عمػادة الدراسػات العميػا
جامعة القدس

دور الخدمات التي تقدميا لجاف الزكاة المركزية
في فمسطيف في الحد مف الفقر
دراسة حالة:
لجنة الزكاة المركزية في محافظة راـ اهلل والبيرة

خالد يونس حرب خالؼ

رسالة ماجستير

القدس – فمسطيف

1440ىػ 2019 /ـ

دور الخدمات التي تقدميا لجاف الزكاة المركزية
في فمسطيف في الحد مف الفقر
دراسة حالة:
لجنة الزكاة المركزية في محافظة راـ اهلل والبيرة

إعداد:
ﺨﺎﻟد ﯿوﻨس ﺤرب ﺨﻼف
ﺒﻛﺎﻟورﯿوس ﻋﻠوم ﻤﺎﻟﯿﺔ وﻤﺤﺎﺴﺒﺔ – ﺠﺎﻤﻌﺔ اﻟﺨﻠﯿل ،ﻓﻠﺴطﯿن

المشرؼ :د .عاطؼ عالونة

قُدمت ىذه الدراسة استكماالً لمتطمبات الحصوؿ عمى درجة الماجستير في
التنمية المستدامة – مسار بناء المؤسسات والتنمية البشرية
معيد التنمية المستدامة  /جامعة القدس

1440ىػ 2019 /ـ

جػػامعػػة القػػدس

عمػادة الدراسػات العميػا

برنامج بناء المؤسسات

إجازة الرسالة

دور الخدمات التي تقدميا لجاف الزكاة المركزية في فمسطيف في الحد مف الفقر
دراسة حالة:
لجنة الزكاة المركزية في محافظة راـ اهلل والبيرة

إعداد الطالب :خالد يونس حرب خالؼ
الرقـ الجامعي21520216 :
المشرؼ :د .عاطؼ عالونة
نوقشت ىذه الرسالة وأجيزت بتاريخ2019/2/11:ـ مف لجنة المناقشة المدرجة أسماؤىـ وتواقيعيـ:
 .1رئيس لجنة المناقشة :د .عاطؼ عالونة

التوقيع:

 .2ممتحناً داخمياً :د.سعدي الكرنز

التوقيع:

 .3ممتحناً خارجياً :د.عروة صبري

التوقيع:

القدس – فمسطيف
1440ىػ  2019 /ـ

اإلىػػػػػػػداء
إلى كؿ مف أضاء بعممو عقؿ غيره أو ىدى بالجواب الصحيح حيرة سائميو
فأظير بسماحتو تواضع العمماء وبرحابتو سماحة العارفيف
إلى كؿ مف عشقوا تراب ىذا الوطف وأضاءوا بدمائيـ قناديؿ السور الحزيف ......
إلى الذيف لوالىـ لما استطاعت أقالمنا أف تخط كممة عمى تمؾ السطور ......
شيدائنا األبرار……
إلى كؿ الجئ يحمـ بالعودة لوطنو السميب ……
إلى الذيف اناروا لنا الطريؽ اساتذتنا األفاضؿ ........
إلى والدي و والدتي الغالييف حفظيما ا﵀ ورعاىما الذيف طالما دعموا مشواري العممي......
إلى زوجتي الغالية التي كانت عوناً لي بعد ا﵀ سبحانو و-تعالى -بتشجيعي ومساعدتي في مواصمة
دراستي......
الى األعزاء عمى قمبي تيماء ،سماء ،ريماس ،رياـ ،عبد الكريـ
أىدي ىذا الجيد المتواضع......

خالد خالؼ

إﻗــرار
أﻗر أﻨﺎ ﻤﻌد اﻟرﺴﺎﻟﺔ ﺒﺄﻨﻬﺎ ﻗدﻤت ﻟﺠﺎﻤﻌﺔ اﻟﻘدس ،ﻟﻨﯿل درﺠﺔ اﻟﻤﺎﺠﺴﺘﯿر ،و أﻨﻬﺎ ﻨﺘﯿﺠﺔ أﺒﺤﺎﺜﻲ اﻟﺨﺎﺼﺔ
ﺒﺎﺴﺘﺜﻨﺎء ﻤﺎ ﺘﻤت اﻹﺸﺎرة إﻟﯿﻪ ﺤﯿﺜﻤﺎ ورد ،وأن ﻫذﻩ اﻟرﺴﺎﻟﺔ ،أو أي ﺠزء ﻤﻨﻬﺎ ،ﻟم ﯿﻘدم ﻟﻨﯿل أﯿﺔ درﺠﺔ
ﻋﻠﯿﺎ ﻷﯿﺔ ﺠﺎﻤﻌﺔ أو ﻤﻌﻬد آﺨر.

اﻟﺘوﻗﯿﻊ ........................:
ﺨﺎﻟد ﯿوﻨس ﺨﻼف
اﻟﺘﺎرﯿﺦ  2019/02/11:ـ

أ

شكر وعرفاف
نشكر ا﵀  -تعالى -ونحمده ،فيو المنعـ والمتفضؿ قبؿ كؿ شيء ،نشكره أف حقؽ لنا ما نصبوا إليو
في الحصوؿ عمى درجة الماجستير في التنمية البشرية وبناء المؤسسات.
كما نتقدـ بخالص الشكر ،وعظيـ اإلمتناف إلى كؿ مف ساىـ ومد يد العوف إلخراج ىذه الدراسة إلى
حيز الوجود ،وأخص بالذكر الدكتور عاطؼ عالونة ،الذي تابع خطوات ىذه الدراسة خطوة خطوة،
عمي بتوجيياتو وارشاداتو .والدكتور عزمي األطرش الذي قدـ لي كؿ مساعدة واىتماـ
ولـ يبخؿ
ّ
وارشادات قيمة في ىذه الدراسة.

كما وأشكر و ازرة األوقاؼ والشؤوف الدينية التي سنحت و وفرت لي ىذه الفرصة إلتماـ دراستي
الجامعية ،كما واشكر االخوة في لجنة زكاة راـ ا﵀ و البيرة المركزية عمى تعاونيـ معي وتقديـ الفائدة
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.
وأشكر كؿ مف ساىـ في إتماـ ىذه الدراسة.

ﺨﺎﻟد ﯿوﻨس ﺨﻼف

ب

مصطمحات الدراسة:
لجنة الزكاة :ىي جية خيرية طوعية تعمؿ في منطقة جغرافية ،تعنى بجمع الزكاة والصدقات وتعيد
صرفيا لمستحقييا ،تشكؿ بقرار مف وزير األوقاؼ وتتمتع باالستقالؿ المالي واإلداري.
لجاف الزكاة المركزية :ىي جية خيرية طوعية تعمؿ في أكثر مف منطقة جغرافية ،تعنى بجمع الزكاة
والصدقات وتعيد صرفيا لمستحقييا ،وتختص بالتواصؿ داخمياً وخارجياً واقامة المشاريع ،تشكؿ بقرار
مف وزير األوقاؼ وتتمتع باالستقالؿ المالي واإلداري.
مصرؼ :ىو مف توجو إلية حصيمة الزكاة مف األصناؼ الثمانية.
الكفالة :التعيد والتحمؿ عف اآلخريف ،مثؿ كفالة اليتيـ ىي ضـ اليتيـ واإلنفاؽ عميو والقياـ بمصالحة
وشؤونو.
الصدقات :ىي العطية مف الماؿ التي يبغى بيا المثوبة مف ا﵀ ،والتي يبدو بيا صدؽ اإليماف بالغيب.

ج

الممخص:
ىػػدفت ىػػذه الد ارسػػة لمتعػػرؼ عمػػى الخػػدمات التػػي تقػػدميا لجنػػة الزكػػاة المركزيػػة فػػي محافظػػة راـ ا﵀
والبيرة في محاربة الفقر .ولتحقيؽ اليدؼ استخدـ الباحػث المػنيا الكيفػي التحميمػي ،وقػاـ الباحػث بجمػع
وتفريػ ػ وتحمي ػػؿ المعموم ػػات مباشػ ػرة م ػػف س ػػجالت لجن ػػة الزك ػػاة كم ػػا ى ػػي م ػػف س ػػنة 2016-2001ـ،
باإلض ػػافة إل ػػى إجػ ػراء مق ػػابالت م ػػع المس ػػؤوليف ع ػػف الزك ػػاة ،والمس ػػتفيديف م ػػف بػ ػراما الزك ػػاة ،ومراجع ػػة
األدبيات السابقة ذات العالقة.
وقػػد أظيػػرت نتػػائا الد ارسػػة :أف معظػػـ الخػػدمات التػػي تقػػدميا لجنػػة الزكػػاة المركزيػػة فػػي محافظػػة راـ
ا﵀ والبي ػرة ىػػي خػػدمات إغاثيػػة ،وأف ب ػراما التمكػػيف فػػي المجنػػة ال ازلػػت بسػػيطة ودوف المسػػتوى ،حيػػث
شكمت حوالي  0.001فقط مف مجمؿ نفقات المجنة .وأف أكثر مف نصؼ إيرادات لجنة الزكػاة خارجيػة
تػأتي مشػروطة لفئػػة معينػة ،ممػػا ال يتػرؾ مجػاؿ أمػػاـ لجنػة الزكػػاة السػتثمارىا فػي مشػػاريع تنمويػة أو فػػي
مشػػاريع التمكػػيف ،حيػػث بمغػػت قيمػػة إي ػرادات الزكػػاة الخارجيػػة خػػالؿ مػػدة الد ارسػػة  1200860643دينػػار
أردنػػي ،وىػػي تشػػكؿ  %55مػػف إي ػرادات الزكػػاة ،كمػػا أنػػو ال يوجػػد مشػػاريع اسػػتراتيجية لمحاربػػة الفقػػر،
وتعتمد المجنة عمى ما يردىا مف زكاة محمية وخارجية ،وال يوجد لدى المجنة مشاريع تنموية ذاتية لزيادة
إيرادات لجنة الزكاة المركزية في المحافظة.
وأظيرت الدراسة أف مػف أىػـ المعيقػات التػي تواجػو لجنػة الزكػاة عػدـ وجػود قػانوف يػنظـ عمػؿ لجػاف
الزكػػاة مػػف حيػػث إلػزاـ الشػػركات عمػػى دفػػع زكػػاة أمواليػػا ،أو خصػػـ قيمػػة الزكػػاة مػػف ضػريبة الػػدخؿ ،ممػػا
جعػػؿ الشػػركات عازفػػة عػػف دفػػع زكػػاة أمواليػػا ،كمػػا وأحػػدثت منافسػػة صػػندوؽ الزكػػاة الفمسػػطيني لمجػػاف
الزكػػاة فػػي جمػػع الزك ػوات نػػوع مػػف اإلربػػاؾ لػػدى المػػزكيف ،باإلضػػافة إلػػى عػػدـ الثقػػة فػػي لجػػاف الزكػػاة
المشػػكمة مػػف قبػػؿ الحكومػػة ممػػا جعػػؿ الكثيػػر مػػف أصػػحاب رؤوس األمػػواؿ يقومػػوف بتوزيػػع زكػػاة أمػواليـ
بطريقة مباشرة مما يؤدي إلى عدـ العدالة في التوزيع.
وبناء عمى النتائا السابقة خرجت الدراسة بعدة توصيات منيا :زيادة الوعي الديني لدى الناس لػدفع
ً

زكاة أمواليـ ،زيػادة دور اإلعػالـ والتوعيػة ألصػحاب رؤوس األمػواؿ والشػركات الػذيف يمتنعػوف عػف أداء
د

زكػػاة أم ػواليـ لمجػػاف الزكػػاة ،ويفضػػموف دفعيػػا بأنفسػػيـ بسػػبب عػػدـ الثقػػة فػػي لجػػاف الزكػػاة ،العمػػؿ عمػػى
التواصػ ػػؿ مػ ػػع أصػ ػػحاب رؤوس األمػ ػػواؿ واش ػ ػراكيـ فػ ػػي ب ػ ػراما المجنػ ػػة ،إلطالعيػ ػػـ عمػ ػػى عمػ ػػؿ المجنػ ػػة
وانجازاتيا ،مما يولد الثقة في عمؿ المجنة ،العمػؿ عمػى إصػدار قػانوف لمزكػاة ،الػذي بموجبػة يصػبح دفػع
الزكاة إجباريا ،أو تخصـ الزكاة مف ضريبة الدخؿ لمشركات لتحفيزىا عمى دفع الزكػاة ،وتخصػيص جػزء
مػػف حصػػيمة الزكػػاة إلقامػػة مشػػاريع تنمويػػة واسػػتثمارية تػػوفر فػػرص عمػػؿ لمفق ػراء القػػادريف عمػػى العمػػؿ،
وزيػػادة المسػػاعدات المقدمػػة ليػػـ ،وزيػػادة التنسػػيؽ بػػيف لجنػػة الزكػػاة والمؤسسػػات الخيريػػة لتجنػػب ازدواجيػػة
التوزيع حتى تغطي أمواؿ الزكاة أكبر عدد مف المستفيديف ،اإلسػتفادة مػف تجػارب دوؿ العػالـ اإلسػالمي
في مجاؿ الزكاة ،وخاصة التجربة الماليزية ،وتعزيز التخطيط و وضع خطط اسػتراتيجية إلحػداث تغييػر
ممموس في الخدمات المقدمة ،لمواجية أي ظروؼ طارئة.
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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

و

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.

