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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
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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-


