػة عػاـ  بسػببو  ،أردنػي دينػار 984097حيث بمغػت إيػرادات كفػاالت األيتػاـ 

  ـ لػـ تقػـ بعػػض المؤسسػات الخيريػػة الخارجية)الػذيف يكفمػػوف األيتػاـ( بتحويػػؿ مخصصػات األيتػػاـ2007
يير ودما المجاف مف قبؿ وزارة األوقاؼ في عاـ وضاع المجاف بعد عمميات تغأ وليإوالتريث لما ستؤوؿ 

سػػػتقرار عمػػػؿ المجػػػاف تػػػـ التواصػػػؿ مػػػع جميػػػع المؤسسػػػات الخيريػػػة اـ وبعػػػد 2010ـ وفػػػي عػػػاـ 2007
% 65ف حػوالي أوالجدير ذكػره  ،ـ السابقةاعو الخارجية حيث تـ تحصيؿ كفاالت األيتاـ المتأخرة في األ

الت ا% مػػف ىػػذه الكفػػ35ف أات وجمعيػػات دوليػػة و الت ىػػي كفػػاالت خارجيػػة مػػف مؤسسػػامػػف ىػػذه الكفػػ
 محمية.
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 :ضاحيواأل ،والنذور ،برنامج العقائؽ 4.4
 

ِبِنّيػػٍة وأحكػػاـٍ َمخصوصػػة، وُتسػػّمى:  -تعػػالى-صػػطالحًا: )ىػػي مػػا ُيػػذك ى عػػف المولػػوِد ُشػػكرًا  االعقيقػػة 
 نسيكًة، أو ذبيحًة(. 

كػأف يقػوؿ   -تعػالى-ا قالػو ومػا وعػد بػو لوجػو ا ىو إلػزاـ المسػمـ نفسػو بالوفػاء ووجػوب فعػؿ مػ :النذر
 .بأف عميو إطعاـ مساكيف أو ذبح بقرة وتوزيع المحـ عمى الفقراء والمساكيف

والغػنـ مػف المػاعز والضػأف ( تقربػًا إلػى ا  ،والبقػر ،اأُلضحية: ىي ما تذبح مف بييمػة األنعػاـ ) اإلبػؿ
فػي أيػاـ النحػر  -تعػالى-نيا ما يػذكى تقربػًا إلػى ا وقد عرفيا البعض بأ، أياـ عيد األضحى -تعالى-

 .(2006، الموسوعة الفقيية الكويتية) .بشرائط مخصوصة
 

 .عمى مدار سنوات الدراسة ،ألضاحيوا ،والنذور ،يوضح إيرادات ونفقات برنامج العقائؽ :5.4جدوؿ 
وأضاحي ،ونذور ،عقائؽ

 الرصيد النفقات اإليرادات السنة
2001 68346.17 60714.78 7631.39 
2002 62923 62808 115 
2003 52768 59457.65 -6689.29 
2004 24919 49786 -24867 
2005 27154 51500 -24346 
2006 0 0 0 
2007 0 0 0 
2008 33970.97 33970.97 0 
2009 36391.46 36391.46 0 
2010 116744 116744 0 
2011 52263.7 52990.35 -726.65 
2012 57112.55 57866.47 -753.92 
2013 50688.08 50961.73 -273.65 
2014 51364.73 56520.62 -5155.89 
2015 67722.25 63888.07 3834.18 
2016 126647.71 126411.74 235.97 

 50995.9- 880011.84 829015.98 المجموع
.والبيرةهللاالقوائمالماليةللجنةالزكاةالمركزيةفيمحافظةرام:المصدر
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 ـ 2010عػػػػػاـ حيػػػػػث بمغػػػػػت فػػػػػي  ،ضػػػػػاحيواأل ،والنػػػػػذور ،الحػػػػػظ تذبػػػػػذب كبيػػػػػر فػػػػػي برنػػػػػاما العقػػػػػائؽي
 2006-2007وكانػػت فػػي سػػنة  أردنػػي، دينػػار 126647ـ2016 عػػاـ وفػػي أردنػػي دينػػار 116744

يػات وقػاؼ وعػدـ ثقػة الجيػات الداعمػة بالجتغيير لجاف الزكاة مف قبػؿ وزارة األ إلىويعود السبب  اً صفر 
  ،كغػـ لمعائمػة3توزيػع بالمتوسػط الف مف ىذا البرناما ىـ مف العائالت الفقيرة ويػتـ و والمستفيد الحكومية،

بالتػػالي فالعػػدد  ،عػػائالت لألضػػحية 8 بػػػئالت تقػػدر ابحيػػث يسػػتفيد مػػف برنػػاما األضػػاحي عػػدد مػػف العػػ
سػػتعانة بالمجػػالس يػػتـ االكمػػا عائمػػة،  2500مػػرتبط بعػػدد األضػػاحي وعػػدد العػػائالت المسػػتفيدة تقريبػػًا 

وتبمػػ  نسػػبة المسػػاىمة المحميػػة  ،األضػػاحي المحميػػة فػػي حالػػة األضػػاحي فػػي التوزيػػع بسػػبب ضػػيؽ وقػػت
ف رصػػيد ىػػذا البرنػػاما أ ويعػػود سػػبب ،% مػػف الجيػػات الخارجيػػة80% مػػف ىػػذا البرنػػاما و 20حػػوالي 

ضػػاحي أكػػاة تنفيػػذ برنػػاما ف بعػػض الجمعيػػات الخيريػػة الخارجيػػة الداعمػػة تطمػػب مػػف لجنػػة الز أبالسػػالب 
 وتتأخر بتحويؿ المبال .



 .: يوضح المقارنة بيف إيرادات برناما العقائؽ، والنذور، واألضاحي، والنفقات5.4لشكؿ ا
 

 5.4جدوؿ بني ىذا الشكؿ عمى معمومات  المصدر:
 
 
 
 
 
 

0

20000

40000

60000

80000

100000

120000

140000

االيرادات

النفقات



 

71 
 

 :برنامج كفاالت المعاقيف 5.4
 .قيف عمى مدار سنوات الدراسةيوضح إيرادات ونفقات برنامج كفاالت المعا :6.4جدوؿ

كفاالت معاقيف

 الرصيد النفقات اإليرادات السنة
2001-2008 0 0 0 
2009 4737.14 4737.14 0 
2010 9476.45 9476.45 0 
2011 6267 6267 0 
2012 6516 6516 0 
2013 4344 4344 0 
2014 6515 6515 0 
2015 4411 2204 2207 
2016 2189 4396 -2207 

 0 44455.6 44455.6 لمجموعا

 .والبيرة ا المصدر: القوائـ المالية لمجنة الزكاة المركزية في محافظة راـ

 
نو  ،ف لجنػػة الزكػػاة ال تسػػتيدؼ المعػػاقيف بشػػكؿ مباشػػرإ     تسػػاعدىـ ضػػمف برنػػاما العػػائالت الفقيػػرة،  مػػاا 
وفي لجنة زكػاة راـ  اً ة فييا معاقسر يكوف رب األ التيىناؾ جيات ترغب في دعـ العائالت الفقيرة كف لو 

وتػـ اسػتحداث ىػذا البرنػاما مػف  عائمة مستفيدة مػف ىػذه الكفػاالت وىػي كفػاالت خارجيػة، 19ا يوجد 
 يػػرادإفػػي  اً واضػػح اً كػػاف ىنػػاؾ فرقػػ 2010نػػو فػػي عػػاـ أوبػػالنظر إلػػى الرسػػـ البيػػاني نجػػد  ،2009عػػاـ 

 أردنػػي دينػػار 4737بمبمػػ   2009قارنػػة بعػػاـ دينػػار أردنػػي  م 9476الكفػػاالت حيػػث كانػػت إيراداتيػػا 
وفػي  عػواـ التاليػة ويرجػع السػبب إلػى الكفػالء،وكاف ىناؾ تذبذب واضػح فػي قيمػة ىػذه الكفػاالت فػي األ