ز

الفصؿ االوؿ

_____________________________________________________

خمفية الدراسة

 1.1المقدمة
الزكػاة ركػف أساسػػي مػف أركػاف اإلسػػالـ ،فيػي باإلضػافة إلػػى أىميتيػا الدينيػة ،تعتبػػر مػف المػوارد الماليػػة
التػػي تعمػػؿ عمػػى تنميػػة المجتمػػع والرقػػي بػػو إلػػى األفضػػؿ ،مػػف خػػالؿ مسػػاىمتيا ف ػي تحقيػػؽ التكافػػؿ
والتضامف االجتماعي بيف أفػراده؛ ألنيػا تحػرؾ األمػواؿ ،وتحػوؿ دوف اكتنازىػا ،وتػدفع بيػا إلػى مجػاالت
التنمية واالستثمار .ومف ىذا المنطمؽ تأتي أىمية الزكاة ،حيث تعتبر إحدى األدوات المالية اليامػة فػي
تحقي ػػؽ التنمي ػػة االقتص ػػادية فػ ػػي المجتم ػػع المسػ ػػمـ ،م ػػف خ ػػالؿ مس ػػاىمتيا فػػػي معالج ػػة بع ػػض اآلثػ ػػار
االقتصادية كمحاربة االكتناز وتشجيع االستثمار.
ُيعتبر الفقر مف أىـ المشاكؿ االقتصادية واالجتماعية التي تواجو العالـ ،ويأخذ إىتمامػا مت ازيػداً لمػا

لو مف آثار سمبية مف الناحية االقتصادية واالجتماعية واألمنية واإلنسانية ،حيث يوجد في العالـ مايزيد
عػ ػػف  1.5ممي ػ ػػار إنسػ ػػاف يعيش ػ ػػوف عم ػ ػػى أقػ ػػؿ م ػ ػػف دوالر واحػ ػػد ف ػ ػػي الي ػ ػػوـ وأغمػ ػػبيـ ف ػ ػػي دوؿ الع ػ ػػالـ
النامي(.الرفاعي)2015 ،
1

وفمسطيف التي ىي عيف الدراسة تواجو مشكمة الفقر ،حيث الموارد الشػحيحة واالحػتالؿ الػذي يفػاقـ ىػذه
المشػ ػػكمة ،وتش ػػير اإلحصػ ػػاءات الصػ ػػادرة ع ػػف الجيػ ػػاز المركػ ػػزي لإحصػ ػػاء الفمسػ ػػطيني عػ ػػاـ -2011
2017ـ ،أف معدؿ الفقر في فمسطيف  %25.7خالؿ عاـ  ،2011بواقػع  %17.6فػي الضػفة الغربيػة
و %38.9في قطاع غزة .ومعدؿ الفقر في فمسطيف  %29.2خالؿ عاـ 2017ـ ،بواقع  %13.9في
الض ػ ػػفة الغربي ػ ػػة و %53ف ػ ػػي قط ػ ػػاع غػ ػ ػزة ،ى ػ ػػذا م ػ ػػع العم ػ ػػـ أف خ ػ ػػط الفق ػ ػػر لألسػ ػ ػرة ق ػ ػػد بمػ ػ ػ 2470
شيكؿ(.الجياز المركزي لإحصػاء الفمسػطيني .)2017-2011،وبػالرغـ مػف وجػود جيػات كثيػرة تعمػؿ
عمى معالجة مشكمة الفقر بأشكالو وأنواعو المختمفة ،ومف ضمنيا لجنة الزكاة ،إال أف معدالت الفقر ما
زالت في إزدياد.
إف إنفػاؽ الزكػاة فػػي مصػارفيا التػي حػػددىا القػرآف الكػريـ ،يزيػػد مػف حجػـ االسػػتيالؾ الكمػي؛ بسػػبب
زيػػادة إسػػتيالؾ المنتفعػػيف ،وىػػـ الفقػراء ،والمسػػاكيف ،والعػػامميف عمييػػا ،والمؤلفػػة قمػػوبيـ ،والرقػػاب ،وابػػف
السػػبيؿ ،والغػػارميف ،وفػػي سػػبيؿ ا﵀ ،واسػػتحداث قػػوة ش ػرائية جديػػدة لفئػػات يتمتعػػوف بميػػوؿ إسػػتيالكية
عاليػػة .وبمػػا أف حجػػـ االسػػتيالؾ يرتفػػع مػػع إزديػػاد الػػدخؿ ،ويػػنخفض بنقصػػانو ،فسػػوؼ يرتفػػع طمػػب
المنتفعيف مف الزكاة لمسمع والخدمات ،مما ينعكس فػي تنشػيط العػرض الكمػي لمسػمع والخػدمات ،والػذي
سينعكس في استغالؿ الموارد اإلنتاجية بشكؿ أفضؿ وتوجيو عوامػؿ اإلنتػاج نحػو زيػادة اإلنتػاج .وبمػا
أف معظػػـ المسػػتفيديف مػػف الزكػػاة فػػي العػػالـ اإلسػػالمي ،ىػػـ الفق ػراء والمسػػاكيف ،ومػػف أصػػحاب الميػػؿ
الح ػػدي المرتف ػػع لإس ػػتيالؾ ،س ػػوؼ يرتف ػػع مس ػػتوى اإلنف ػػاؽ االس ػػتيالكي بمق ػػدار حج ػػـ الزك ػػاة تقريبػ ػاً،
وبالتػػالي يرتفػػع مسػػتوى الطمػػب الكمػػي ،وىػػذا بػػدوره سػػيكوف محفػ اًز ألصػػحاب األعمػػاؿ عمػػى زيػػادة حجػػـ
إنتاجيتيـ ورفع إستثماراتيـ ،والمساىمة في خمؽ فػرص عمػؿ وتقمػيص معػدالت البطالػة ،وتػؤثر بشػكؿ
مباشر وغير مباشر عمى مجاالت أخرى في االقتصاد ،فيي باإلضافة إلى إنيا تحد مف ظاىرة الفقر،
فيي تحرؾ االستثمار وتحرؾ عممية التنمية االقتصادية بشكؿ عاـ(.الطحاوي)356 :1974،

وتمث ػػؿ لجن ػػة الزك ػػاة المركزي ػػة ف ػػي محافظ ػػة راـ ا﵀ والبيػ ػرة أنموذجػ ػاً لمج ػػاف الزك ػػاة المركزي ػػة ف ػػي
فمسطيف ،حيث تقدـ العديد مف الخدمات بيدؼ معالجة الفقر وبعػض المشػاكؿ االجتماعيػة .حيػث تقػوـ
بتوفير  3000كفالة لػ 2000يتيماً يعيشوف في  950عائمة ،وتقديـ الػدعـ المػالي النقػدي بشػكؿ منػتظـ
لػ1250عائمة ،وتقديـ العػالج األولػي لمفقػراء ،ومسػاعدة الطمبػة الفقػراء فػي المػدارس والجامعػات ،بتػوفير
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األقساط والقرطاسية والمالبس ليـ ،وتمويؿ المشاريع لتمكيف األسر المحتاجػة والمسػتعدة لػذلؾ ،وتقػديـ
براما المساعدات الموسمية مثؿ :األضاحي ،وافطار الصائـ ،وصدقة الفطر ،والعقائؽ .حيث مف شأف
ىذه المساىمات التقميؿ مف معدالت الفقر في فمسطيف(.سجالت لجنة الزكاة).
جػػاءت ىػػذه الد ارسػػة لتسػػمط الضػػوء عمػػى دور الزكػػاة فػػي محاربػػة الفقػػر فػػي فمسػػطيف ،واختيػػار
محافظػػة راـ ا﵀ والبيػرة ،لتكػػوف مجتمػػع الد ارسػػة ،وذلػػؾ لإجابػػة عمػػى السػػؤاؿ الرئيسػػي إلػػى أي مػػدى
يساىـ إنفاؽ لجنة الزكاة المركزية في محافظة راـ ا﵀ والبيرة في محاربة الفقر في المحافظة ؟

 2.1مشكمة الدراسة:
تتمخص مشكمة الدراسة في عدـ وجود دراسة عممية تطرقت إلى تأثير إنفاؽ لجنة الزكاة المركزية في
محافظة راـ ا﵀ والبيرة في محاربة الفقر بعناصره المختمفة .وأف ما ىو متوفر ال يعدو عف كونو آراء
وتعميقات في وسائؿ اإلعالـ المختمفة.

 3.1مبررات الدراسة:
 -1تسميط الضوء عمى األىمية االقتصادية والمالية واالجتماعية لمزكاة وطرؽ إنفاقيا.
 -2د ارسػػة آليػػة إدارة الزكػػاة واسػػتثمار أمواليػػا ،بيػػدؼ خمػػؽ مشػػاريع تنمويػػة تحقػػؽ دخػػؿ سػػنوي وتعػػود
بالنفع عمى مستحقي الزكاة.
 -3توفير وثيقة عممية تساعد في توضيح آثار لجاف الزكاة في محاربة الفقر ،وتقديـ توصػيات لتفعيػؿ
ىذا الدور.

 4.1أىمية الدراسة:
تنبع أىمية الدراسة مػف كونيػا تعػالا قضػية دينيػة ،ذات أبعػاد ماليػة واقتصػادية واجتماعيػة ميمػة ،تػؤثر
في حياة مستحقي الزكاة بشكؿ خاص وفي المجتمع واالقتصاد الفمسطيني بشكؿ عاـ.
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 5.1أىداؼ الدراسة:
 -1التعرؼ عمى حجـ الزكاة في محافظة راـ ا﵀ والبيرة.
 -2التعرؼ عمى الخدمات والبراما التي تقدميا لجنة زكاة راـ ا﵀ والبيرة المركزية.
-3التعرؼ عمى حجـ الخدمات وآلية توزيعيا عمى المستفيديف.
 -4التعرؼ عمى التحديات التي تواجو لجنة زكاة راـ ا﵀ والبيرة المركزية.
 -5التعرؼ عمى مجاالت استخداـ واستثمار أمواؿ الزكاة ،وأثر ذلؾ عمى محاربة الفقر.
 -6تقديـ مقترح لصندوؽ الزكاة؛ لتطوير الخدمات التي تقدميا لجاف الزكاة لمحد مف الفقر.

 6.1منيج الدراسة:
اعتمدت الدراسة عمى المنيا الكيفي التحميمي ،وذلؾ مف خالؿ دراسة الخدمات التي تقدميا لجنة زكاة
راـ ا﵀ والبيرة المركزية ،معتمدة عمى التحميؿ المالي لميزانيات لجنة الزكاة المركزية في محافظػة راـ ا﵀
والبي ػرة لألع ػواـ 2016-2001ـ ،وباإلضػػافة إلػػى المقػػابالت الشخصػػية مػػع كػػؿ مػػف( :وزيػػر األوقػػاؼ،
ومدير عاـ صندوؽ الزكاة ،ومدير عاـ صندوؽ الزكاة السابؽ ،والمدير المالي لصندوؽ الزكػاة السػابؽ،
ومدير عاـ لجنة الزكاة ،وأميف سر لجنة الزكاة ،وجميع المستفيديف مف براما التمكيف وعددىـ عشػروف
مستفيداً) ،باإلضافة إلى المصادر الثانوية التي تمثمت في مراجعة الدراسات السابقة ،والمراجع العمميػة،
إلثراء اإلطار النظري لمدراسة ،وتحميؿ ىذه المعمومات لإجابة عمى أسئمة الدراسة.

 7.1أسئمة الدراسة:
تمحورت ىذه الدراسة لإجابة عف السؤاؿ الرئيس اآلتي:
إلػػى أي مػػدى يس ػاىـ إنفػػاؽ لجنػػة الزكػػاة المركزيػػة فػػي محافظػػة راـ ا﵀ والبي ػرة فػػي محاربػػة الفقػػر فػػي
المحافظة ؟
وينبثؽ عف ىذا السؤاؿ األسئمة الفرعية اآلتية:
 -1ىؿ دور براما الزكاة دور إغاثي أـ تمكيني؟
تغير ممموس في محاربة الفقر؟
 -2ىؿ حصيمة الزكاة كافية إلحداث ّ
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 -3ىػؿ ىنػاؾ بػراما أو مشػاريع إسػتراتيجية؛ لمحاربػة الفقػر فػي فمسػطيف ،وفػي محافظػة راـ ا﵀ والبيػرة
عمى وجو الخصوص؟
 - 4ما المعوقات التي تحوؿ دوف االرتقاء بخدمات لجنة الزكاة؟

 8.1متغيرات الدراسة:
 -1المتغير المستقؿ بعناصره اآلتية:
كفػػاالت رعايػػة األيتػػاـ ،رعايػػة العػػائالت الفقي ػرة ،كفػػاالت ذوي االحتياجػػات الخاصػػة ،دعػػـ الطػػالب
الفقراء ،الرعاية الصحية األولية ،مشاريع التمكيف ،البراما الموسمية...
 -2المتغير التابع محاربة الفقر بعناصره اآلتية:
تقديـ الغذاء ،تقديـ المباس ،الرعاية الصحية ،التعميـ ،تحسيف المنزؿ...

الشكؿ  :1.1يوضح العالقة بيف متغيرات الدراسة.
5

 9.1حدود الدراسة:
تخضع الدراسة لمحدود اآلتية:
 -1الحد المكاني :اقتصرت الدراسة عمى محافظة راـ ا﵀ والبيرة.
 -2الح ػػد الزمػ ػػاني :س ػػتطبؽ ى ػػذه الد ارس ػػة عمػ ػػى الخ ػػدمات المقدم ػػة مػ ػػف لجنػ ػػة الزكػ ػػاة خػ ػػالؿ األع ػ ػواـ
مف2016-2001ـ.

 10.1مجتمع وعينو الدراسة:
يتكوف مجتمع الدراسة مف المستفيديف مف الخدمات التي تقدميا لجنة الزكاة المركزيػة فػي محافظػة
راـ ا﵀ والبيرة  ،ومسؤولو لجنة الزكاة في المحافظة .أما عينة الدراسة فتتكوف مف:
 -1مقابالت مع جميع المستفيديف مف براما التمكيف وعددىـ عشروف مستفيداً.
 -2مقػػابالت مػػع  6مػػف المسػػؤوليف عػػف لجنػػة الزكػػاة المركزيػػة فػػي محافظػػة راـ ا﵀ والبي ػرة وىػػـ :وزيػػر
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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 11.1ىيكمية الدراسة:
تشتمؿ الدراسة عمى خمسة فصوؿ ،وىي مقسمة عمى النحو اآلتي:
الفصػػػؿ األوؿ :يش ػتمؿ عمػػى اإلطػػار العػػاـ لمد ارسػػة ،فيتمثػػؿ فػػي مقدمػػة الد ارسػػة ،ومشػػكمتيا ،وأىميتيػػا
ومتغيراتيا ،وتفصيؿ ىيكمية الدراسة.
الفصػؿ الثػاني :يشػػتمؿ عمػى محتويػات اإلطػػار النظػري والد ارسػات السػػابقة ،وينػاقش فػي المبحػث األوؿ
الزكاة ،وفي المبحث الثاني الفقر ،أما المبحث الثالث فيتطرؽ لمدراسات السابقة.
الفصؿ الثالث :يشتمؿ عمى منيجية الدراسة وأدواتيا ،والمجتمع الذي أجريت عميو الدراسة .
الفصؿ الرابع :يعرض نتائا التحميؿ المالي لمبيانات ،التي سيتـ الحصوؿ عمييا ،ثـ عرض تمؾ النتػائا
ومناقشتيا واإلجابة عف أسئمة الدراسة.
الفصؿ الخامس :يشتمؿ عمى نتائا الدراسة ،والتوصيات
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الفصؿ الثاني
______________________________________________________
اإلطار النظري والدراسات السابقة
 1.2مقدمة:
عظػـ ا﵀ مكانػة الزكػاة فػي اإلسػالـ ،فكانػت الػركف األعظػـ بعػد الشػيادتيف والصػالة ،وذلػؾ لقػوؿ
ِ
ػي
رسػوؿ ا﵀-صػمى ا﵀ عميػو وسػمـُ ":-بن َ
الزَك ِ
الص َال ِة ،وِايتَ ِ
اء َّ
اةَ ،و َحج ا ْل َب ْي ِت،
َوِاقَ ِاـ َّ
َ

س َػالـ َعمَػى َخ ْم ٍ
ِ
ػو،
ػسَ ،عمَػى أ ْ
َف ُي ْع َب َػد اهللَُ ،وُي ْكفَ َػر ِب َمػا ُدوَن ُ
ْاإل ْ ُ
اف"(.مسمـ ،بدوف ،ج ،34 :1حديث رقـ)121:
ض َ
ص ْوِـ َرَم َ
َو َ

تعتبر الزكاة مف أىـ أدوات السياسة المالية في اإلسالـ ،وتمعب دو اًر اقتصاديا واجتماعيا بار اًز في
حياة الفرد والمجتمع المسمـ .كذلؾ ىي عبادة روحية ومالية تمثؿ الركف الثالث مف أركاف اإلسػالـ بعػد
الشػيادتيف والصػالة ،والػركف الثػاني العممػي بعػد الصػالة ،والػركف األوؿ المػالي ،فيػي مػورد دائػـ ،وحػؽ
مالي يدفعو المسمـ لمف يقوـ بأمرىا؛ ليوزعيا عمى مستحقييا .والزكاة ليا أحكاميا ،وشروطيا ،وأوعيتيا
وأنصبتيا ،وليا أجؿ ومصارؼ محددة ،فقد تعددت أقواؿ الفقياء ما بػيف موسػع ومضػيؽ فييػا .وتعتبػر
الزكاة عامؿ اقتصادي تؤثر في العديد مف متغيرات االقتصاد الكمي .واذا ما أُديت عمى وجييا األكمؿ
تستطيع أف تقضي عمى الفقر كما حدث في عيد الخميفة عمر بف عبد العزيز-رضي ا﵀ عنو.-
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 2.2تعريؼ الزكاة وأحكاميا وشروطيا:
تعريؼ الزكاة :جاء في لساف العرب البف منظػور ،الزكػاة مػف مصػدر زكػى الشػئ إذا نمػا وزاد وتعنػي
الطيػػارة والبركػػة والنمػػاء ،وزكػػاة المػػاؿ تطييػره ،أي مػػا أخرجتػػو مػػف مالػػؾ لتطيػره بػػو (ابػػف
َ َ ْ
ا َ
ح وي َزَّكَا ﴾ )الشػمس ( 9 :وتػأتي
قد أفن ََ
منضور )358:2003،ومنو قولو سبحانو و-تعػالىَ ﴿: -
ُ
ُ ََ
َب ُ
الزكاة أيضا بمعنى المدح ،كما فػي قولػو سػبحانو و-تعػالى ﴿: -وإذْ ََأنْ ُت ْهَأَج اٌ ٌةَِف ُ
ِنَأ ام َُ ت ِك ْهَفَلَ
ط
ِ ِ
ِ
ً
ِ
ُ ُ َ َْ
اَ
ُ ُّ َ ْ ُ
ت َزكِاَأنف َسك ْهََ ََِأعن ُهَب ِ َى ِيَاتَقَ﴾ )النجـ (32 :أي ال تمدحوىا بحسػف أعمػالكـ( .مخمػوؼ:2005،
 )203وتػأتي بمعنػى الصػالح ،واذا وصػؼ األشػخاص بالزكػاة ،فػذلؾ يرجػع إلػى زيػادة الخيػر فػييـ

.وتطمؽ شرعاً عمى الحصة المقدرة مف الماؿ التي فرضيا ا﵀-تعالى-لممستحقيف( .القرضػاوي:1991،
 )37ويختمػؼ التعريػؼ االصػطالحي لمزكػاة تبعػاً الخػتالؼ التكييػؼ الشػرعي لمزكػاة ،فمػف الفقيػاء مػف
ينظر إلى الزكاة باعتبارىا عبادة محضة ،ومنيـ مف ينظر إلييا باعتبارىا حقاً مالياً محضاً .ومنيـ مف
ينظر إلييا باعتبارىا عبادة وحقاً مالياً .واتفقت جميع تعاريؼ الفقياء المتعمقة بزكاة الماؿ حػوؿ مفيػوـ
واحػد ىػو :أنيػا تمميػؾ جػزء معػيف ،مػف مػاؿ معػيف ،إلػى مػف يسػتحقو ،لتحقيػؽ رضػا ا﵀ -عػز وجػؿ-
وتزكية النفس والماؿ والمجتمع.
ػؽ يجػب فػي المػاؿ إذا بمػ قػد اًر مخصوصػاً ،ويصػرؼ فػي جيػات
الزكػاة فػي اصػطالح الفقيػاء ح ٌ
مخصوصة( .ضػو البيػت )9 :2004،وتعنػي عنػد المالكيػة جػزء مخصػوص مػف مػاؿ مخصػوص ،إذا

بمػ نصػاباً ،ويعطػى لمسػتحقو إف تػـ ذلػؾ الممػؾ وحػاؿ عميػو الحػوؿ غيػر المعػدف والحػرث( .عمػيش،

 ،1989ج )3 :2وعند الحنفية ىػي تمميػؾ جػزء مخصػوص مػف مػاؿ مخصػوص لشػخص مخصػوص
عينػو لوجػو ا﵀-تعػالى( .-الميػداني ،بػدوف ،ج .)136 :1وعنػد الشػافعية اسػـ لحػؽ واجػب فػي مػاؿ

مخصػوص ،ويعطػى لطائفػة مخصوصػة عمػى أوصػاؼ مخصوصػة( .المػاوردي ،بػدوف ،ج.)135 :3
وعنػػد الحنابمػػة اسػػـ إلخػراج شػػيء مخصػػوص ،مػػف مػػاؿ مخصػػوص ،عمػػى وجػػو مخصوص(.الزركشػػي،
 ،1993ج.)372 :2

لزمػي وديػف ثابػت
وعمػى ضػوء ىػذه التعريفػات المتفقػة يمكػف القػوؿ إف الزكػاة ىػي حػؽ أصػيؿ وا ا
ألصحابيا في ماؿ األغنياء ،فرضيا ا﵀-تعالى -ليػـ .واجبػة الػدفع لمسػتحقييا ،بمقػدار معمػوـ ومحػدد
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النسبة .وبالتالي فالزكاة ليست تبرعاً أو ىبةً أو ىديةً أو إحساناً أو منةً ،وال
رجاء أو إعانةً وال تضحيةً
ً
بؿ حقاً واجباً ،وغير ذلؾ فيي عبادة ربانية يؤدييا المسمـ تقرباً إلى ا﵀ -سبحانو و-تعالى.-

 3.2أحكاـ الزكاة :
الزكاة فريضةٌ ماليةٌ واجبةٌ بالكتاب والسػنة .ومػف اآليػات التػي دلػت عمػى وجػوب الزكػاة قولػو سػبحانو
اُ َ ََا ُ ْ َُُْ َ
ِيىِا ا
الز ََك َةَ َوأَط ُ
الص ََل َةَ َوآتُِا ا
 و تعالىَ ﴿: -وأَق ُِن ﴾(النور.(56 :
ِل معنك َهَتر
َح َ
ِيعِا الرس َ
اإل ْس َػالـ َعمَػى َخ ْم ٍ ِ
أمػا دليميػا مػف السػنة قولػو صػمى ا﵀ عميػو وسػمـ " ُبنِػي ِْ
يم ٍ
ػاف بِالم ِػو َوَر ُسػولِ ِو
ػس إ َ
ُ
َ
صي ِاـ رمضاف وأ ََد ِ
ِ ِ
ِ
اء الزَك ِاة َو َحا اْل َب ْي ِت ( البخاري ،1987،ج ،1641 :4حديث رقـ:
َوالص َالة اْل َخ ْمس َو َ َ َ َ َ َ
 .)4243كما أجمع المسمموف في مختمؼ األمصار واألعصار عمى وجوب الزكاة باعتبارىا ركنػاً مػف

أركػاف اإلسػالـ (ابػف الحجػاج ،بػدوف .)344 :شػدد اإلسػالـ عمػى دفػع الزكػاة لػولي األمػر أو مػف يوليػو

أمرىا ،وتوعد مانعيا بالعقوبة الشديدة في الدنيا واآلخرة .كما ىدد وتوعد كؿ مف يكنز مالو وال ينفقو في

ػو
سػبيؿ ا﵀ .عػف أبػي ىريػرة -رضػي ا﵀ عنػو-عػف النبػي -صػمى ا﵀ عميػو وسػمـ -قػاؿ َ :م ْػف آتَػاهُ المَّ ُ
ِ
ِ
يبتَ ِ
ام ِػة ،ثُ َّػـ َيأْ ُخػ ُذ
ػاف ُي َ
ام ِػة ُ
ط َّوقُ ُ
ع لَ ُ
ْػر َ
ػو َزِب َ
ػج ً
شَ
اعا أَق َ
ػو َي ْػوَـ الق َي َ
َم ًاالَ ،فمَ ْـ ُي َؤد َزَكاتَ ُو ُمث َؿ لَ ُو َمالُ ُو َي ْوَـ الق َي َ
ػؾ أََنػػا َك ْنػ ُػز َؾ"( ،البخػػاري ،1987 ،ج ،410 :2حػػديث
ِبمِ ْي ِزَمتَ ْيػ ِػو َ -ي ْع ِنػػي ِب ِشػ ْػدقَ ْي ِو  -ثُػ َّػـ َيقُػػو ُؿ أََنػػا َمالُػ َ
ََ َْ َ َا ا َ َ ُ َ
ِناي ََبخْلناِنَب ِ َىا َ
رقـ ( 1403:ثُـ تَالَ النبي -صمى ا﵀ وسمـ -قػوؿ ا﵀-تعػالى ﴿: -وَلََيسانَاذ
َ ْ ْ
ُ َ َ ْ ً ا ُ َ ْ ُ َ َ ٌّ ا ُ ْ َ ُ َ ا ُ َ َ َ ُ
َ ُ
َ ْ
َ ا
آتَأَهَ ا ُ
ََِو ِ َ
اِ َلَاماِ َي َواة
َوا َخِناِاَبِاٍَِن
اَّللَوِيَفضنٍَََِِِخْياَلُهََبلََََِشَلُهََسيطِقِن
َ
ِاْياثَ
َّللَِو
َ
َ ْ
َ ُ َ َ
ا
ََو ا ُ
اْي ﴾ (آؿ عمػراف .(180 :كمػا ينػاليـ فػي الػدنيا العػذاب فقػد
اَّللَب ِ َى َت ْع َىنِنَخخ ِ ٌَ
َواْل ْر ِض ََ
ات
الس َى َو ِ
َىمَ َكتْ ُو (الحميدي ،بػدوف ،ج،115 :1
ط ِت َّ
قاؿ -صمى ا﵀ عميو وسمـَ : -ما َخالَ َ
الص َدقَ ُة َم ًاال قَط إَِّال أ ْ
حػديث رقػـ .)237:ومعنػى ذلػؾ عػدـ تزكيػة المػاؿ يػؤدي إلػى ىالكػو .كمػا أجػاز الشػرع لػولي األمػر
مصادرة نصؼ ماؿ مف امتنع عف إخراج ماؿ الزكاة ،لقولػو -صػمى ا﵀ عميػو وسػمـ -فػي الزكػاةِ " :فػي
ِ ِ
ت لَ ُب ٍ
َج ُرَىػا،
َعطَ َ
اىػا ُم ْػؤتَ ِج ًار َفمَ ُ
وفَ ،ال ُيفََّر ُ
يف ِب ْن ُ
س ِائ َم ٍة ِفي ُكؿ أ َْرَب ِع َ
ػو أ ْ
سػا ِب َياَ ،م ْػف أ ْ
ؽ إِ ِب ٌؿ م ْف ح َ
ُكؿ إِ ِب ٍؿ َ
شػ ْطر إِ ِبمِ ِػو ع ْزمػ ٌة ِم ْػف ع َزمػ ِ
ِ َّ ِ
ػي ٌء (ابػػف
ػات َرب َنػاَ ،ال َي ِحػػؿ ِِل ِؿ ُم َح َّم ٍػد ِم ْن َيػػا َ
َو َم ْػف َم َن َع َيػا ،فَإنػػا آخػ ُذ َىا َو َ َ
َ َ
َ َ
شْ
خزيمػة ،1970 ،ج ،18 :4حػديث رقػـ  .)2266ومػف أنكػر وجػوب الزكػاة وجحػد فرضػيتيا ،فقػد كفػر

وخرج عف ممة اإلسالـ ،تجري عميو أحكاـ المرتػديف إال إذا كػاف جػاىالً بحكميػا( .عبػد الػرحيـ:2008،

 .)36وشػيدت بدايػة خالفػة ابػو بكػر الصػديؽ -رضػي ا﵀ عنػو -ارتػداد كثيػر مػف قبائػؿ العػرب ومنػع