كانت إيرادات الكفاالت أعمى مف النفقػات بسػبب تػأخر تحويػؿ ىػذه الكفػاالت مػف مصػدرىا  2015عاـ 
كمػا ىػو واضػح فػي  2016ا في عػاـ يلية حيث تـ توزيعحيث وردت ىذه الكفاالت في نياية السنة الما

  .ف جميع كفاالت المعاقيف ىي كفاالت خارجيةأومف الجدير ذكره  الرسـ البياني،
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 .: يوضح المقارنة بيف إيرادات برناما كفاالت المعاقيف والنفقات6.4الشكؿ
 

 6.4جدوؿ بني ىذا الشكؿ عمى معمومات  المصدر:
 

 :فقراءبرنامج كفاالت ال 6.4
 

 .يوضح إيرادات ونفقات برنامج كفاالت الفقراء عمى مدار سنوات الدراسة :7.4جدوؿ 
كفاالت فقراء

 الرصيد النفقات اإليرادات السنة
2001-2008 0 0 0 
2009 124677.89 124677.89 0 
2010 156513.9 156513.9 0 
2011 186310.38 183819.25 2491.13 
2012 115858.78 129125.63 -13266.85 
2013 73068.63 74004.2 -935.57 
2014 70189.41 69719.79 469.62 
2015 28711.28 19333.7 9377.58 
2016 13610.81 26083.47 -12472.66 

 14336.8- 783277.83 768941.08 المجموع

 .والبيرة ا القوائـ المالية لمجنة الزكاة المركزية في محافظة راـ :المصدر
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الجيػػاز المركػػزي تقريػػر أطمػػس الفقػػر.)  فقيػػر، وذلػػؾ حسػػب  23149جػػد فػػي محافظػػة راـ ا والبيػػرة يو 
 فقيػػرة عائمػػة 1250وبموجػػب سػػجالت لجنػػة الزكػػاة فػػإف المجنػػة  ترعػػى  (.2013 ،لإحصػػاء الفمسػػطيني

 ومػف خػالؿ الجػدوؿ السػابؽ والرسػـ البيػاني ىنػاؾ تذبػذبفقيػر.  6250، وىػي تشػكؿ حػوالي بشكؿ دائـ
دينار  186310أعمى سنة تحصيؿ بمبم  2011حيث كانت في سنة ،كبير في إيرادات كفاالت الفقراء

، ويعػػػػود سػػػػبب ىػػػػذا دينػػػػار أردنػػػػي 13610 أقػػػػؿ سػػػػنة تحصػػػػيؿ بمبمػػػػ   2016، وكانػػػػت سػػػػنة أردنػػػػي
 ف  أالت الفقراء، ومف الجدير ذكره اراتية عف تحويؿ كفانخفاض إلى توقؼ ىيئة األعماؿ الخيرية اإلماال

ما وبسبب عدـ تبويب الحسابات في سنوات  ،%80% والخارجية 20نسبة كفاالت الفقراء المحمية ىي 
 .كانت إيرادات ونفقات ىذا البرناما مدمجة في براما المجنة األخرىـ 2009قبؿ عاـ 



 .: يوضح المقارنة بيف إيرادات برناما كفاالت الفقراء والنفقات7.4الشكؿ 
 

 7.4جدوؿ شكؿ عمى معمومات بني ىذا ال المصدر:
 

 :برنامج صدقة الفطر 7.4
 

يي صدقٌة مفروضٌة عمى فزكاة الفطر شرعًا: أما زكاة الفطر لغًة تعني البركة، والنماء، والطيارة، 
، وىي في شير رمضافلفقراء والمساكيف عند الفطر مف رمضاف، وُتؤد ى توسعة عمى االمسمميف 

 ،ت يومو؛ وطيرٌة لمصائـ، وطعمٌة لممساكيف، وُسم يت بزكاة الفطرواجبٌة عمى المسمـ الذي يممؾ قو 
 (.2012)القحطاني،  .ألف  الِفطر مف رمضاف ىو سبب وجوبيا
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 .يوضح إيرادات ونفقات برنامج صدقة الفطر عمى مدار سنوات الدراسة :8.4جدوؿ 
صدقة الفطر

 الرصيد النفقات اإليرادات السنة
2001-2008 0 0 0 
2009 16236.14 16236.14 0 
2010 8447.52 8447.52 0 
2011 19586.65 19624.77 -38.12 
2012 13898.62 19141.56 -5242.94 
2013 22510.77 22535.51 -24.74 
2014 11744.85 12717.39 -972.54 
2015 9341.42 13421.74 -4080.32 
2016 11385.9414582.92 -3196.98 

 13555.6- 126707.55 113151.91 المجموع

 .والبيرة ا القوائـ المالية لمجنة الزكاة المركزية في محافظة راـ :المصدر

 
دينػػػار  22510بمبمػػػ   2013ىنػػػاؾ تذبػػػذب فػػػي إيػػػرادات صػػػدقة الفطػػػر حيػػػث كانػػػت فػػػي ذروتيػػػا سػػػنة 

حصػػيمة حممػػة الخيػػر الرمضػػانية وعمػػؿ كوبونػػات وتوزيعيػػا مػػف خػػالؿ المجػػاف و  إلػػىأردنػػي، ويعػػود ذلػػؾ 
مػف النػاس تػوزع صػدقة  اً والبيػرة بسػبب أف كثيػر  ا ة جػدًا فػي محافظػة راـمػصدقة الفطر في مجمميػا قمي

بيػػا اابو فػتح المجنػة  وسػبب ذلػؾف نفقػات صػدقة الفطػر أعمػػى مػف اإليػرادات، أوالمالحػظ  ،الفطػر مباشػرة
عتمػػػادىـ ا إلػػػى لصػػػرؼ المسػػػاعدات وىنػػػاؾ مػػػراجعيف غيػػػر معتمػػػديف بالكشػػػوفات حيػػػث تضػػػطر المجنػػػة

% محميػة 80ف حصيمة صدقة الفطر ىي بنسبة ا  جتماعي سريع ليـ، و ابعد عمؿ بحث  والصرؼ ليـ؛
ـ كانػػػت إيػػػرادات 2009مػػػا قبػػػؿ عػػػاـ وبسػػػبب عػػػدـ تبويػػػب الحسػػػابات فػػػي سػػػنوات  % خارجيػػػة.20و 

 ونفقات ىذا البرناما مدمجة في براما المجنة األخرى.
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 .ف إيرادات برناما صدقة الفطر والنفقات: يوضح المقارنة بي8.4الشكؿ 
 

 8.4جدوؿ بني ىذا الشكؿ عمى معمومات  المصدر:
 

 :برنامج مشاريع رمضاف 8.4
 

 .يوضح إيرادات ونفقات برنامج مشاريع رمضاف عمى مدار سنوات الدراسة :9.4جدوؿ 
 مشاريع رمضاف

 الرصيد النفقات اإليرادات السنة
2001-2012 0 0 0 
2013 79380.81 46381.31 32999.5 
2014 95837.17 95823.77 13.4 
2015 116915.49 116915.49 0 
2016 49694.22 49152.25 541.97 

 33554.87 308272.82 341827.69 المجموع

  .والبيرة ا القوائـ المالية لمجنة الزكاة المركزية في محافظة راـ :المصدر

 
، كسوة العيد، المساعدات النقديػة (، والفئػة المسػتيدفة العػائالت فطار الصائـإمشاريع رمضاف وتشمؿ )

ف إيػػػرادات مشػػػاريع أ (10رقػػػـ) والرسػػػـ البيػػػاني (9رقػػػـ ) يالحػػػظ مػػػف بيانػػػات الجػػػدوؿالفقيػػػرة واأليتػػػاـ، و 
أف  نفؽ جميع المبػال  عمػى مشػاريع رمضػاف وذلػؾ بسػببتال و  ،خرىأرمضاف فييا تذبذب مف سنو إلى 