كثير منيـ الزكاة .فقاتميـ ،ولـ يقبؿ التياوف في أي شئ كانوا يؤدونو مف الزكاة إلى رسوؿ ا﵀ -صمى
الزَك ِ
ػاة ،فَػِإ َّف َّ
الصػالَ ِة َو َّ
الزَكػاةَ َحػؽ
ؽ َب ْػي َف َّ
ا﵀ عميو وسمـ -وقاؿ كممتو المشيورة َ ":والمَّ ِو َألُقَ ِاتمَ َّف َم ْف فَ َّػر َ
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ِ
اؿ ،والمَّ ِو لَو م َنعوِني ع َناقًا َكا ُنوا ي َؤدوَنيا إلى رس ِ ِ
سػمَّ َـ -لَقَػاتَ ْمتُ ُي ْـ َعمَػى
ُ
َ
َ
صػمَّى اهللُ َعمَ ْيػو َو َ
وؿ المَّػوَ -
َ ُ
ْ َ ُ
الم ِ َ
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ٍ
ػو
َم ْنع َيا قَ َ
َف قَ ْد َ
اؿ ُع َم ُر َ -رض َي الموُ َع ْنػوُ ( :-فَ َوالمَّو َما ُى َو إَِّال أ ْ
ػي المَّ ُ
ش َر َح المَّ ُو َ
ص ْػد َر أَبػي َب ْكػر َرض َ
الحؽ ) (البخاري ،1987 ،ج ،2538 :6حديث رقـ .)6526 :
َع ْن ُو ،فَ َع َرف ُ
ْت أ ََّن ُو َ

 4.2شروط الزكاة:
ال تجب الزكاة عمى مف تجب عميو إال بشروط وال تصح منو إال بشروط.
المزكى.
أما شروط وجوبيا ،فمنيا ما يتعمؽ بالمزكي ومنيا ما يتعمؽ بالماؿ ُ
فمف شروطيا عمى المزكي ،حيث أجمع عمماء اإلسالـ ،عمى أف الزكاة تجب عمى المسمـ ،البال
العاقؿ الحر ،المالػؾ لنصػابيا المخصػوص بشػروطو .واتفػؽ عممػاء اإلسػالـ عمػى أف فريضػة الزكػاة ال
تجب عمى غير المسمـ؛ ألنيا فرعٌ مف فروع الديف اإلسالمي ،وىو مفقود عند غير المسػمـ ،فػال يطالػب
بيا الكافر؛ ألنيا حؽ لـ يمتزمو فال يمزمو .واختمػؼ الفقيػاء فػي مػاؿ الصػبي والمجنػوف ،ىػؿ تجػب فيػو
الزكػاة أـ ال تجػب حتػى بمػوغ الصػبي وعقػالف المجنػوف .فالحنفيػة يػروف أف الزكػاة عبػادة ،فيجػب فييػا
النية ،والنية ال ُبد ليا مػف البمػوغ والعقػؿ .أمػا المػذاىب الثالثػة األخػرى وجميػور الفقيػاء فيعػدوف الزكػاة

حقػاً واجبػاً لمفقػراء والمسػاكيف فػي أمػواؿ األغنيػاء ،فمػـ يشػترطوا البمػوغ والعقػؿ .ويػرجح القرضػاوي رأي

الجميور في عدـ اشتراط البموغ والعقؿ لوجوب الزكاة( .القرضاوي.)72 :1991،
لممػاؿ الػذي تجػب فيػو الزكػاة سػتة شػروط يجػب توافرىػا ،وىػي :الممػؾ التػاـ ،والنمػاء ،وبمػوغ النصػاب،
وحوالف الحوؿ ،والسالمة مف الديف ،والفضؿ عف الحوائا.
الممػؾ التػاـ :ويقصػد بػو الحيػازة والتصػرؼ واالختصػاص واالسػتيالء عمػى المػاؿ ،بواسػطة وسػيمة مػف
وسائؿ التممؾ المشروعة ،مف عمؿ أو عقد أو ميراث أوغيرىػا .وىػذا يعنػي أف الزكػاة ال تجػب إال فػي
الماؿ الممموؾ ممكا تاما .فال زكاة عمى المػاؿ غيػر المممػوؾ .فقػد يكػوف المػاؿ ممموكػاً ،ولكػف ال يمكػف
التصرؼ فيو .مثؿ المػاؿ المغصػوب أو المػاؿ الػذي فقػده صػاحبو ،وصػداؽ المػرأة المؤجػؿ .ومثػؿ ىػذه
األمػواؿ ال يزكييػا أصػحابيا إال بعػد تحصػيميا وقبضػيا .ومقتضػى ىػذا الشػرط ،أف تكػوف لمالػؾ المػاؿ
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القدرة عمى االنتفاع بالماؿ الممموؾ بنفسو أو مف ينوب عنو؛ فالزكاة فييا تمميؾ الماؿ لممستحقيف ليا،
والتمميؾ فرع مف الممؾ ،لذا ال ُبد أف يممّؾ اإلنساف شيئا يممكو .وعمػى ىػذا ال زكػاة عمػى م ٍ
ػاؿ لػيس لػو

مالؾ معيف .فال زكاة في أمواؿ الدولة ،ومما يتفرع عمى ىذا الشرط ،زكاة الديف .فعمى مػف تجػب زكػاة
الػديف؟ ىػؿ تجػب عمػى الػدائف؟ أـ عمػى المػديف؟ أـ يعفػى كمييمػا؟ أـ ىػي عمػى كمييمػا؟ ،وال يمكػف أف
تكوف الزكاة عمى الدائف وعمى المديف معاً ،منعاً لالزدواج (القرضاوي.)135-134 :1995،
النماء :النماء في المغة الزيادة ،وفي الشرع نوعاف :أف يكوف الماؿ الذي تؤخذ منو الزكاة ناميػا بالفعػؿ
أو قػابال لمنمػاء؛ أي أف يػدر عمػى صػاحبو ربحػاً وفائػدة؛ أي دخػالً أو غمػةً أو إيػراداً والنػوع الثػاني أف

يكوف ىو نفسو نماء أي فضال وزيادة أو إيراداً جديداً .واألمواؿ الناميػة ىػي التػي ليسػت قنيػة ،وال مثػؿ
المػاؿ المعػد لالسػتعماؿ الشخصػي أو العػائمي .فػال زكػاة عمػى دواب الركػوب ،ودور السػكف وآالت
الحرفييف وأثاث المنزؿ وغيرىا مف األمواؿ غير المعدة لمنماء(.المصري )73 :2007،وإلشتراط النمو
فػي مػاؿ الزكػاة قػرر العممػاء أف الزكػاة ال تتكػرر فػي الػزروع والثمػار بتكػرار الحػوؿ ،واف بقيػت فػي يػد
صاحبيا سنيف؛ ألف الزكاة ال تجب إال في األمواؿ النامية .فما ُيدخر مف الزروع والثمار ،ال تجب فيو

مرة أخرى؛ ألنو متعرض لمفناء ،بينما الماشية تجب فييا كمما حاؿ عمييا الحوؿ.

بمػوغ النصػاب :لػـ يفػرض اإلسػالـ الزكػاة فػي أي قػدر مػف المػاؿ النػامي .حيػث اشػترط أف يبمػ المػاؿ
مقدا اًر محػددا؛ ليخضػع لمزكػاة ويسػمى عنػد الفقيػاء بالنصػاب .ويختمػؼ النصػاب بػاختالؼ المػاؿ الػذي
تجب فيو الزكاة .فقػد جػاء فػي حػديث رسػوؿ ا﵀ -صػمى ا﵀ عميػو وسػمـ -بإعفػاء مػا دوف الخمػس مػف
ػدرىـ ،ومػا دوف خمسػة أوسػؽ مػف الحبػوب.
اإلبػؿ ،واألربعػيف مػف الغػنـ ،ومػا دوف مػائتيف مػف ال ا
(القرضاوي .)143 :1991،كؿ ىذه المقادير تحدد مستوى أو مقػدار معػيف؛ ليصػؿ إليػو حتػى تفػرض
فيو الزكاة .لذا ليس في الماؿ دوف النصػاب زكػاة .واتفػؽ الفقيػاء فػي وجػوب النصػاب فػي مػاؿ الزكػاة،
في غير الزروع والثمار والمعادف .حيث يرى ابو حنيفة وجوب الزكاة فيما أخرجت األرض قميمو وكثيره
ِ ِ
ِ
ِ
ػؼ اْل ُع ْش ِػر( (ابػف
ص َ
اء اْل ُع ْش َػرَ ،و َمػا ُسػق َي بِالػد َوالي ن ْ
قياسا عمى الحديث في مسند أحمد )فيما َسقَت الس َػم ُ
حنبػؿ،1999 ،ج ،365 :36حػديث رقػـ )22037 :بينمػا يػرى جميػور العممػاء بمػوغ النصػاب شػرطاً

لوجػوب الزكػاة فيػو ،وذلػؾ قياسػا عمػى حػديث رسػوؿ ا﵀ -صػمى ا﵀ عميػو و سػمـ -لَ ْػي ِ
وف
يمػا ُد َ
َ
سف َ
َخم ِ
سٍ
ص َدقَ ٌة (البخاري ،1987 ،ج ،540 :2حديث رقـ.)1413 :
ؽ َ
سة أ َْو ُ
ْ َ
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حوالف الحوؿ :ومف عدؿ اإلسالـ وحكمتػو ،أف جعػؿ الزكػاة فريضػة دوريػة محػددة .أي ال تجػب الزكػاة
في الماؿ إال بعد حوالف الحوؿ عميو .ومعنى الحوؿ أف يمر عمى الماؿ في يد المالؾ اثنػا عشػر شػي اًر
قمريا ،والحوؿ ىو المدة المعقولة التي يتحقؽ فييا نماء الماؿ؛ ألف الحوؿ ىو الذي تتغير فيو الفصوؿ
وتتجدد مكاسب األمواؿ ،وتط أر حاجات ذوي الحاجات .والفرؽ بػيف مػا اعتبػر لػو الحػوؿ ومػا لػـ يعتبػر
لو ،أف ما اعتبر لو الحوؿ مرصد لمنماء؛ فالماشية تتناسؿ وعروض التجارة تربح .والحػوؿ متفػؽ عميػو
في زكاة األنعاـ ،والنقود وعروض التجارة( .عبد الرحيـ)36 :2008،
السالمة مف الديف :أي أف يكوف الماؿ خاليا مف الديف .حيث اتفؽ الفقياء إذا وجد ما يقضي بو دينو
سػوى النصػاب فػال يسػقط الػديف الزكػاة ،أمػا إذا لػـ يجػد مػا يقضػي بػو دينػو وكػاف ىػذا الػديف يسػتغرؽ
النصػاب أو ينقصػو تسػقط الزكػاة ،والػدليؿ عمػى ذلػؾ حػديث عثمػاف بػف عفػاف -رضػي ا﵀ عنػوَ :-ىػ َذا
ص َػؿ أ َْم َػوالُ ُك ْـ  ،فَتُ َػؤدوف ِم ْن َيػا َّ
الزَكػاةَ " .وكػاف
َ
اف َعمَ ْي ِو َد ْي ٌف َف ْم ُي َؤد َد ْي َن ُ
ش ْي ُر َزَك ِات ُك ْـ ،فَ َم ْف َك َ
ػوَ ،حتَّػى تَ ْح ُ

ذلػؾ بمحضػر مػف الصػحابة فمػـ ينكػروه فػدؿ ذلػؾ عمػى اتفػاقيـ عميػو )المػدني ،2004 ،ج،355 :2
حديث رقـ )873 :يعود اختالؼ الفقيػاء فػي الزكػاة مػع الػديف إلػى تكيػيفيـ لمزكػاة ،ىػؿ ىػي عبػادة؟ أـ
حؽ لممساكيف؟ فمف قاؿ إنيا حؽ لممساكيف ال زكاة في ماؿ عميو ديف؛ ألف حؽ صاحب الديف متقػدـ
بالزماف عمى حؽ المساكيف .ومف قاؿ إنيا عبادة قاؿ تجب الزكاة عميو سواء كاف عميو ديف أـ ال؛ ألف
حؽ ا﵀ مقدـ عمى حقوؽ المساكيف( .عبد الرحيـ)36 :2008،
الفضؿ عف الحوائج األصمية :أي أف يكوف نصاب الماؿ فاضال عف الحاجة األصمية لمالكو .استدالالً

ِ ِ
ِِ
بقولو -صمى ا﵀ عميو وسمـ :-لَ ْيس عمَى ا ْلم ِِ ِ
ص َػدقَ ٌة (مسػمـ ،بػدوف ،ج:3
َ َ
ُْ
سمـ فػي َع ْبػده َوَال فَ َرسػو َ

 ،67حديث رقـ.)2320 :

 5.2والية الدولة عمى أمواؿ الزكاة:
وذلؾ بعموـ الخطاب الموجو لمرسوؿ -صمى ا﵀ عميو وسمـ -ولوالة األمر مف بعده فػي قولػو -تعػالى-
ْ َ
َّ
ّ ََ
ْ
َ ًَ ُ
ُُ ْ َُ
ُ
ْ
َ
َ
ْ
ّ
ْ
َ
ْ
َ
ْ
َ
َ
ااااال عناااااي ُِهََ
َِ
ِاااااي أماااااِال ِ ُِ َه صااااادق َة تط ُِااااارَ َه وتااااازك ِي ُِ َه بُِااااا وص
َ
﴿خااااانَو
ا َ َ َ َ َ َ ٌ َُ ْ َ اُ َ ٌ َ
ِيه﴾ )التوبة ( 103 :وىذا دليؿ عمى أف األصؿ في الزكاة أف
يع عن ٌَ
اَّلل س ِى َ
ي َلُ َه و َ
ك سك َ
ن صَلت َ
إِ َ
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تتػولى الدولػة أمرىػا جمعػا وصػرفا .كمػا أنػو سػبحانو و-تعػالى -جعػؿ لمعػامميف عمييػا سػيـ مػف ضػمف
مصػارؼ الزكػاة الثمانيػة؛ ألف ىػذا العمػؿ يتطمػب جيػا اًز متفرغػاً ومتخصصػا لمقيػاـ بأعبائيػا .وجػاء فػي
الحديث الصحيح الذي أخرجو البخاري عف ابف عباس -رضي ا﵀ عنيما -أف النبي -صمى ا﵀ عميو
وسمـ ،-لما بعث معاذ بف جبؿ إلى اليمف ،قاؿ لو "إنؾ ستأتي قوما أىؿ كتاب فإذا جئػتيـ فػادعيـ إلػى
أف يشػػيدوا أف ال إلػػو إال ا﵀ وأف محمػػداً رسػػوؿ ا﵀ فػػإف ىػػـ أطػػاعوا لػػؾ بػػذلؾ فػػأخبرىـ أف ا﵀ قػػد فػػرض
عمييـ خمس صموات في كؿ يوـ 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 المظمػوـ
فإنػو لػيس بينػو وبػػيف ا﵀ حجػاب"( .البخػاري ،1987 ،ج ،544 :2حػديث رقػػـ )1425 :وتؤخػذ مػف
أغنيائيـ استدؿ بو عمى أف والية الزكاة مف اختصاص اإلماـ فيو الذي يتولى أمر قبضيا وصرفيا إما
بنفسو أو مف ينوب عنػو .وفػي قولػو -صػمى ا﵀ عميػو وسػمـ -فػي الحػديث الػذي رواه ابػف خزيمػو :مػف
أعطاىػا مػؤتج اًر فمػو أجرىػا ،ومػف منعيػا فإنػا آخػذوىا وشػطر مالػو عزمػة مػف عزمػات ربنػا ال يحػؿ آلؿ

ٍ
محمد منيا شئ ودؿ ىذا عمى سػمطاف الحػاكـ فػي أمػر الزكػاة .ومػف السػنة العمميػة ،وعمػؿ الصػحابة -
رضواف ا﵀ عمػييـ -مػا رواه أحمػد عػف أنػس -رضػي ا﵀ عنػو :-أف رجػال قػاؿ لرسػوؿ ا﵀ -صػمى ا﵀
ئت منيا إلى ا﵀ ورسولو " فقاؿ -صمى ا﵀ عميو وسمـ
أديت الزكاة إلى رسولؾ فقد بر ُ
عميو وسمـ :-إذا ُ
برئػت منيػا إلػى اهلل ورسػولو ،ولػؾ أجرىػا واثميػا عمػى مػف
أديتيػا إلػى رسػولي فقػد
":نعػـ إذاَ
َ

بدليا"(.ابف حنبؿ ،1999 ،ج ،386 :19حديث رقـ.)12394 :

 6.2مصارؼ الزكاة:
ممػا يميػػز الزكػػاة عػػف غيرىػػا مػػف مػوارد بيػػت مػػاؿ المسػػمميف ،أف ا﵀-تعػػالى-لػػـ يتػػرؾ أمػػر توزيعيػػا
ّ

لقس ػ ػػـ نب ػ ػػي وال الجتي ػ ػػاد ح ػ ػػاكـ أو مجتي ػ ػػد ،ب ػ ػػؿ ح ػ ػػدد مص ػ ػػارفيا ف ػ ػػي القػ ػ ػرآف الكػ ػ ػريـ ،لق ػ ػػوؿ-ا﵀
َّ
ا َ َ
ا
ارا َِ َوال ْ َى َسا ِِ َ َوامْ َعا ِمن ِ ََ َعنَيْ َُا َوال ْ ُى َؤ ام َفاةَِ قُنُ ُ
ت ل ِنْ ُف َا َ
الرقا ََِ
اُِ ُُ َْه َو ِ َ
ادق َُ
تعػاؿ(:إِن َىا الص
ِ
ف ِ
ا
َ َ ً َ ا َ اُ َ
َاَّللِ َواب ْ
ي ا
َوامْ َغ ر ِو ََ وف َ
ِيه ( التوبة.)60 :
ِيه َحك ٌَ
اَّللَ عن ٌَ
اَّللِ و
ِي َ
يلَفرِيض َة و َ
ب
الس
َ
َ
يل
ب
س
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
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وفي الحديث أف رجالً أتى النبي -صمى ا﵀ عميو و سمـ -فقاؿ :أعطني مف الصدقة فقاؿ -صمى

ِ
ض ِبح ْكِـ َن ِبي وَال َغ ْي ِرِه ِفي َّ ِ
ييػا
ا﵀ عميو و سػمـ : -إِ َّف اهلل -تعالى -لَ ْـ َي ْر َ ُ
الص َدقَاتَ ،حتَّى َح َك َـ ف َ
َ
َج َػز ِ
َج َػز ٍ
ػؾ (أبػو داود ،2009 ،ج:3
ػؾ َحقَّ َ
َعطَ ْيتُ َ
ػت ِم ْػف ِت ْم َ
ُى َو ،فَ َج َّأز َ
اء ،فَػِإ ْف ُك ْن َ
اء أ ْ
ػؾ ْاأل ْ
َىا ثَ َم ِان َيػ َة أ ْ
 ،73حديث رقـ.) 1630 :

ولعػػؿ الحكمػػة مػػف تحديػػد مصػػارؼ الزكػػاة فػػي الق ػرآف الك ػريـ ترجػػع إلػػى أف توزيػػع الزكػػاة فػػي األصػػناؼ
الثمانية يحقؽ كثي اًر مف األىػداؼ االجتماعيػة واالقتصػادية التػي ال تتػرؾ لالجتيػاد الشخصػي ،وقػد قسػـ
العمماء األجزاء (األصناؼ الثمانية) المستحقة لمزكاة إلػى قسػميف :قسػـ يأخػذ لحاجػة وقسػـ يأخػذ لمنفعػة
يؤدييا لممسمميف ،يقوؿ ابف القيـ :والناس في أخذ الصدقة يجمعيا صنفاف :أحػدىما يأخػذ لحاجػة فيأخػذ
بحسػػب شػػدة حاجتػػو وضػػعفيا وكثرتيػػا وقمتيػػا وىػػـ الفقػراء والمسػػاكيف وفػػي الرقػػاب وابػػف السػػبيؿ ،والثػػاني
مػػف يأخػػذ لمنفعػػو وىػػـ العػػامميف عمييػػا والمؤلفػػة قمػػوبيـ والغػػارميف إلصػػالح ذات البػػيف والغػزاة فػػي سػػبيؿ
ا﵀ ،فإف لـ يكف اآلخذ محتاجاً وال فيو منفعة لممسمميف فال سيـ لو في الزكاة(.ابف القيـ،2009،ج)7 :2

أوال -مصرؼ الفقراء:
ىو مف ال ماؿ لو وال كسب لو أصال ،أو مف لو ماؿ أو كسب أقؿ مف نصؼ ما يكفيو لنفسو ،ومف تجب
عميػو نفقتػو مػف غيػر إسػراؼ وال تقتيػر ،والفقػراء أشػد حاجػة مػف المسػاكيف؛ ألف ا﵀ -تعػالى -بػدأ بيػـ و
العرب إنما تبدأ باألىـ فالميـ( .القحطاني)7 :2004،

ثانيا -مصرؼ المساكيف:
وىـ الذيف يجدوف أكثر الكفاية أو نصفيا مف كسب أو غيره ،مما ال يقع موقعا مف الكفاية ،فعمـ بػذلؾ أف
المسكيف ىو مف لو ماؿ يبمػ نصػؼ كفايتػو فػأكثر ،لكنػو ال يكفيػو لنفسػو ومػف تجػب عميػو نفقتػو مػف غيػر
إسػراؼ وال تقتيػر ،والمسػكيف أحسػف حػاال مػف الفقيػر .والفقػراء والمسػاكيف أوؿ مػف جعػؿ ا﵀ ليػـ حقػًا فػي
الصدقات ،وىذا دليؿ عمى حاجة ىذه الفئة لمزكاة أو الصدقة قبؿ أي فئة أخرى ،بمعنى أف الزكاة يجب أف
توجو أوال إلى مصرؼ الفقراء ،والمساكيف إف وجػدوا ،واف لػـ توجػد ىػذه الفئػة فػإلى المصػارؼ األخػرى .إف
ذكر الفقراء والمساكيف في أوؿ أوجػو صػرؼ األمػواؿ الزكويػة مػا ىػو إال دليػؿ عمػى األىميػة ،والػدور الػذي
خصصػو ا﵀ -تعػػالى -لتمعبػػو الزكػػاة فػػي محاربػػة الفقػػر ،والمسػػكنة والقضػػاء عمييػػا فػػي المجتمػػع
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اإلسالمي(.القحطاني )2004،لذلؾ اىتـ مجتيدو الشريعة اإلسالمية كثي ًار بتحديد مف ينطبؽ عمييـ وصؼ
الفقر والمسكنة ،وقد تـ تصنيؼ بعض الفئات ضمف الفقراء والمساكيف توضح في الجدوؿ اآلتي:

جدوؿ  :1.2يوضح الفقير والمسكيف في لوائح بيت الزكاة الكويتي.
الرقـ

األصناؼ

1

األيتاـ

2

األرامؿ

الشروط
 -1وفاة األب أو كونو مفقود أو مجيوؿ اإلقامة.
 -2أال يتجاوز سف. 18

 -3أال يكوف لو دخؿ أو ماؿ.

 -4أال يوجد لو عائؿ ممزـ بو شرعا.
 -1عدـ الزواج بعد الوفاة.

 -2أال يكوف ليا دخؿ أو ماؿ عمى النحو المبيف في فئة األيتاـ.
 -3أال يوجد ليا عائؿ ممزـ شرعا بيا.

 -1أف تكوف قد أتمت فترة العدة الشرعية التي تستحؽ فييا النفقة مف مطمقيا.
3

4

المطمقات

الشيوخ

 -2أال تكوف قد تزوجت واستحقت النفقة الزوجية.

 -3أال يكوف ليا دخؿ أو ماؿ عمى النحو المبيف في فئة األيتاـ.
 -4أال يكوف ليا عائؿ ممزـ شرعا بإعالتيا
 -1أف يكوف قد جاوز الستيف مف العمر.

 -2أال يكوف لو دخؿ أو ماؿ عمى النحو المبيف في فئة األيتاـ.
 -3أال يوجد لو عائؿ ممزـ شرعا بإعالتو.

 -1أف يكوف مصابا بعاىة أو مرض مزمف يعجزه عف العمؿ.
5

6

العجزة

المرضى

 -2أف يكوف قد جاوز الثامنة عشرة و لـ يتجاوز الستيف.

 -3أال يكوف لو دخؿ أو ماؿ عمى النحو المبيف في فئة األيتاـ.
 -4أال يوجد لو عائؿ ممزـ شرعا بإعالتو.

 -1أف يكوف مصابا بمرض يعجزه عف العمؿ.

 -2أف يكوف قد جاوز الثامنة عشرة ولـ يتجاوز الستيف.

 -3أال يكوف لو دخؿ أو ماؿ تزيد قيمتيا ولو مجتمعيف عف المعاش المستحؽ في
جدوؿ المعونة ،وعف نفقات العالج الضروري غير المتوفر لو مجانا.

الضعيفة
ذو الدخوؿ ّ
7

 -1أال يكػوف دخمػو أو مػا لديػو مػف مػاؿ أقػؿ مػف المعػاش المسػتحؽ فػي جػدوؿ
المعونات.

 -2أف يكوف قد جاوز الثامنة عشرة ولـ يتجاوز الستيف.

 -3أال يكوف قاد ار عمى القيػاـ بعمػؿ آخػر لزيػادة دخمػو إلػى المعػاش المسػتحؽ فػي
جدوؿ المعونات.

 -4أال يوجد لو عائؿ شرعا بإعالتو.
8

الطمبة

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

المصدر :عمي سعود الكميب ،الفقير والمسكيف في ظالؿ الشريعة اإلسالمية ،بيت الزكاة ،الكويت.2000 ،

16

ثالثا -مصرؼ العامميف عمييا:
ىـ الجياز اإلداري والمالي لمزكاة ،وىـ الػذيف يػولييـ الخميفػة أو الػوالي عمػى جمػع الزكػاة مػف األغنيػاء،
وىـ الجباة ،والحفظة ليا ،والحراس ،والرعاة لألنعاـ ،والكتبة لديوانو(.سيد سابؽ)2002،
ويجب أف تتوافر في العامميف عمى الزكاة الشروط اآلتية:
 -1اإلسالـ.
 -2التكميؼ وىو البموغ والعقؿ.

 -3العمـ بأحكاـ الزكاة والعمؿ بيا.

 -4أف يعينيـ ولي األمر أو اإلماـ.
 -5الكفاية لمعمؿ؛ أي أف يكوف أىال لمعمؿ قاد اًر عميو(.القرضاوي)595 :1988،
رابعا -مصرؼ المؤلفة قموبيـ:
يقاؿ في المغة :ألؼ وألفػاه :أنػس بػو وأحبػو ،وألػؼ المكػاف :تعػود عميػو ،وأسػتأنس بػو ،ويقػاؿ ألػؼ إالفػا
مؤالفة :عاشره وأنسو(.حرداف)201 :1999،
أمػا اصػطالحا :يقصػد بيػـ األسػياد المطػاعوف فػي قػوميـ ممػف يرجػى إسػالميـ أو يخشػى شػرىـ ،أو
يرجى بعطيتيـ قوة إيمانيـ أو إسالـ نظائرىـ أو جبايػة الزكػاة ممػف ال يعطييػا ،فيعطػى مػا يحصػؿ بػو
التأليؼ والمصمحة(.السعدي)581 :1923،
المؤلفػة قمػوبيـ يػراد بيػـ تػأليؼ قمػوبيـ باالسػتمالة إلػى اإلسػالـ أو التثبيػت عميػو ،بكػؼ شػرىـ عػف
المسمميف ،أو رجاء نفعيـ في الدفاع عنيـ أو نصرىـ عمى عدوىـ ،والذي يظير لنا أف المؤلفة قموبيـ
أقساـ وأصناؼ (حرداف:)202 :1999،
 -1صػنؼ يعطػى ليسػمـ :كمػا أعطػى النبػي -صػمى ا﵀ عميػو وسػمـ – صػفواف ابػف أميػة مػف غنػائـ
حنػيف ،وقػد كػاف قػد شػيدىا مشػركا ،حيػث قػاؿ :أعطػاني رسػوؿ ا﵀ -صػمى ا﵀ عميػو وسػمـ -يػوـ
حنيف ،وانو ألبغض الناس إلي فما زاؿ يعطيني حتى أنو أحب الناس إلي(.مسمـ ،بدوف ،ج،75 :7
حديث رقـ)6162 :
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 -2صنؼ يعطى ليحسف إسالمو و يثبت قمبو :كما أعطى رسوؿ ا﵀ -صػمى ا﵀ عميػو وسػمـ -يػوـ
حنػيف أيضػا جماعػة مػف صػناديد الطمقػاء وأشػرافيـ" إننػي ال أعطػي الرجػؿ وغيػره أحػب إلػي منػو

خشية أف يكبو ا﵀ عمى وجيو في نارجينـ".