% 100ف إيرادات ىذا البرناما بنسبة أو  خرى غير مشاريع رمضاف،أعمى براما  المجنة تقـو بالصرؼ
 .2013عاـ  ذوىذا البرناما مستحدث من ،خارجية
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 .: يوضح المقارنة بيف إيرادات برناما مشاريع رمضاف والنفقات9.4الشكؿ 

 
 9.4جدوؿ بني ىذا الشكؿ عمى معمومات  المصدر:



 :برنامج طمبة العمـ 9.4
 

 .عمى مدار سنوات الدراسة طمبة العمـيوضح إيرادات ونفقات برنامج  :10.4جدوؿ 
مشاريع طمبة العمـ

 الرصيد النفقات اإليرادات السنة
2001-2012 0 0 0 
2013 1627.95 0 1627.95 
2014 11546 11546 0 
2015 1091.02 777.41 313.61 
2016 46530.3946131.31 399.08 

 2340.64 58454.72 60795.36 المجموع

 .والبيرة ا القوائـ المالية لمجنة الزكاة المركزية في محافظة راـ :المصدر

 
تنفؽ مبال  براما طمبة العمـ عمى دفع أقساط جامعية لمطالب الفقراء، وال يوجد عػدد محػدد، حيػث يػتـ  

نػػاما طمبػػة العمػػـ بر  إيػػراداتيالحػػظ وجػػود تذبػػذب كبيػػر فػػي الصػػرؼ لمػػرة واحػػدة حسػػب طمػػب المتبػػرع. و 
وىػػي القيمػػة األكبػػر حيػػث كانػػت فػػي سػػنة  ،أردنػػيدينػػار  46530مبمػػ   2016حيػػث بمغػػت فػػي سػػنو 

ويرجع سػبب التذبػذب  ،أردنيدينار  1627بمبم   2013وفي سنة  أردني، دينار 1091بمبم   2015
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 .% خارجيػا90 ا ومحمًيػ %10وىي براما تغطػى بنسػبة لى الجيات الخارجية الداعمة ليذا البرناما، إ
 .2013عاـ  ذوىذا برناما مستحدث من

 



 .يوضح المقارنة بيف إيرادات برناما طمبة العمـ والنفقات :10.4الشكؿ 
 

 10.4جدوؿ بني ىذا الشكؿ عمى معمومات  المصدر:
 

 :برنامج مشاريع التمكيف 10.4
 

 .ةيوضح إيرادات ونفقات برنامج التمكيف عمى مدار سنوات الدراس :11.4جدوؿ 
 صغيرةمشاريع 

 الرصيد النفقات اإليرادات السنة
2001-2013 0 0 0 
2013 0 3806 -3806 
2014 4287.37 0 4287.37 
2015 14546.38 15751.12 -1204.7 
2016 3500.56 0 3500.56 
 2777.2 19557.12 22334.31 المجموع
 .والبيرة ا اـالقوائـ المالية لمجنة الزكاة المركزية في محافظة ر  :المصدر

 
مشروع فػي  20يوجد  ، حيثىي مشاريع تمكيفو  ة،مشاريع صغير تشير سجالت لجنة الزكاة إلى وجود 

سػػػر ويػػػتـ توزيػػػع ىػػػذه المشػػػاريع عمػػػى األ ..(.مثػػػؿ: )بقالػػػة، تربيػػػة مواشػػػي، تربيػػػة دواجػػػف،. لجنػػػة الزكػػػاة
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ليػذا البرنػاما حيػث  اإليػراداتي حيػث ىنػاؾ تذبػذب فػ ،مكانيػة لعمػؿ مشػروعيوجد لدييا اإل التي ،الفقيرة
     2013فػػي سػػػنة  اً وكانػػػت صػػفر  ،أردنػػيدينػػار  14546 بمبمػػػ  2015قيمػػة ليػػػا فػػي سػػنة  أعمػػىكانػػت 

نسػػػبة مسػػػاىمة الزكػػػاة  ف  ا  و  نطػػػالؽ البرنػػػاما وكانػػػت مبػػػادرة مػػػف ميزانيػػػة المجنػػػة،اسػػػنة نيػػػا أويعػػػود ذلػػػؾ 
فقػط  0.001لبرنػاما قميػؿ جػدًا حيػث يشػكؿ مػا ينفػؽ عمػى ىػذا ا ف  ا  و .% 40 ةيالخارجو % 60المحمية 

 .2013عاـ  ذوىذا البرناما مستحدث من جمالي نفقات المجنة.إمف 
 



 .: يوضح المقارنة بيف إيرادات برناما مشاريع صغيرة والنفقات11.4الشكؿ 
 

 11.4 جدوؿبني ىذا الشكؿ عمى معمومات  المصدر:
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 :برنامج الرعاية الصحية 11.4
 
 .يوضح إيرادات ونفقات برنامج المراكز الصحية عمى مدار سنوات الدراسة :12.4وؿ جد

 المراكز الصحية

 الرصيد النفقات اإليرادات السنة
2001 126883.009 147361.036 -20478.027 
2002 117581 159289.5 -41708.5 
2003 181136.55 200556.63 -19420.08 
2004 196503 180423 16080 
2005 207557 227518 -19961 
2006 227723 239393 -11670 
2007 230240 283006 -52766 
2008 262789.23 289795.82 -27006.59 
2009 244905.5 277816.15 -32910.65 
2010 260708.95 279327.65 -18618.7 
2011 284857.51 301921.51 -17064 
2012 241520.49 272300.11 -30779.62 
2013 258359.4 285859.67 -27500.27 
2014 260270.65 268842.88 -8572.23 
2015 244929.13 268123.22 -23194.09 
2016 230080.85 270691.44 -40610.59 

 376180.347- 3952225.616 3576045.269 المجموع

  .رةوالبي ا القوائـ المالية لمجنة الزكاة المركزية في محافظة راـ :المصدر

 
  ،ولي لمعائالت الفقيرة برسـو رمزيةتقدـ خدمة العالج األ ،وليةأيوجد لدى المجنة ثالثة مراكز صحية 

يرادات إوىي  دينار أردني، 3576045 عواـ الدراسة مبم أىذه المراكز خالؿ  إيراداتحيث بم  مجمؿ 
 ،أردنػػيدينػػار  376180 بعجػػز بمػػ  ،أردنػػيدينػػار  3952225 وبمغػػت النفقػػات مية مػػف المراكػػز،يتشػػغ

يػػػراداتالصػػػدقات و  إيػػػراداتىػػػذا العجػػػز مػػػف  ةحيػػػث يػػػتـ تغطيػػػ ف طبيعػػػة أو   ،مخصصػػػةالالمجنػػػة غيػػػر  ا 
 حيػث، مؼ مبػال  كبيػرةكوت :)الفحوصات المخبرية، الكشفيات، صرؼ األدوية...(الخدمات المقدمة مثؿ

    مراجع.  2500سنويا  منيا عدد المستفيديف يقدر
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 .المقارنة بيف إيرادات برناما الرعاية الصحية والنفقات : يوضح12.4الشكؿ 

 
 12.4جدوؿ بني ىذا الشكؿ عمى معمومات  المصدر:



 :جيزة منزليةأبرنامج تحسيف المنزؿ/ 12.4
 .عمى مدار سنوات الدراسة األجيزةيوضح إيرادات ونفقات برنامج  :.314جدول 

 جيزة منزليةأ

 الرصيد النفقات اإليرادات السنة
2001-2007 0 0 0 
2008 1240.16 0 1240.16 
2009 280.2 0 280.2 
2010 0 0 0 
2011 397.08 0 397.08 
2012 0 1024.79 -1024.79 
2013 114.94 114.94 0 
2014 36.83 36.83 0 
2015 2485.25 2212.52 272.73 
2016 4119.34 4119.34 0 

 1165.38 7508.42 8673.8 المجموع

  .والبيرة ا قوائـ المالية لمجنة الزكاة المركزية في محافظة راـال :المصدر

 
: )ثالجػػػات، جيػػػزة منزليػػػة مثػػػؿأىػػػو برنػػػاما قػػػائـ عمػػػى مػػػا يػػػرد المجنػػػة مػػػف  ،جيػػػزة المنزليػػػةبرنػػػاما األ