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

رقـ)2499 :

 -4صػنؼ يعطػى لمػف يرجػى إسػالـ نظػائرىـ :ويستشػيد ليػذا بإعطػاء أبػي بكػر -رضػي ا﵀ عنػو-
لعدي بف حاتـ والزبرقاف بف بدر ،مع حسف إسالميما لمكانتيما في قوميما.
خامسا-مصرؼ الرقاب:
ومعناىا تصرؼ الزكاة في فؾ الرقاب ،وىو كناية عف تحرير العبيد واإلماء مف الرؽ والعبودية ويكوف
ذلؾ عف طريؽ:
 -1المكاتبوف المسمموف :ىـ العبيد الذيف اشتروا انفسيـ بثمف مؤجؿ مف سادتيـ ،وقد ذىب العمماء
إلى جواز الصرؼ مف الزكاة إلييـ ،إعانة ليـ عمػى فػؾ رقػابيـ ،ويعػاف المكاتػب إف لػـ يكػف قػاد اًر
عمى األداء لبعض ما وجب عميو ،فإف كاف ال يجد شيئاً أصال دفع إليو لموفاء.

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

 -3افتػداء أسػر المسػمميف مػف أيػدي المشػركيف :ذىػب عممػاء المسػمميف إلػى أف افتػداء أسػرى
المسمميف أولى مف فؾ رقبة بأيدينا(.قاشي وآخروف)130 :2011،
سادسا -الغارموف:
وىـ الذيف تحمموا الديوف وتعذر عمييـ أداؤىا .والغارموف نوعاف:
 -1الغارـ لمصمحة شخصػية :غػارـ اسػتاداف فػي مصػمحة نفسػو ،كػأف يسػتديف فػي نفقػة أو كسػوة ،أو
زواج أو عالج مرض ،أو بناء مسػكف ،أو شػراء أثػاث ،أو تػزويا ولػد ،أو أتمػؼ شػيء عمػى غيػره
خطئاً أو سيواً أو نحو ذلؾ .وىؤالء الغارموف المستدينوف في غير سرؼ ليـ مف أمواؿ الزكػاة،

ويقضي عنيـ اإلماـ مف بيت الماؿ ،ويدخؿ في ىذا الصنؼ مف الغارميف ىؤالء الذيف اجتػاحتيـ

الكوارث الطبيعية فاضطرتيـ الحاجة إلى االستدانة ولمف يعولوف( .سيد سابؽ)332 :2002:

 -2الغػارـ لمصػمحة المجتمػع :ىػـ فئػة مػف أصػحاب المػروءة والمكرمػات ،واليمػـ العاليػة يغرمػوف
إلصالح ذات البيف ،وذلؾ بأف يقع الخصاـ بيف فئتيف ،فيقوـ شػخص مػف ىػؤالء بالتوسػط إلنيػاء
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الخالؼ وبذلؾ يمتزـ في ذمتو ماالً عوضا عما بينيـ ،ليطفئ الثػأر مػثالً .وقػد أورد ابػف كثيػر فػي

الغارميف أقساـ:

 قسـ تحمؿ حمالة أضمف دينا فأجحؼ بمالو.قسـ أصابتو جائحة اجتاحت مالو. قسـ أصابتو فاقة وشيد لو الناس(.حرداف)206 :1999،سابعا -الصرؼ في سبيؿ اهلل:
والمقصػػود بيػػا الطريػػؽ المػػؤدي إلػػى مرضػػاة ا﵀ تعػػالى مػػف العمػػـ والعمػػؿ وقػػد أجمػػع العممػػاء عمػػى أف
المقصػػود بي ػػذه الفئػػة ى ػػي التػػي تح ػػارب ف ػػي سػػبيؿ ا﵀ لق ػػوؿ الرسػػوؿ ص ػػمى ا﵀ عميػػو وس ػػمـ :ال تح ػػؿ
الص ػػدقة لغن ػػي إال لخمس ػػة )الم ػػدني ،2004 ،ج ،378 :2ح ػػديث رق ػػـ )919 :وذك ػػر ف ػػي مق ػػدمتيـ
الغازي في سبيؿ ا﵀ ،ويشتمؿ مفيوـ سبيؿ ا﵀ عمى سائر المصالح الشػرعية والتػي تشػمؿ أمػور الػديف
والدنيا ومنيا اإلنفاؽ لغرض اإلستعداد لمحرب بشراء األسمحة واألغذية وأدوات النقؿ وتجييز المقاتميف
وانشػػاء المستشػػفيات العسػػكرية والخيريػػة وشػػؽ الطػػرؽ وتعبيػػدىا وبنػػاء الحصػػوف والب ػوارج والخنػػادؽ.
( المبارؾ)148 :1972،
ثامنا -مصرؼ ابف السبيؿ:
ىو المسافر الغريب المنقطع بو عف أىمو ومالو وليس لو ما يرجع بو إلى أىمو ،ولو كاف غنيا في بمده،
فأما المنشئ لمسفر مف بمده ليس بابف السبيؿ (القحطاني .)2004،والسبيؿ بمعنى الطريؽ ،فيعطى مف
ػرف الكػريـ كثيػ ار بػابف السػبيؿ،
الزكػاة مػا يرجػع بػو إلػى بمػده (السػعدي .)276 :1923 ،وقػد اعتنػى الق آ
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 7.2دور الزكاة في التنمية االقتصادية:
تُعتبػػر الزكػػاة إحػػدى األدوات اليامػػة فػػي تحقيػػؽ التنميػػة االقتصػػادية فػػي المجتمػػع المسػػمـ مػػف خػػالؿ
مسػػاىمتيا فػػي معالجػػة بعػػض اآلثػػار االقتصػػادية كمحاربػػة االكتنػػاز وتشػػجيع االسػػتثمار ،تػػأتي أىميػػة
الزكػػاة أيض ػاً فػػي مواجيػػة المظػػاىر السػػمبية المنتش ػرة فػػي عالمنػػا اإلسػػالمي ،والتػػي مػػف اىميػػا الفقػػر
والبطالة مف خالؿ إبراز أثر الزكاة في تحقيؽ التنمية االقتصادية في المجتمع المسػمـ .وبمػا أف الزكػاة
ىي محض تضامف اجتماعي بيف األغنياء والمحتاجيف ،كاف ل ازمػاً أف ينػتا عػف ىػذا التضػامف تػدوي اًر
لمماؿ ما بيف معظـ قطاعات المجتمع ،مما ينتا عنو حركة مالية تؤدي إلى تشػغيؿ أمثػؿ لممػاؿ الػذي
يؤدي بدوره إلى التنمية والرخاء.
 1.7.2أثر الزكاة في تحفيز االستيالؾ:
إف إنفاؽ الزكاة في مصارفيا التي حددىا القرآف الكريـ يزيد مف حجـ االستيالؾ ،كاإلنفاؽ عمى الفقراء
والمسػػاكيف والعػػامميف عمييػػا ،وفػػي الرقػػاب والغػػارميف ،وابػػف السػػبيؿ ،تسػػتحدث قػػوى شػرائية جديػػدة تكػػوف
تحت تصرفيـ باعتبارىـ عناصػر اسػتيالكية يتمتعػوف بميػوؿ حديػة اسػتيالكية عاليػة ،وعمػى اعتبػار أف
حجـ االستيالؾ يزيد مع ازدياد الدخؿ وينقص بنقصانو ،فيـ بالتالي سيضاعفوف مف حجـ استيالكيـ،
وبالتػػالي سػػيرتفع طمػػبيـ لمسػػمع والخػػدمات ،ويترتػػب عمػػى ذلػػؾ تنشػػيط العػػرض الكمػػي لمسػػمع والخػػدمات،
والذي سينعكس عمى تخصيص الموارد اإلنتاجية ،وتوجيو عوامؿ اإلنتػاج نحػو اإلنتػاج .وبمػا أف معظػـ
المس ػػتفيديف م ػػف الزك ػػاة ف ػػي ال ػػدوؿ اإلس ػػالمية ى ػػـ الفقػ ػراء والمس ػػاكيف ،ل ػػذلؾ س ػػيرتفع مس ػػتوى اإلنف ػػاؽ
االسػػتيالكي ،وبالتػػالي يرتفػػع مسػػتوى الطمػػب الكمػػي ،وىػػذا بػػدوره سػػيكوف محف ػ اًز ألصػػحاب األعمػػاؿ مػػف
زيادة حجـ إنتاجيتيـ وتحفيزىـ عمى رفع استثماراتيـ .وزيادة االستيالؾ نتيجة إنفػاؽ الزكػاة تػؤثر بشػكؿ
مباشر عمى مجاالت أخرى في االقتصاد كتحريؾ االستثمار ،وتحريؾ عممية التنمية االقتصػادية بشػكؿ
عاـ( .كنعاف)2016 ،
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 2.7.2أثر الزكاة في تحفيز االستثمار:
تعتبػر الزكػاة إحػػدى أدوات السياسػة الماليػة واالقتصػػادية أيضػاً فػي المجتمػػع المسػمـ التػي ليػػا أثػر فػي تحفيػػز
االسػػتثمار ،فيػػي بمثابػػة دفػػع األمػواؿ نحػػو االسػػتثمار لقػػوؿ الرسػػوؿ-صػمى ا﵀ عميػػو و سػػمـ :-أََال َمػ ْػف
ولِي ي ِتيما لَ ُو ما ٌؿ َف ْميتَّ ِجر ِف ِ
الص َػدقَ ُة ( الترمذي،بػدوف،ج ،32 :3حػديث رقػـ:
ػو َّ
يوَ ،وَال َيتُْرْك ُو َحتَّى تَأْ ُكمَ ُ
َ ْ
َ
َ َ َ ً

 ،)641وىػػذا الحػػديث الشػريؼ ىػػو دعػػوة صػريحة لالسػػتثمار وتنميػػة األمػواؿ ،فػػإف كػػاف ذلػػؾ أمػ اًر لػػولي

أمواؿ اليتامى ،فيو مػف بػاب أولػى أمػر لبقيػة المػالكيف لػرؤوس األمػواؿ ،واف اإلسػالـ حػرـ كنػز األمػواؿ
وع ػػدـ دفعي ػػا لمنش ػػاط االقتص ػػادي ى ػػذا م ػػف جان ػػب وم ػػف جان ػػب آخ ػػر ،فػ ػإف ف ػػرض الزك ػػاة عم ػػى المػ ػوارد
االقتصادية غيػر المسػتغمة فػي العمميػة اإلنتاجيػة سػوؼ تػدفع أصػحابيا إلػى بيعيػا والػتخمص منيػا وعػدـ
تركيػػا خاممػػة تأكميػػا الزكػػاة السػػنوية ،كاألرصػػدة النقديػػة واأل ارضػػي والعقػػارات وغيرىػػا؛ ألف الزكػػاة سػػوؼ
تػػؤدي إلػػى تلكميػػا تػػدريجياً ،لػػذلؾ يفتػػرض عمػػى أصػػحاب رؤوس األم ػواؿ العمػػؿ عمػػى اسػػتثمارىا بيػػدؼ
الحصوؿ عمى عائد منيا وبما يؤدي إلى استغالليا في أوجو نشاطات اقتصادية ال تفرض عمييا الزكػاة
بمعػػدالت عاليػػة كالمشػػاريع الصػػناعية أو التجاريػػة ،وىػػذا سػػيكوف حػػاف اًز لزيػػادة االسػػتثمارات ،لػػذلؾ ف ػإف
الزكاة تعمؿ عمى زيادة سرعة دوراف رؤوس األمواؿ؛ ألنيا تفرض عمى رأس الماؿ والدخؿ المتولد عنو.
(الطحاوي)1974:
فالزكاة مف أكبر محفزات استثمار الماؿ وتنميتو ،وعدـ اكتنازه تالفياً لتالشي رأس الماؿ وتلكمو ،بػدفع
زكاتػػو سػػنة بعػػد أخػػرى إذا لػػـ يقػػـ صػػاحبو بتنميتػػو واسػػتثماره ،ومػػف ثػػـ تػػدور عمميػػة التنميػػة االقتصػػادية
وتتسع مياديف العمػؿ وتكثػر فرصػو ويػزداد دخػؿ األفػراد ،ويرتفػع بالتػالي مسػتوى المعيشػة وتعػالا الكثيػر
مف الظواىر االقتصادية السمبية في المجتمع المسمـ ،كالفقر والبطالػة ىػذا فضػالً عػف عظػـ أثػر فضػيمة
الزكاة اجتماعياً بالنسبة لمجاالت مصارفيا الثمانية(.الطحاوي)1974:
وىنػاؾ تػأثير جػدير بالػػذكر لمزكػاة عمػى االسػػتثمار مػف جانػب آخػر ،وىػػو مسػاعدة الغػارميف عمػػى أداء
ديػػونيـ ،لػػذلؾ تعمػػؿ الزكػػاة عمػػى إنشػػاء االئتمػػاف فمػػف ناحيػػة المقتػػرض يطمػػئف فػػي أنػػو إذا عجػػز عػػف
السػػداد ،سػػيتكافؿ معػػو ويجنبػػو اإلفػػالس ومػػف ناحيػػة المقػػرض فإنػػو لػػف يحجػػـ عػػف اإلقػراض بػػؿ سػػيكوف
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مطمئنػاً إلػػى عػػودة مالػػو إليػػو ،وىػػذا يسػػاعد عمػػى التنميػػة االقتصػػادية ،حيػػث سػػتعمؿ الزكػػاة عمػػى تشػػجيع
دور ىاماً في تمويؿ التنمية.
االئتماف الذي يؤدي اً
وفيما يتعمؽ باستثمار أمواؿ الزكاة مف قبؿ ولي األمر ،فقد اختمؼ الفقياء في ىذه المسألة حيػث
يرى فريؽ مػف العممػاء والفقيػاء أف الزكػاة ال يجػوز اسػتثمارىا ،واسػتندوا فػي ذلػؾ عمػى مصػارؼ الزكػاة
التػػي حػػددىا ا﵀ -سػػبحانو و-تعػػالى -أمػػا الفريػػؽ الثػػاني فقػػد أجػػاز اسػػتثمار أمػواؿ الزكػػاة ولكػػف ضػػمف
ضػوابط محػػددة ،حيػػث يػػرى ىػػذا الفريػػؽ أنػػو إذا فاضػػت أمػواؿ الزكػػاة عػػف حاجػػة مسػػتحقييا اآلنيػػة فػإف
لػػولي األمػػر أف ينش ػئ مشػػرعات إذا رأى مصػػمحة فػػي ذلػػؾ بحيػػث يعػػود ريعيػػا إلػػى مسػػتحقييا وأف يػػتـ
استثمارىا بالطرؽ الشرعية وأف ال تتوفر شػروط صػرؼ عاجمػة تقتضػي التوزيػع الفػوري ألمػواؿ الزكػاة،
وكػػذلؾ التحقػػؽ مػػف كػػوف االسػػتثمارات التػػي ستوضػػع فييػػا أم ػواؿ الزكػػاة مجديػػة ومأمونػػة وكػػذلؾ يسػػند
اإلشراؼ عمى االستثمار إلى ذوي الخبرة والكفاءة والمينية( .الحجازي)2004،

أما مجاالت استثمار أمواؿ الزكاة بموجب الرأي األخير فيمكف استثمارىا في مجاالت متعددة:
 .1استثمار أمواؿ الزكاة في مشاريع إعاشة جماعية لتدر دخوؿ مستمرة لمستحقييا.
 .2اسػػتثمار أم ػواؿ الزكػػاة فػػي دعػػـ مقػػدرات م اركػػز التػػدريب المينػػي ،ممػػا يسػػاىـ بفاعميػػة فػػي دعػػـ
الصناعات أو المشاريع الصغيرة.
 .3استثمار أمواؿ الزكاة في مشاريع استشػارية خدميػة يخصػص العائػد منيػا لممسػتحقيف مثػؿ إنشػاء
مراكز عالجية صحية.
 .4اسػػتثمار أمػواؿ الزكػػاة مػػف خػػالؿ مػػنح بعػػض العػػائالت الفقيػرة مبمغػاً مػػف المػػاؿ فتنشػئ بػػو مشػػاريع
صغيرة( .مخموفي،العرابي.)2012،

 8.2دور الزكاة في تحقيؽ العدالة االجتماعية والتكافؿ االجتماعي:
تعد فريضة الزكاة مف أىـ الوسائؿ اإللزاميػة التػي شػرعيا اإلسػالـ ،لتحقيػؽ العدالػة االجتماعيػة والتكافػؿ
االجتماعي ،وىي فريضػة إلزاميػة فرضػيا ا﵀ عمػى المسػمـ ،وجعػؿ لمدولػة الحػؽ فػي أخػذىا منػو قيػ اًر إذا
ىػػو امتنػػع عػػف أدائيػػا .وتػػأتي أىميػػة الزكػػاة مػػف حيػػث شػػموليا لمعظػػـ أفػراد المجتمػػع ،ومػػف حيػػث أىميػػة
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المقػػدار الػػذي تمثمػػو مػػف الثػػروة العامػػة حيػػث تمثػػؿ  %2.5مػػف مجمػػوع األم ػواؿ .وىػػي نسػػبة كفيمػػة لػػو
نظمت فإنيا تحؿ كثيػ اًر مػف المشػاكؿ االجتماعيػة الناتجػة عػف الفقػر ،وأف تسػيـ فػي الحػد منػو ،ومػف ثػـ
كاف ليا تأثيرىا الحيوي في إشاعة التكافؿ االجتماعي .ىػذا فضػالً عػف آثارىػا المعنويػة حيػث تنفػي مػف
المجتمع األحقاد والبغضاء الناتجة عف انقساـ الناس إلى مالكيف ال يعبأوف بغيرىـ ،ومحػروميف ال يعبػأ
بيـ .فالزكاة مبنية عمى حماية اإلسالـ وحماية اإلنساف ،وقد فرضت مف أجؿ مصمحة البشرية جمعػاء،
واف الزكػػاة فرضػػت لتحقيػػؽ العدالػػة االجتماعي ػة وحمايػػة المجتمػػع مػػف اليػزات االقتصػػادية ،واالجتماعي ػة
واشاعة التكافؿ بيف أفراد المجتمع ،ونشر روح المحبة واإلخػاء بػيف األغنيػاء والفقػراء؛ ألف الغنػي إذا لػـ
ِ
يعط الفقيػر حقػو يػؤدي ذلػؾ إلػى الحقػد والضػغينة ،ويجعػؿ المجتمػع يفكػر فػي اإلعتػداءات واإلنتقامػات.
فدفع الزكاة لمصارفيا والى الجية المخولة شرعاً يساىـ في إعانػة الدولػة عمػى تنفيػذ مشػاريعيا وتخفيػؼ
الفقر( .عمياف)2016،
فتعمؿ الزكاة عمى القضاء عمى جممة مػف الظػواىر االجتماعيػة التػي تيػدد المجتمػع ،مثػؿ :األميػة
والم ػػرض والتس ػػوؿ والتش ػػرد وتعم ػػؿ عم ػػى تحري ػػر أفػ ػراد المجتم ػػع م ػػف الخ ػػوؼ والقم ػػؽ عم ػػى المس ػػتقبؿ
وتجعميػـ آمنػػيف ومطمئنػيف عمػػى أنفسػػيـ ،ومػف يعولػػوف بمػا تضػػمنو ليػػـ مػف عػػيش كػريـ بعيػػد عػػف ذؿ
الحاجة وألـ الحرماف .كما وتسػاىـ الزكػاة فػي حػؿ المشػكالت االقتصػادية واالجتماعيػة المعاصػرة مثػؿ
مشػػكمة تك ػػدس األمػ ػواؿ ف ػػي أي ػػدي فئػ ػة قميم ػػة م ػػف المجتم ػػع مم ػػا ي ػػأدي إل ػػى زي ػػادة الفػ ػوارؽ االقتص ػػادية
قويػػة فػػي دعػػـ الجامعػػات والمعاىػػد ،إضػػافة
واالجتماعي ػة بػػيف الطبقػػات .كمػػا وتسػػاىـ الزكػػاة مسػػاىمة ّ

لػػدورىا الكبيػػر فػػي كفالػػة طالػػب العمػػـ .كمػػا تسػػاىـ الزكػػاة فػػي حػػؿ مشػػكمة العزوبػػة مػػف خػػالؿ مسػػاعدة
مؤسسة الزكاة في المير ونفقات الزواج ألىؿ الحاجة(.مسند)2013،

وتطيػػر الزكػػاة الػػنفس مػػف داء الشػػح والبخػػؿ ،وتعػػود المػػؤمف البػػذؿ والسػػخاء ،كػػي ال يقتصػػر عمػػى
الزكاة ،وانما يساىـ بواجبو االجتمػاعي فػي رفػد الدولػة بالعطػاء عنػد الحاجػة ،وتجييػز الجيػوش ،وصػد
العدواف ،وفي إمداد الفقراء إلى حد الكفاية ،كؿ ذلؾ يؤدي إلى تحقيؽ أصػوؿ التكافػؿ االجتمػاعي بػيف
الفقػراء واألغنيػػاء ،ويحقػػؽ معػػاني األخػػوة والمحبػػة بػػيف أبنػػاء المجتمػػع الواحػػد ،ويسػػيـ فػػي التقريػػب بػػيف
فئات الناس ،ويحفظ مستوى الكفاية لمجميع(.الغفيمي)2008،
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 9.2الزكاة واعادة توزيع الدخؿ والثروة:
تُعتبر الزكاة أداة مف أدوات السياسة االقتصادية والتي تسػتطيع الدولػة مػف خالليػا إعػادة توزيػع الػدخؿ
لصالح الطبقات الفقيرة في المجتمع وتقميؿ الفوارؽ بػيف األغنيػاء والفقػراء وتحقيػؽ العدالػة االجتماعيػة،
لػػذلؾ فػػإف عدالػػة توزيػػع الػػدخؿ والقضػػاء عمػػى الفقػػر ،والتػػي أصػػبحت تشػػغؿ الكثيػػر مػػف االقتص ػادييف
والمؤسس ػػات الدولي ػػة ق ػػد عرفي ػػا المس ػػمموف من ػػذ 1400ع ػػاـ وحققػ ػوا نجاحػ ػاً كبيػ ػ اًر ف ػػي تحقي ػػؽ العدال ػػة
االجتماعية ،مف خالؿ تطبيؽ شرع ا﵀ -سػبحانو و-تعػالى -بأخػذ الزكػاة مػف األغنيػاء وتوزيعيػا عمػى
الفقػراء؛ حتػػى ال يحػػدث التضػ جخـ مػػف جانػػب ،والبػؤس والفقػػر مػػف جانػب آخػػر(.اميف )2005 ،ذلػػؾ أف
إعطاء الغني حصة جزئيػة مػف مالػو إلػى الفقػراء ،فػإف ىػذا يعنػي انتقػاؿ ىػذا الجػزء مػف المػاؿ إلػى فئػة
جديدة في المجتمع ،وىذا االنتقاؿ ُيعرؼ ب ػ التحويػؿ وذلػؾ يعنػي إحػداث تغييػر فػي الممكيػة ،وبالتػالي

في االستيالؾ واإلنتاج حيث يستمزـ زيادة فػي الطمػب عمػى عناصػر اإلنتػاج وتشػغيميا ،ومػف ثػـ يػزداد
الدخؿ القومي ،وىذا ىو معنى التوازف في توزيع المداخيؿ والثروات(.عماوي)2010،
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ِواااٌك َْه(.الحشػػر (7 :وىػػذه اآليػػة واف كانػػت فػػي شػػأف الفػػيء إال إنيػػا قاعػػدة عامػػة فػػي االقتصػػاد
اإلسالمي أال يستأثر األغنياء بماليـ دوف الفقراء ،بؿ يتحػوؿ جػزء مػف المػاؿ إلػييـ فيسػتعيدوا نشػاطيـ

ويعمموا عمى كفاية أنفسيـ إف كانوا قادريف عمى الكسب والعمؿ واال أصبح مف الواجب كفايتيـ حسب
ظروفيـ وأحواليـ (عماوي .(2010،فيذا فيو توزيع لمثروة وعػدـ حصػرىا بيػد فئػة معينػة .ومػف أسػباب
نجػاح الزكػػاة كوسػػيمة مػػف وسػػائؿ إعػػادة توزيػػع الػدخؿ والثػػروة إنيػػا تفػػرض عمػػى جميػػع األمػواؿ الناميػػة،
البالغة النصػاب ،وبػذلؾ تتسػـ بالشػموؿ وباتسػاع قاعػدة تطبيقيػا .ونظػ اًر لكونيػا تتكػرر سػنوياً فػإف ذلػؾ
يجعؿ منيا أداة دائمة إلعادة توزيع الدخؿ والثروة(.مسند)2013،
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 10.2الفقر:
تُ َعػ جد ظػاىرة الفقػر مػف أبػرز الظػواىر االجتماعيػة واالقتصػادية ،التػي أصػبحت تشػغؿ تفكيػر الكثيػر مػف

االقتصادييف والسياسػييف فػي العػالـ ،وبعػض المؤسسػات المحميػة والدوليػة ،مثػؿ البنػؾ الػدولي وصػندوؽ
النقد الدولي ،فقد أصبحت إحدى أىـ المواضيع التي تطرح عمى جدوؿ أعماؿ مؤتمرات األمـ المتحدة،
وذلؾ لمفت العالـ وخاصة دوؿ العالـ الثالث إلى خطورة ىذه الظاىرة والحد منيا.
 1.10.2تعريؼ الفقر:
 1.1.10.2الفقر في المغة:
الفقر ضد الغنى ،والفقير معناه المفقور؛ وىو الذي نزعت فقرة مف ظيره فانقطع صمبو مف شدة الفقر،
فيعػػرؼ الفقػػر اصػػطالحا :بأنػػو عػدـ القػػدرة عمػػى تحقيػػؽ الحػػد األدنػػى مػػف مسػػتوى المعيشػػة.
(الفارس)19:2001،
 2.1.10.2الفقر في اصطالح االقتصاد اإلسالمي:
الفقر ىو عبارة عػف فقػد مػا يحتػاج إليػة ،أمػا فقػد مػا ال حاجػة إليػة ال يسػمى فقػ اًر( .الشرباصػي:1981،
)341
والفقراء :ىػـ الػذيف ال يػأتييـ مػاؿ يكفػييـ لسػد حاجػاتيـ األساسػية وىػي المأكػؿ والممػبس والمسػكف ،فمػف
يدخؿ عميو أقؿ مما يحتاجػو لسػد حاجاتػة األساسػية أعتبػر فقيػ ار تحػؿ لػو الصػدقة .ويعطػى مػف الصػدقة
الى الحد الذي يرفع مف حاجتو وفقره (.حرداف)194 :1999،
 3.1.10.2تعريؼ البنؾ الدولي لمفقر:
ىو عدـ القدرة عمى تحقيؽ الحد األدنى مف مستوى المعيشة(.الفارس)21 :2001،
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 2.10.2انواع الفقر:
أوالً-الفقػر المطمػؽ :ىػو عػدـ قػدرة الفػرد أو األسػرة عمػى تػوفير الحاجػات األساسػية ،التػي يسػتطيع مػف
خالليا الفرد أو األسرة عيش حياة كريمة ومستقرة في مجتمع معيف وفي فترة زمنية محددة.
خػط الفقػر المطمػؽ :يعػرؼ بأنػو إجمػالي تكمفػة السػمع والخػدمات المطموبػة ،لسػد اإلحتياجػات وفػؽ نمػط
الحياة القائمة في المجتمع المعني ،وبحدوده الدنيا سواء لمفرد أو لألسرة.
ثانيػاً -الفقػر النسػبي :فيػو يشػير إلػى "انتمػاء الفػرد إلػى المجموعػة التػي تحصػؿ عمػى أقػؿ دخػؿ فػي
المجتمع كأف يصنؼ الفرد مف أفقر  %10أو  %20في المجتمع ،وقد يكوف الفرد غير فقير بػالمعنى
المطمؽ وفقير بالمعنى النسبي ( .عطية) 78:2005،
نسػبة الفقػر :تعػرؼ بأنيػا نسػبة السػكاف تحػت خػط الفقػر إلػى إجمػالي السػكاف ،حيػث يػتـ تقػدير حجػـ
الفقراء في المجتمع سواء كاف ذلؾ عمى مستوى األفراد أـ عمى مستوى األسر.
خػط الفقػر :يعتبػر خػط الفقػر خطػوة ميمػة فػي طريقػة تحديػد تكمفػة الحاجػات األساسػية الالزمػة لحيػاة
اإلنساف ،مثؿ الغذاء والممبس والمسكف والصػحة والتعمػيـ وأجػور المواصػالت ،ويعػرؼ خػط الفقػر عمػى
أنو عتبة الدخؿ التي تقسـ المجتمع إلى فقراء وغير فقراء.(Debraj،1998 :250( .
الفقػر المػدقع :ويعػرؼ بأنػو أقػؿ إنفػاؽ تحتاجػو األسػرة لتمبيػة احتياجاتيػا الغذائيػة فقػط ) فقػر الفاقػو(،
أوسع المؤشرات انتشا ار لقياس الفقر ىو نسبة السكاف الذيف يقؿ دخميـ أو استيالكيـ عف الخط المحدد
لمفقر ويسمى ىذا المؤشر بالمؤشر العددي أو يسمى أيضاً معدؿ انتشار الفقر.
فقر الرفاىية :ىو الفقر الذي تتعرض لو بعض الشرائح االجتماعية وخاصة المجتمعات الغربية التػي
تعيش فيما يسمى بالبمداف المتطورة ،والتي يتمتع أفرادىا بالمنجزات الحضارية الحديثة.
 3.10.2واقع الفقر في فمسطيف:
وفقػػاً لممفيػػوـ الػػوطني لمفقػػر ،والػػذي يسػػتند إلػػى التعريػػؼ الرسػػمي لمفقػػر الػػذي وضػػعتو ىيئػػة الفقػػر
الوطني ػػة ف ػػي الع ػػاـ1997ـ ،ويض ػػـ التعري ػػؼ مالم ػػح مطمق ػػة ونس ػػبية تس ػػتند إل ػػى موازن ػػة اإلحتياج ػػات
األساسية ألسرة تتألؼ مف خمسة أفراد (بالغيف إثنيف وثالثة أطفاؿ( ،ىذا وقد تـ إعػداد خطػي فقػر وفقػاً
ألنماط االستيالؾ الحقيقيػة لألسػر ،فقػد قػدر معػدؿ الفقػر بػيف السػكاف وفقػا ألنمػاط االسػتيالؾ الحقيقيػة
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 %29.2خالؿ عاـ 2017ـ ،بواقع  %13.9في الضفة الغربية و %53في قطاع غزة .كما تبيف أف
 %16.8م ػ ػف األف ػ ػراد فػ ػػي فمسػ ػػطيف يعػ ػػانوف مػ ػػف الفقػ ػػر المػ ػػدقع ،بواقػ ػػع  %5.8فػ ػػي الضػ ػػفة الغربيػ ػػة
و %33.7في قطاع غػزة .ىػذا مػع العمػـ أف خػط الفقػر لألسػرة المرجعيػة قػد بمػ  2470شػيكالً شػيرياً
وخط الفقر المدقع قد بم  1974شيكالً شيرياً(.الجياز المركزي لإحصاء الفمسطيني)2017،
جدوؿ  :2.2نسب الفقر بيف السكاف لمفترة .2017-2011
الفقر
المنطقة