ويتـ توزيعيا عمى الفقراء حسػب جيزة جديدة ومستعممة، أوتشمؿ  ،مف المحسنيف ...(،غساالت، غازات
حسػب قيمتيػا  ،جيزة مف قبؿ المجنةـ ىذه األيحيث يتـ تقي ،الكمية الواردة لمجنة الزكاةوحسب  ،حاجتيـ
ىػػػذا البرنػػػاما مػػػف الزكػػػاة  ف  ا  و  ،أردنػػػيدينػػػار  4119ـ بمبمػػػ  2016ذروتيػػػا سػػػنة فقػػػد بمغػػػت  السػػػوقية،
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ـ كانػت إيػرادات 2009مػا قبػؿ عػاـ وبسبب عدـ تبويب الحسػابات فػي سػنوات  .%100المحمية بنسبة 
 قات ىذا البرناما مدمجة في براما المجنة األخرى.ونف
 



 .: يوضح المقارنة بيف إيرادات برناما مشاريع األجيزة المنزلية والنفقات13.4الشكؿ 
 

 13.4جدوؿ  بني ىذا الشكؿ عمى معمومات المصدر:
 

 :ثاثأبرنامج تحسيف المنزؿ/ 13.4
 

 .مدار سنوات الدراسةيوضح إيرادات ونفقات برنامج األثاث عمى  :14.4جدوؿ 
 ثاثأ

 الرصيد النفقات اإليرادات السنة
2001-2007 0 0 0 
2008 1191.69 0 1191.69 
2009 1405.08 1405.08 0 
2010 357.19 320.19 37 
2011 374 329.58 44.42 
2012 1024.79 0 1024.79 
2013 4976.63 4900 76.63 
2014 5393.37 5393.37 0 
2015 15711.74 15711.74 0 
2016 5459.27 5459.27 0 

 2374.53 33519.23 35893.76 المجموع

 .والبيرة ا القوائـ المالية لمجنة الزكاة المركزية في محافظة راـ :المصدر
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مػف  ...(،:)كراسي، كنبايػات، خػزائفثاث مثؿأىو برناما قائـ عمى ما يرد المجنة مف و  ،برناما األثاث 
وحسػػب الكميػػة  ،تيـويػػتـ توزيعيػػا عمػػى الفقػػراء حسػػب حػػاج ،سػػتعمالً مو  اً جديػػد اً اثػػثأوتشػػمؿ  ،المحسػػنيف

ذروتيػا  وقػد بمغػت حسػب قيمتيػا السػوقية، ،ثػاث مػف قبػؿ المجنػةيـ األيػحيػث يػتـ تق ،الواردة لمجنة الزكػاة
ىػػػذا  ف  ا  و  ،أردنػػػيدينػػػار  5459بمبمػػػ   2016وفػػػي عػػػاـ  ،أردنػػػيدينػػػار  15711ـ بمبمػػػ  2015سػػػنة 

مػػا قبػػؿ عػػاـ وبسػػبب عػػدـ تبويػػب الحسػػابات فػػي سػػنوات  .%100مػػف الزكػػاة المحميػػة بنسػػبة  البرنػػاما
 ـ كانت إيرادات ونفقات ىذا البرناما مدمجة في براما المجنة األخرى.2009

 

 .يوضح المقارنة بيف إيرادات برناما مشاريع األثاث والنفقات :14.4الشكؿ 
14.4جدوؿ بني ىذا الشكؿ عمى معمومات  المصدر:



 :برنامج المواد الغذائية 14.4
 

 .يوضح إيرادات ونفقات برنامج المواد الغذائية عمى مدار سنوات الدراسة :15.4جدوؿ 
 الرصيد النفقات اإليرادات السنة
2001-2008 0 0 0 
2009 69158.06 69158.06 0 
2010 62351.28 62351.28 0 
2011 160756.41 160756.41 0 
2012 32999.91 32999.91 0 
2013 96895.22 96895.22 0 
2014 63858.3 63858.3 0 
2015 69449.8 69449.8 0 
2016 110838.23 110838.23 0 

 0 666307.21 666307.21 المجموع

  .والبيرة ا القوائـ المالية لمجنة الزكاة المركزية في محافظة راـ :المصدر
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تحتػػوي عمػػى مػػواد  ،ائـ عمػػى مػػا يػػرد المجنػػة مػػف سػػالت غذائيػػةىػػو برنػػاما قػػو  ،برنػػاما المػػواد الغذائيػػة
...( مػػػػػف مؤسسػػػػات وجمعيػػػػػات ،ومعمبػػػػات ،الشػػػػاي الزيػػػػػت، الطحػػػػيف،، السػػػػػكر رز،)األ :ساسػػػػية مثػػػػؿأ

فػػي  ف خػػالؿ تسػػجيؿ العػػائالت الفقيػػرةمػػوذلػػؾ  ،ويػػتـ توزيعيػػا عمػػى الفقػػراء حسػػب حالػػة الفقيػػر ،خارجيػػة
مسػػػاعدات  األغمػػػبوىػػػي فػػػي  ،ذلػػػؾ حسػػػب الكميػػػة الػػػواردة لمجنػػػةو  ،بالػػػدور عمييػػػا يػػػتـ التوزيػػػعو  قػػػوائـ

 ،لتوزيػع طػرود غذائيػة عمػى العػائالت الفقيػرة ،حيث تقوـ الجيات الداعمػة بتحويػؿ مبمػ  لمجنػة ،خارجية
 ساسػية،أساسػية وتجييزىػا عمػى شػكؿ طػرود تحػوي مػواد بعمؿ عطاء لتوريد المػواد األ المجنةحيث تقوـ 

تػـ التركيػز عمػى ىػذا  وقػد ،أردنػيدينػار  160756بمبمػ   2011وتػو فػي سػنة بم  ىذا البرنػاما ذر  وقد
سػػػـ  الزكػػػاة حػػػؽ معمػػػـو لمسػػػائؿ والمحػػػرـو  حيػػػث تػػػـ اب ،البرنػػػاما فػػػي حممػػػة صػػػندوؽ الزكػػػاة الفمسػػػطيني

 إلػػىىػػذا البرنػػاما مػػف سػػنو  إيػػراداتوكػػاف ىنػػاؾ تذبػػذب فػػي  ،سػػـ البرنػػامااطباعػػة كوبونػػات وتسػػويقيا ب
دينػػػار  160756 ـ،2011وفػػػي عػػػاـ  ،أردنػػػيدينػػػار  69158 ،2009ي عػػػاـ فػػػ تخػػػرى حيػػػث كانػػػأ

الػى الجيػات الخارجيػة  ىػذا التذبػذب سبب ويرجع ،أردنيدينار  110838 ـ،2016و في عاـ  ،أردني
وبسبب عػدـ تبويػب  .%90 الخارجةو % 10نسبة مساىمة الزكاة المحمية  تبم و الداعمة ليذا البرناما، 
ـ كانت إيرادات ونفقات ىذا البرناما مدمجة في بػراما المجنػة 2009بؿ عاـ ما قالحسابات في سنوات 

 األخرى.

 
 .يوضح المقارنة بيف إيرادات برناما المواد الفذائية والنفقات :15.4الشكؿ 

 
 15.4جدوؿ بني ىذا الشكؿ عمى معمومات  المصدر:
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 :برنامج المالبس 15.4
 .ج المالبس عمى مدار سنوات الدراسةيوضح إيرادات ونفقات برنام :16.4جدوؿ 
 مالبس

 الرصيد النفقات اإليرادات السنة
2001-2008 0 0 0 
2009 53425.72 53425.72 0 
2010 46755.81 46755.81 0 
2011 118668.78 118668.78 0 
2012 50490.62 50490.62 0 
2013 89304.5 89304.5 0 
2014 75101.26 75101.26 0 
2015 73890.32 73890.32 0 
2016 65955.98 65955.98 0 

 0 573592.99 573592.99 المجموع

  .والبيرة ا القوائـ المالية لمجنة الزكاة المركزية في محافظة راـ :المصدر

حيػػث كػػاف ىنػػاؾ تذبػػذب فػػي  ،سػػر الفقيػػرةيعتمػػد ىػػذا البرنػػاما عمػػى تبرعػػات المحسػػنيف مػػف المالبػػس لأل
وذلػػػؾ بسػػػبب تنظػػػيـ صػػػندوؽ الزكػػػاة  ،2011فػػي عػػػاـ  يػػػراداتاإلعمػػػى أوكانػػػت  ،رادات ىػػػذا البرنػػػامايػػإ

، حيػػث تػػـ طباعػػة كوبونػػات وتسػػويقيا ومػػف ثػػـ تػػـ  الفمسػطيني حممػػة الزكػػاة حػػؽ معمػػـو لمسػػائؿ والمحػػرـو
وتصػػػدقوا مػػػف عػػػروض  احيػػػث كػػػاف ىنػػػاؾ تجػػػار مالبػػػس الػػػذيف زكػػػو  ،صػػػرفيا مػػػف خػػػالؿ لجػػػاف الزكػػػاة

وبسبب عدـ تبويب الحسابات فػي  .%10 ةيالخارجو % 90لزكاة المحمية ف نسبة مساىمة اأو  تجارتيـ.
 ـ كانت إيرادات ونفقات ىذا البرناما مدمجة في براما المجنة األخرى.2009ما قبؿ عاـ سنوات 

 
 .يوضح المقارنة بيف إيرادات برناما المالبس والنفقات :16.4الشكؿ 

 
 23.4جدوؿ بني ىذا الشكؿ عمى معمومات  المصدر:
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 :والقرطاسية ،برنامج الشنط المدرسية 16.4
 

والقرطاسػػية عمػػى مػػدار سػػنوات  ،يوضػػح إيػػرادات ونفقػػات برنػػامج الشػػنط المدرسػػية :17.4جػػدوؿ 
 .الدراسة

 شنط وقرطاسية

 الرصيد النفقات اإليرادات السنة
2001-2008 0 0 0 
2009 4713.97 4713.97 0 
2010 2973.59 2973.59 0 
2011 118.58 118.58 0 
2012 15005.42 15005.42 0 
2013 17200.77 17200.77 0 
2014 41529.36 41529.36 0 
2015 14788.21 14788.21 0 
2016 17901.74 17901.74 0 
 0 114231.64 114231.64 المجموع

  .والبيرة ا القوائـ المالية لمجنة الزكاة المركزية في محافظة راـ :المصدر

شػنط مدرسػية وقرطاسػية ىو برنػاما قػائـ عمػى مػا يػرد المجنػة مػف  القرطاسية،و  ،المدرسية الشنطبرناما 
ذروتيػا  وقػد بمغػت ،حسػب الكميػة الػواردة لمجنػة الزكػاة ،الفقػراء الطمبة ويتـ توزيعيا عمى ،المحسنيفمف 
بة نسػ ف  ا  و  ،أردنػيدينػار  17901بمبمػ   2016و فػي عػاـ  ،أردنػيدينار  41529ـ بمبم  2014سنة 

ما قبػؿ عػاـ وبسبب عدـ تبويب الحسابات في سنوات  .%50 ةيالخارجو % 50مساىمة الزكاة المحمية 
 ـ كانت إيرادات ونفقات ىذا البرناما مدمجة في براما المجنة األخرى.2009



 .: يوضح المقارنة بيف إيرادات برناما الشبط و القرطاسية والنفقات17.4الشكؿ 
 

 24.4جدوؿ  عمى معموماتبني ىذا الشكؿ  المصدر:
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 :النفقات االدارية 17.4
 

 .يوضح النفقات اإلدارية عمى مدار سنوات الدراسة :18.4جدوؿ 
 مصاريؼ ادارية

 المبمغ السنة
2003 84271.77 
2004 85904 
2005 108710 
2006 98531 
2007 117308 
2008 118522.9 
2009 104867 
2010 110648.6 
2011 112452.05 
2012 117975.11 
2013 130779.86 
2014 119442.42 
2015 114314.87 
2016 117285.97 

لمجموعا  1541013.55 
  .والبيرة ا القوائـ المالية لمجنة الزكاة المركزية في محافظة راـ :المصدر

 
       والرواتػػػػب ،النفقػػػات التشػػػغيمية وتشػػػمؿ يػػػة لمجنػػػة الزكػػػػاةدار ف النفقػػػات اإلأيالحػػػظ مػػػف الجػػػدوؿ السػػػػابؽ 

يػػتـ تغطيتيػػا  284979منيػػا مبمػػ   أردنػػيدينػػار  1541013 الدراسػػة بمغػػت خػػالؿ سػػنوات قػػد جػػورواأل
 وىػػي مبػػال  مخصصػػة مػػف الجيػػة الداعمػػة لتغطيػػة نفقػػات تنفيػػذ برنػػاما معػػيف، ،داريػػاتيػػرادات اإلإمػػف 

وبمغػت  برناما معيف.مخصصة لاليرادات غير يتـ دفعيا مف اإل ،رنيأدينار  1256034وباقي المبم  
 .0.06دارية مف مجمؿ ايرادات المجنة نسبة النفقات اإل
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 .2016-2003دارية مف سنة : يوضح المقارنة بيف النفقات اإل18.4الشكؿ 

 
25.4جدوؿ  بني ىذا الشكؿ عمى معمومات المصدر:

 
ي محافظػػة راـ اهلل والبيػػرة بشػػكؿ عػػداد الفقػػراء فػػي فمسػػطيف بشػػكؿ عػػاـ وفػػأيوضػػح  :19.4جػػدوؿ 
 خاص.

 عدد الفقراء في فمسطيف
 عدد الفقراء عدد السكاف المنطقة

 503181 2558749 الضفة الغربية
 446096 1122175 قطاع غزة
 949277 3680924 فمسطيف

 23149 262941 والبيرة ا محافظة راـ
 .طمس الفقر، أ2013الفمسطيني،  إحصاءلمصدر: الجياز المركزي لا
 

      عػػػداد الفقػػػراء فػػػي فمسػػػطيف بشػػػكؿ عػػػاـ، وفػػػي محافظػػػة راـ ا أمػػػف خػػػالؿ الجػػػدوؿ السػػػابؽ الػػػذي يبػػػيف 
 عائمػػة 1250ة راـ ا والبيػػرة ترعػػى ظػػلجنػػة الزكػػاة المركزيػػة فػػي محاف ف  إ، وحيػػث والبيػػرة بشػػكؿ خػػاص

عػداد الفقػراء أ% مػف 27حوالي  فرد، وىي تشكؿ 6250بشكؿ دائـ، وتشمؿ ىذه العائالت حوالي  فقيرة
( مػػف نسػػبة 27مػػا نسػػبتو )%أف بػػراما لجنػػة الزكػػاة تحػػد فػػي محافظػػة راـ ا والبيػػرة وىػػذه النسػػبة تػػدؿ 

 .الفقر في المحافظة
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 تساؤالت الدراسة: 18.4
 

 السؤاؿ الرئيسي لمدراسة ىو: 
البيػػرة فػػي محاربػػة الفقػػر فػػي و  ا نفػػاؽ لجنػػة الزكػػاة المركزيػػة فػػي محافظػػة راـإي مػػدى يسػػاىـ أ إلػػى 

 المحافظة؟
 :اآلتية الفرعية األسئمة السؤاؿ عف ىذا و ينبثؽ

 ـ تمكيني؟أغاثي إىؿ دور برامج الزكاة دور  1-
 يتطػابؽ الجػواب مػع نتػائاو  ثي،اغػإف دور الزكػاة أتـ طرح ىػذا السػؤاؿ عمػى المبحػوثيف والػذيف أجمعػوا 

نفػاؽ مبمػ  إحيػث تػـ  ،غاثيػةإىػي بػراما  ،معظـ براما الزكاةف أف يتبحيث تحميؿ ميزانيات لجنة الزكاة 
دينػػار  190557نفاقػػة عمػػى بػػراما التمكػػيف إومػػا تػػـ  ،غاثيػػةإعمػػى بػػراما  ردنػػي،أ دينػػار 2203210772

 غاثي في معظمة.إف دور الزكاة أجوبة المبحوثيف أكد ؤ مما ي ،أردني
 

 الفقر ؟ في محاربة ممموس تغير إلحداث كافية الزكاة حصيمة ىؿ 2-
ير ممموس يف حصيمة الزكاة غير كافية إلحداث تغأتـ طرح ىذا السؤاؿ عمى المبحوثيف والذيف أجمعوا 

ف أكػػدت أتحميػػؿ ميزانيػػات لجنػػة الزكػػاة حيػػث  يتطػػابؽ الجػػواب ىنػػا ايضػػًا مػػع نتػػائاو  ،فػػي محاربػػة الفقػػر
نفػػاؽ عمػػى ا معػػدؿ اإلمػػو حسػػبنف تغيػػر مممػػوس فػػي محاربػػة الفقػػر، ثداحػػحصػػيمة الزكػػاة غيػػر كافيػػة إل

لجنػػة الزكػػاة  نفقاتعائمػػة) 1250عػػددىا البيػػرة، و تنفػػؽ عمييػػا لجنػػة زكػػاة راـ ا و  التػػيالعػػائالت الفقيػػرة 
ف خػػػػػط أو  ،أردنػػػػػيدينػػػػػار  99.5  2308820342/10250/16/12(  16/12كاممة/عػػػػػدد العػػػػػائالت/

حصػاء جيػاز المركػزي لإلشػيكؿ حسػب ا 20470فػراد ىػو أ ةسػرة المرجعيػة المتكونػة مػف خمسػالفقر لأل
حػػػداث تغيػػػر غيػػػر كافيػػػة إل والبيػػػرة، ف حصػػػيمة الزكػػػاة فػػػي لجنػػػة زكػػػاة راـ المػػػةأ لنػػػا حضػػػيت الفمسػػػطيني.

 .ممموس في محاربة الفقر
حصموا عمييػا مشػاريع  التيع يف المشار أجاب جميع المبحوثيف مف المستفيديف مف براما التمكيف أفيما 

 ياجاتيـ المعيشية.حتامف  اً كبير  اً ناجحة وتسد قسم
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لمحاربة الفقر في فمسطيف وفي محافظة راـ اهلل والبيػرة  استراتيجيةو مشاريع أىناؾ برامج  ىؿ3-  
 ؟عمى وجو الخصوص

لمحاربػة الفقػر فػي  اسػتراتيجيةمشػاريع نػو ال يوجػد أوالذيف أجمعػوا  ،تـ طرح ىذا السؤاؿ عمى المبحوثيف
تحميػػػؿ  يضػػػًا مػػػع نتػػػائاأيتطػػػابؽ  ىػػػذاو  عمػػػى وجػػػو الخصػػػوص. وفػػػي محافظػػػة راـ ا والبيػػػرة ،فمسػػػطيف

لمحاربػػة الفقػػر حيػػث يوجػػد برنػػاما لتمكػػيف بعػػض  اسػػتراتيجيةعػػدـ وجػػود مشػػاريع بميزانيػػات لجنػػة الزكػػاة 
مػف  0.001نفػاؽ عمػى ىػذا اليرنػاما نسػبة اإل تبمغػ فقػد نفاؽ عمى ىػذا البرنػاما قميػؿوحجـ اإل ،سراأل

 .مجمؿ إنفاؽ المجنة
 
 رتقاء بخدمات لجنة الزكاة؟تحوؿ دوف اإل  التيىي المعوقات ما  -4

ضػرورة وجػود قػانوف يػنظـ عمػؿ لجػاف الزكػاة عمػى  والذيف أجمعوا ،تـ طرح ىذا السؤاؿ عمى المبحوثيف
جراءات إوأجمعوا عمى أف دفع الزكاة، عمى لتشجيع الشركات  ،ة الدخؿيبوضرورة خصـ الزكاة مف ضر 

صػػحاب رؤوس أؿ المجػػاف، وقيػػاـ كثيػػر مػػف امػػو أمصػػادرة و يالت مػػف الخػػارج تعيػػؽ التحػػو  التػػيحػػتالؿ اال
ضػػػػاؼ بعػػػػض أ. فيمػػػػا ىػػػػي مػػػػا يحػػػػوؿ دوف إرتقػػػػاء المجػػػػاف بخػػػػدماتيا مػػػػواؿ بتوزيػػػػع زكػػػػواتيـ مباشػػػػرةاأل

بجمػع الزكػوات  الفمسػطيني ف مف المعيقات قياـ صندوؽ الزكػاةأ والبيرة المبحوثيف مف لجنة زكاة راـ ا
 .باؾ عند المزكيف، وقمة المصادر الماليةر إمما خمؽ حالة 
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 الفصؿ الخامس
_________________________________________________ 

 :ستنتاجات والتوصياتاال
 

تقػػػػػػدميا لجنػػػػػػة الزكػػػػػػاة  التػػػػػػيبالخػػػػػػدمات قػػػػػػاـ الباحػػػػػػث مػػػػػػف خػػػػػػالؿ دراسػػػػػػتو بتنػػػػػػاوؿ المفػػػػػػاىيـ المتعمقػػػػػػة 
ىػػػػػػذه الخػػػػػػدمات عمػػػػػػى محاربػػػػػػة ، حيػػػػػػث حػػػػػػاوؿ توضػػػػػػيح أثػػػػػػر والبيػػػػػػرةالمركزيػػػػػػة فػػػػػػي محافظػػػػػػة راـ ا 

 التػػػػػػػػيسػػػػػػػػتنتاجات ويتنػػػػػػػػاوؿ ىػػػػػػػػذا الفصػػػػػػػػؿ مػػػػػػػػف الدراسػػػػػػػػة االالفقػػػػػػػػر فػػػػػػػػي محافظػػػػػػػػة راـ ا والبيػػػػػػػػرة . 
 ستفادة منيا الحقًا. يمكف االو  والتوصيات التي خرجت بياإلييا الدراسة  تتوصم

 
   :ستنتاجاتاال 1.5

 
نػػػػػػة الزكػػػػػػاة المركزيػػػػػػة فػػػػػػي محافظػػػػػػة راـ ا والبيػػػػػػرة ىػػػػػػي تقػػػػػػدميا لج التػػػػػػيإف معظػػػػػػـ الخػػػػػػدمات  -1

غاثيػػػػػػػة،  وأف بػػػػػػػراما التمكػػػػػػػيف فػػػػػػػي المجنػػػػػػػة ال زالػػػػػػػت بسػػػػػػػيطة ودوف المسػػػػػػػتوى حيػػػػػػػث إخػػػػػػػدمات 
 مف مجمؿ نفقات المجنة. 0.001شكمت حوالي 

تػػػػأتي مشػػػػروطة لفئػػػػة معينػػػػة، ممػػػػا  ،خارجيػػػػةالالزكػػػػاة المجنػػػػة مػػػػف يػػػػرادات إ نصػػػػؼكثػػػػر مػػػػف أإف   -2
 أو فػػػػػي مشػػػػػاريع التمكػػػػػيف،فػػػػػي مشػػػػػاريع تنمويػػػػػة  السػػػػػتثمارىاأمػػػػػاـ لجنػػػػػة الزكػػػػػاة  ال يتػػػػػرؾ مجػػػػػاالً 

وىػػػػػػػي تشػػػػػػػكؿ  دينػػػػػػػار أردنػػػػػػػي. 1200860643 يػػػػػػػرادات الزكػػػػػػػاة الخارجيػػػػػػػةإحيػػػػػػػث بمغػػػػػػػت قيمػػػػػػػة 
 % مف إجمالي اإليرادات.55

ر مممػػػػػوس فػػػػي محاربػػػػة الفقػػػػػر إف حصػػػػيمة الزكػػػػاة المحميػػػػػة والخارجيػػػػة غيػػػػر كافيػػػػػة إلحػػػػداث تغّيػػػػ -3
 ا والبيرة. في محافظة راـ
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نمػػػػػا تعتمػػػػػد المجنػػػػػة عمػػػػػى مػػػػػا يردىػػػػػا مػػػػػف زكػػػػػاة إبػػػػػة الفقػػػػػر، ر لمحا اسػػػػػتراتيجيةال يوجػػػػػد مشػػػػػاريع  -4
 يوجد لدى المجنة مشاريع تنموية لزيادة إيرادات الزكاة في المجنة. محمية وخارجية، وال

لػػػػػزاـ الشػػػػػركات عمػػػػػى دفػػػػػع زكػػػػػاة إعػػػػػدـ وجػػػػػود قػػػػػانوف يػػػػػنظـ عمػػػػػؿ لجػػػػػاف الزكػػػػػاة مػػػػػف حيػػػػػث إف   -5
جعػػػػػؿ الشػػػػػركات عازفػػػػػة عػػػػػف دفػػػػػع زكػػػػػاة  ضػػػػػريبة الػػػػػدخؿ،ليػػػػػا، أو خصػػػػػـ قيمػػػػػة الزكػػػػػاة مػػػػػف مواأ
 مواليا.أ

مػػػػػػف  اً جػػػػػػاف الزكػػػػػػاة فػػػػػػي جمػػػػػػع الزكػػػػػػوات أحػػػػػػدث نوعػػػػػػممنافسػػػػػػة صػػػػػػندوؽ الزكػػػػػػاة الفمسػػػػػػطيني لإف   -6
 اإلرباؾ لدى المزكيف.

ممػػػػػا جعػػػػػؿ الكثيػػػػػر مػػػػػػف  ،ثقػػػػػة فػػػػػي لجػػػػػػاف الزكػػػػػاة المشػػػػػكمة مػػػػػف قبػػػػػؿ الحكومػػػػػػةوجػػػػػود عػػػػػدـ إف   -7
مػػػػػواليـ بطريقػػػػة مباشػػػػػرة ممػػػػػا يػػػػؤدي إلػػػػػى عػػػػػدـ أاؿ يقومػػػػػوف بتوزيػػػػع زكػػػػػاة و مػػػػػب رؤوس األصػػػػحاأ

 العدالة في التوزيع.
والبيػػػػػػرة   ا تقػػػػػػدميا لجنػػػػػػة الزكػػػػػػاة المركزيػػػػػػة فػػػػػػي محافظػػػػػػة راـ التػػػػػػيلمخػػػػػػدمات  قميػػػػػػؿ ثػػػػػػرأىنػػػػػػاؾ  -8

.عمى تقميص الفقر في المحافظة

 
 :التوصيات 2.5

 
تحميػػػػػؿ الواقػػػػػع العممػػػػػي لمبيانػػػػػات مػػػػػف خػػػػػالؿ ييػػػػػا الباحػػػػػث، توصػػػػػؿ إل التػػػػػيبنػػػػػاًء عمػػػػػى االسػػػػػتنتاجات 

محاربػػػػػػة فػػػػػػي  ،فػػػػػػي محافظػػػػػػة راـ ا والبيػػػػػػرةتقػػػػػػدميا لجنػػػػػػة الزكػػػػػػاة المركزيػػػػػػة  التػػػػػػيلمخػػػػػػدمات  األوليػػػػػػة
لػػػػػػى عمػػػػػػؿ لجنػػػػػػة الزكػػػػػػاة، خمػػػػػػص الباحػػػػػػث إتواجػػػػػػو  التػػػػػػيوتحديػػػػػػد أىػػػػػػـ المعيقػػػػػػات والتحػػػػػػديات الفقػػػػػػر 

 -:اآلتيةالتوصيات 
 مواليـ.أزيادة الوعي الديني لدى الناس لدفع زكاة أنيا ايجاد براما توعوية مف ش -1
والشػػػػػركات الػػػػػذيف يمتنعػػػػػوف مػػػػػف أداء  ،مػػػػػواؿزيػػػػػادة دور اإلعػػػػػالـ والتوعيػػػػػة ألصػػػػػحاب رؤوس األ -2

 مجاف الزكاة.ف دفعيا بأنفسيـ بسبب عدـ الثقة بويفضمو  ،زكاة أمواليـ لمجاف الزكاة
شػػػػػػراكيـ عمػػػػػى العمػػػػػؿ -3 فػػػػػي بػػػػػػراما المجنػػػػػة، إلطالعيػػػػػػـ  التواصػػػػػػؿ مػػػػػع أصػػػػػػحاب رؤوس المػػػػػاؿ وا 

نجازاتيا، مما يولد الثقة في عمؿ المجنة.  عمى عمؿ المجنة وا 
، أو تخصػػػػػـ اً الػػػػػذي بموجبػػػػػة يصػػػػػبح دفػػػػػع الزكػػػػػاة إجباريػػػػػو صػػػػػدار قػػػػػانوف لمزكػػػػػاة، إالعمػػػػػؿ عمػػػػػى  -4

 ة.الزكاة مف ضريبة الدخؿ لمشركات لتحفيزىا عمى دفع الزكا
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تػػػػػوفر فػػػػػرص عمػػػػػؿ  اسػػػػػتثماريةتنمويػػػػػة و ص جػػػػػزء مػػػػػف حصػػػػػيمة الزكػػػػػاة إلقامػػػػػة مشػػػػػاريع يتخصػػػػػ -5
 لمفقراء القادريف عمى العمؿ، وزيادة المساعدات المقدمة ليـ.

نتاجيػػػػػػة إنشػػػػػػاء مشػػػػػػاريع إنشػػػػػػاء صػػػػػػندوؽ لمقػػػػػػروض الحسػػػػػػنة لػػػػػػدعـ الفقػػػػػػراء فػػػػػػي إالعمػػػػػػؿ عمػػػػػػى  -6
 صغيرة.

مػػػػػػؿ شػػػػػػراكات مػػػػػػع مراكػػػػػػز التػػػػػػدريب لتػػػػػػدريب ابنػػػػػػاء الفقػػػػػػراء واأليتػػػػػػاـ عمػػػػػػى مينػػػػػػة تعيػػػػػػنيـ فػػػػػػي ع -7
 ساعدتيـ في عمؿ ورش ومشاغؿ.الحياة، وم

التوزيػػػػع حتػػػػى تغطػػػػي  ازدواجيػػػػةة، لتجنػػػػب يػػػػزيػػػػادة التنسػػػػيؽ بػػػػيف لجنػػػػة الزكػػػػاة والمؤسسػػػػات الخير  -8
 د مف المستفيديف.دكبر عأؿ الزكاة اأمو 

  وخاصػػػػػة التجربػػػػػة الماليزيػػػػػة ،سػػػػػتفادة مػػػػػف تجػػػػػارب دوؿ العػػػػػالـ اإلسػػػػػالمي فػػػػػي مجػػػػػاؿ الزكػػػػػاةاال -9
 .والجزائرية

    ر مممػػػػػوس فػػػػػي الخػػػػػدمات المقدمػػػػػة يػػػػػإلحػػػػػداث تغي اسػػػػػتراتيجيةوضػػػػػع خطػػػػػط عزيػػػػػز التخطػػػػػيط و ت -10
 لمواجية أي ظروؼ طارئة.
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 المراجعقائمة المصادر و 
 

 القرآف الكريـ
 

 الفقػر ِحػدة مػف لمتقميػؿ الزكاة ديواف برامج فاعمية، 2016 مصطفى، أميف الرحمف إسماعيؿ، فتح 
رسػالة ماجسػتير،  ،)الخرطػـو واليػة الزكػاة ديػواف(ميدانيػة  عمييػا دارسػة العػامميف نظػر ِوجيػة مف

 .والتكنولوجيا لمعموـ السوداف جامعة
  ،الفقػػر فػػي فمسػػطيف وسياسػػة طروحػػة ماجسػػتير جامعػػة النجػػاح، ، ا2005امػػيف، عبػػد ا صػػادؽ

 .مكافحتو، حالة عممية محافظة جنيف
 دار ابػػف مع الصػػحيح المختصػػرالجػػا، 1987بخػػاري، محمػػد بػػف إسػػماعيؿ أبػػو عبػػدا الجعفػػي، ال ،

 .كثير، بيروت، ت: د. مصطفى ديب البغا
 ،تجربة الزكاة بالسوداف، 2010 بشير، محمد شريؼ. 
 ،2003الفقػر لمفتػرة  ظػاىرة مػف الحػد فػي الجزائػري الزكاة صندوؽ دور ،2015فتيحػة،  بمقاسـ-

 الجزائر. أولحاج، محند أكمي العقيد رسالة ماجستير جامعة ،2013
 لزكاة الكويتيبيت ا( ،wwwzakathouseorgkw.org.kw)25/2/2018،10:54PM 

 دار إحيػاء التػراث الجػامع الصػحيح سػنف الترمػذيترمذي، محمد بف عيسى أبو عيسى السػممي، ال ،
 .بيروت، ت: أحمد محمد شاكر وآخروف –العربي 

 ايطاليا /جمعية الخيرية لمناصرة الشعب الفمسطينيالhttp://www.abspp.org/ 
 قاعػػػدة بيانػػػات مسػػػح إنفػػػاؽ واسػػػتيالؾ األسػػػرة ، 2016جيػػػاز المركػػػزي لإحصػػػاء الفمسػػػطيني، ال

 فمسطيف. –راـ ا  ،2011-2010لألعواـ 
 ،لمفتػرة التنمويػة لمجزائػر البػرامج ظػؿ فػي الجزائػر فػي الفقػر إشػكالية، 2014 فطيمػة، حػاجي 

 .خيضر،الجزائر محمد توراة، جامعة، اطروحة دك2014-2005
 مجمػػة جامعػػة الممػػؾ عبػػد ، الزكػػاة والتنميػػة فػػي البيئػػة اإلسػػالمية، 2004 السػػيد المرسػػي، ،حجػػازيال

 .15-14، ص 2، عدد17ما، االقتصاد اإلسالمي، العزيز
 والتوزيػع، لمنشػر وائػؿ دار ،الزكػاة الربػا المػاؿ اإلسػالمي االقتصػاد ،1999حيػدر، حػرداف،  طػاىر 

 .1ط ردف،اال

http://www.abspp.org/
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 بيػروت،   ،، دار الكتب العممية  مكتبة المتنبيمسند الحميديحميدي، عبدا بف الزبير أبو بكر، ال
 .ت: حبيب الرحمف األعظمي

  ت: شػػػعيب األرنػػػػؤوط 2، مؤسسػػػة الرسػػػالة، ط:مسػػػند اإلمػػػاـ أحمػػػد، 1999حنبػػػؿ، أحمػػػد، ابػػػف ،
  .وآخروف

 بػدائع الصػنائع فػي ترتيػب  ،1986، د الكاسػانيحنفي، عالء الديف، ابو  بكر بف مسعود بػف أحمػال
 .2، ج2بيروت، لبناف، ط دار الكتب العممية، الشرائع،

  المكتػب صػحيح ابػف خزيمػة، 1970خزيمة، محمد بػف إسػحاؽ أبػو بكػر السػممي النيسػابوري، ابف ،
 .بيروت، ت : د. محمد مصطفى األعظمي ،اإلسالمي

 واليػة حالػة دراسػة "المسػتدامة التنميػة قيػؽتح فػي الزكػاة صػندوؽ دور ، 2014نػذير، ،خضػير 
 ورقمة، الجزائر. -مرباح قاصدي رسالة ماجستير، جامعة ، 2003-2013الوادي

  ،المؤسسػػػػات الزكويػػػػة كلليػػػػة لمعالجػػػػة الفقػػػػر وفػػػػؽ بػػػػراما التنميػػػػة ، 2013خنفوسػػػػي، عبػػػػد العزيػػػػز
السياسػات لجزائرية لمعولمػة و المجمة ا ، اً االقتصادية  مؤسسة الزكاة بوالية سالنجور بماليزيا نموذجػ

 .4العدد  االقتصادية،
 مدير عاـ لجنة الزكاة المركزية في محافظة راـ اهلل والبيرة ،2018، ربيع، محمد عقؿ. 
 دار عػػالـ الكتػػب لمطباعػػة والنشػػر منػػاىج البحػػث فػػي العمػػـو االجتماعيػػة ،2003بػػراىيـ، رجػػب، إ ،

 .والتوزيع، الرياض
 والعشػوائيات و المشػػاركة  الفقػر ،2015حمػداف،  ضػاحو  ،عيالرفػػا ،محمػود عػادؿ ،رفػاعيال

 .1القاىرة، ط المنار لمنشر والتوزيع، ،السياسية
 دار العبيكػاف، شرح الزركشي ،1993زركشي، شمس الديف محمد بف عبد ا المصري الحنبمي،ال ،

 .1ط:
 مػػػرو األزدي، س ِجْسػػػتاني، أبػػػو داود سػػػميماف بػػػف األشػػػعث بػػػف إسػػػحاؽ بػػػف بشػػػير بػػػف شػػػداد بػػػف عال

 .مَحم د كاِمؿ قره بممي -، ت: شَعيب األرنؤوط 1، دار الرسالة العالمية، طسنف أبي داود، 2009
 1القاىرة، ما لمتراث، الفجر دار ،القراف تفسير، 1923ناصر،  بف الرحمف سعدي، عبدال. 
 العمميػػػة،، دار الكتػػب ىػػػراس مػػػد خميػػؿحم، ت:  كتػػػاب األمػػػواؿ،  1986ابػػو عبيػػػد القاسػػـ،  ،سػػالـ 

 .1ط لبناف، بيروت،
 كميػػػة الدراسػػػات اِلثػػػار االقتصػػػادية لمزكػػػاة، 2011محمػػػد عمػػػي، الػػػدغمي، محمػػػد راكػػػاف، راف،يسػػػم ،

  .الفقيية والقانونية، جامعة آؿ البيت، األردف
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 بيػروت، لبنػاف الرسػالة، مؤسسػة األلبػاني، الػديف ناصػر محمػد :ت ،السػنة فقو، 2002سابؽ، سيد ،
 .1ط

 ورقة عمؿ دور المؤسسات الخيرية االسالمية واسموب ادارتيا)لجاف ، 2009، وئيؿشاوبميف، عمان
 ، مركز دراسات النزاعات والتنمية وبناء السالـ، جنيؼ.(2009-1977الزكاة في الضفة الغربية 

 دار الجيؿ بيروتسالميالمعجـ االقتصادي اإل ،1981، حمد، أشرباصيال ،. 
 .الصندوؽ الفمسطيني انترباؿhttp://www.interpal.org.  
 والتوثيؽ البحوث أمانة الزكاة، كتب سمسمة ،اإلسالـ صدر في الزكاة، 2004الصادؽ، البيت، ضو 

 .2ج السوداف، الخرطوـ الزكاة، عموـ معيد والنشر،
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، ثمير الزكاة وطػرؽ تفعيميػا فػي العػالـ اإلسػالميمقدمة إلى المؤتمر العممي الدولي األوؿ حوؿ ت
 جامعة البميدة، الجزائر.
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  .، ت: محمد مصطفى األعظمي1اإلمارات، ط: –أبو ظبي  -نيياف لألعماؿ الخيرية واإلنسانية 

  ،دور الزكػاة فػي تحقيػؽ العػدؿ االجتماعي)تجربػة ديػواف الزكػاة ، 2013مسند، مصػطفى محمػد– 
 – 9تركيا،  ،، استنبوؿ السوداف(، بحث قدـ لممؤتمر العالمي التاسع لالقتصاد والتمويؿ اإلسالمي

 ـ.2013سبتمبر،  10
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 ماراتية ىيئة االعماؿ الخيرية اإلhttps://haipalestine.wordpress.com  // 
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