الفقر المدقع

2011

2017

2011

2017

النسبة

النسبة

النسبة

النسبة

فمسطيف

25.7

29.2

12.7

16.8

الضفة الغربية

17.6

13.9

7.6

5.8

قطاع غزة

38.9

53

21

33.7

المصدر :الجياز المركزي لإحصاء الفمسطيني ،2017،نسبة الفقر بيف السكاف لمفترة .2017-2011

 4.10.2مشكمة الفقر مف المنظور اإلسالمي:
يرى اإلسالـ الفقر خط اًر عمى العقيدة ،وخط اًر عمى األخالؽ ،وخط اًر عمى سػالمة التفكيػر وخطػ اًر عمػى
بالء ومصيبة يطمب دفعيا ،ويستعاذ با﵀ مػف شػرىا ،وبخاصػة إذا
األسرة ،وخط اًر عمى المجتمع ،ويعد ً

عظـ الفقر ،حتى أصبح »فق اًر منسياً « فيو مثؿ الغنى إذا تفاقـ حتػى يصػبح » غنػاً مطغيػاً «(قاشػي،

وآخروف )2011،وقد روى أكثر مػف صػحابي عػف النبػي -صػمى ا﵀ عميػو وسػمـ -أنػو كػاف يتعػوذ مػف
الفقر .ولوال أنو شر وبالء مػا اسػتعاذ بػا﵀ منػو .فعػف عائشػة -رضػي ا﵀ عنيػا -أف النبػي -صػمى ا﵀
عميو و سمـ -كاف يتعوذ » الميـ إني أعوذ بؾ مف فتنة النار ،ومػف عػذاب النػار ،وأعػوذ بػؾ مػف فتنػة
الغنى ،وأعوذ بؾ مف فتنة الفقر«( البخاري،1987 ،ج ،2344 :5حديث رقـ )6015 :وأكثر مف ذلؾ
أنو قرنو في تعوذه بالكفر داللة عمى بال خطره .فعف أبي بكرة-رضي ا﵀ عنو -أف النبي -صمى ا﵀
عميو وسمـ -كاف يتعوذ مف الفقر بالقوؿ» :الميـ إنػي أعػوذ بػؾ مػف الكفػر والفقػر ،الميػـ إنػي أعػوذ بػؾ
مف عذاب القبر ال إلو إال أنت « (ابو داود ،2009 ،ج ،484 :4حديث رقـ.(5092 :
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 5.10.2دور الزكاة في معالجة مشكمة الفقر:
حصػؿ؛ ألف الفقػر والغنػى حقيقتػاف ثابتتػاف ،وىمػا مػف طبيعػة
إف زواؿ الفقر بالكمية أمر ال يمكػف أف َي ُ
غنى وفق اًر إلى أف يرث ا﵀ األرض ومف عمييا.
ىذا الوجود اإلنساني ،وال يزاؿ الناس مختمفيف متفاوتيف ً

وقػػد قسػػـ ا﵀ – عػػز وجػػؿ -األرزاؽ بػػيف النػػاس ،وفػػاوت بيػػنيـ فػػي القػػوى والقػػدرات .قػػاؿ ا﵀ -تعػػالى:-
ْ َ َ ُّ ْ
َ ْ ُ َ َ ََْ َّ َ َْ ُ َ َ َْ ََُْ ْ َ َ َُ ْ
َِاِلن َي (سورة الزخرؼ )32:وقاؿ النبي -
َِفَاْلي ة
أَهَباسِىِنَرَحةَرُِكََنيَقسىٌ َبيٌُهَوعِيشتُه ِ
ػاد تَ ِجػ ُػد ِفييػػا ر ِ
اإلبِػ ِػؿ ِ
ػاس َك ِ
احمَ ػةً)(.البخاري،1987 ،ج:5
الم َائػ ِػة ،الَ تَ َكػ ُ
صػػمى ا﵀ عميػػو وسػػمـ( :-إِن َمػػا النػ ُ
َ َ
 ،2383حػػديث رقػػـ .)6133:لكػػف يػػأتي دور الزكػػاة ىنػػا لمحاربػػة وحػػؿ مشػػكمة الفقػػر ،وذلػػؾ بإعطػػاء
الفق ػراء قػػد اًر مػػف أمواليػػا يخػػرج بػػو بعضػػيـ مػػف ىػػذه الحمقػػة الضػػيقة إل ػى دائ ػرة الكفايػػة الدائمػػة ،والػػبعض

اآلخػػر إلػػى الكفايػػة الممكنػػة التػػي تػػوفر لػػو الحاجػػات األساسػػية ،وتجعمػػو يعػػيش مكرم ػاً فػػي ىػػذه الحيػػاة
َ ْ
َ َ
َوال ْ ُى َؤما َفةَِقُ َنُ ُ
ا َ ا َ َ ُ ُْ َ َ َ َْ َ
َعنَيْ َُ َ
ُِ ُُ ْهَ
َوام َع مِن ِ
امتثاالً ألمر ا﵀ سبحانو و-تعالى -إِنى َالصدق تَل ِنفارا َِوالىس ِِ ِ
َّ
ا
َ َ ً َ ا َ اُ َ
ِيه َ
َِوا ِبْي ا
َوف َ
َاَّلل َ
َوامْ َغ ر ِو َ َ
َ
َ
َعن ٌ
َحكِيه"(التوبة .)60:فنجد
يلَف ِريضةَوِيَاَّللَِواَّلل
ب
َالس
يل
ب
َس
ِ
ِ
َالرق ِ
ِ
ِ
و ِف ِ
ِ
ِ
ِ
أف ا﵀ سبحانو و-تعػالى -جعػؿ الفقػراء أوؿ مػف يسػتفيد مػف أمػواؿ الزكػاة وفػي ىػذا بيػاف أىميػة محاربػة

الفقػػر والقضػػاء عميػػو(.مجػػذوب )18: 1998 ،ويػػرى اإلسػػالـ أف الفقػػر خطػػر عمػػى العقيػػدة واألخػػالؽ
وعمػػى سػػالمة الفػػرد واألسػرة والمجتمػػع لػػذلؾ جعػػؿ الػػديف اإلسػػالمي مسػئولية محاربػػة الفقػػر مػػف مسػػؤولية

المجتمػػع ككػػؿ ،وتػػؤدي الزكػػاة دور ىػػاـ فػػي معالجػػة الفقػػر وذلػػؾ لخصوصػػية أف الزكػػاة تقػػدـ لمفقػراء فػػي
المقػاـ األوؿ وتػػذىب إلػػى أكثػػر فئػات المجتمػػع ضػػعفاً ،فالزكػػاة ىػػي حػؽ الفقػراء والمحتػػاجيف وغيػػرىـ فػػي

أعن ػػاؽ المكمف ػػيف ،وذل ػػؾ لتكف ػػؿ لي ػػـ كف ػػايتيـ واف عج ػػزت الزك ػػاة ع ػػف ذل ػػؾ تكفم ػػت بي ػػـ الدول ػػة بطرقي ػػا
وف ُدولَةً َب ْػي َف األَ ْغنَِيػاء ِمػن ُك ْـ( الحشػر:
المختمفة ،وبذلؾ يحقؽ اإلسالـ منطؽ اآلية الكريمةَ :ك ْي ال َي ُك َ
 )7بحيػػث ال ينحصػػر تػػداوؿ المػػاؿ بػػيف طبقػػة األغنيػػاء مػػف النػػاس وبيػػذا يتحقػػؽ الرفػػاه العػػاـ لممجتمػػع
المس ػػمـ عممػ ػاً أف ى ػػدؼ الزك ػػاة أساس ػػا ل ػػيس اإلضػ ػرار بمص ػػالح األغني ػػاء ،فالزك ػػاة بش ػػكؿ ع ػػاـ مص ػػمحة

لمطرفيف ،وذلؾ ألف الجزء المػأخوذ زكػاة مػف أمػواؿ األغنيػاء بعػد إشػباع الحاجػات األساسػية والضػرورية

لمالػػؾ المػػاؿ ومػػف يعػػوؿ مػػع التقيػػد بالض ػوابط الشػػرعية مػػف غيػػر إس ػراؼ أو تقتيػػر .فالزكػػاة مػػف أفضػػؿ

الطرؽ في عالج الفقر ونتائجو(.القرضاوي)2002،
 6.10.2القدر الذي يعطى لمفقير مف الزكاة:

إف اليدؼ األساس مف جمػع الزكػاة واعطائيػا لممسػتحقيف ليػا ىػو الػتخمص مػف الفقػر أو التخفيػؼ

منو إلى أدنى مستوى ممكف ،ومف أجؿ ىذا اليدؼ والوصوؿ إلى ىذه الغاية بحث الفقيػاء مقػدار ىػذا
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المػػاؿ الػػذي يعطػػى لمفقيػػر مػػف الزكػػاة .فػػاختمؼ الفقيػػاء فػػي القػػدر الػػذي يعطػػى منػػو الفقيػػر عمػػى ثالثػػة

مذاىب:

فذىب الشافعية إلى أنو يعطى الفقير ما يستأصؿ شأفة فقره ،ويقضي عمى أسباب عوزه وفاقتو ،ويكفيو
بصفة دائمة ،وال يحوجو إلى الزكاة مرة أخرى(.النووي.)1991،
وىذا المذىب ىو الموافؽ لما جاء عػف الفػاروؽ عمػر -رضػي ا﵀ عنػو -أنػو قػاؿ :إذا أعطيػتـ فػاغنوا ،
فقػػد عمػػؿ عمػػر -رضػػي ا﵀ عنػػو -عمػػى إغنػػاء الفقيػػر بالزكػػاة ،ال مجػػرد سػػد جوعػػو بمقيمػػات ،أو إقامػػة
عثرتو بدرييمات( .بف سالـ)1986 ،

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

تػػأتي حصػػيمة جديػػدة مػػف مػوارد الزكػػاة ،ينفػػؽ منيػػا عمػػى المسػػتحقيف ،وىػػذه الكفايػػة لػػيس ليػػا حػػد معمػػوـ.

(ابف قدامة ،بدوف).
بينمػػا ذىػػب الحنفيػػو إلػػى أنػػو يعطػػى الفقيػػر نصػػاب الزكػػاة وىػػو مئتػػي درىػػـ ،ووجػػو األمػػر عنػػدىـ أف

المائتي درىـ تساوي نصاب الزكاة( .الحنفي.)1986،

وبعػػد عػػرض أق ػواؿ 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،

أو رأس مػػاؿ التجػػارة ،فالواجػػب لمثػػؿ ىػػذا أف يعطػػى مػػف الزكػػاة مػػا يمكنػػو مػػف اكتسػػاب كفايػػة العمػػر،
وعدـ احتياجو إلى الزكاة مرة أخرى.
والنوع اآلخر عاجز عػف الكسػب ،كػاألعمى ،والشػيخ اليػرـ واألرممػة ونحػوىـ ،فيػؤالء ال بػأس أف يعطػى

يعطى راتبػاً دوريػاً يتقاضػاه كػؿ عػاـ .وىػذا ىػو الػذي ينبغػي اتباعػو فػي
الواحد منيـ كفاية السنة ،أي أف ُ
عصرنا(.القرضاوي)99-98 :1966،
مػػف ىنػػا نستشػػؼ روعػػة تش ػريع ىػػذه الفريضػػة بأنيػػا لػػـ تحػػدد العطػػاء بمقػػدار أو رقػػـ مجػػرد بػػؿ حددتػػو

باحتياج ػػات اقتص ػػادية واجتماعي ػػة أىمي ػػا المأك ػػؿ والمم ػػبس والمس ػػكف وف ػػي نف ػػس الوق ػػت تظ ػػؿ مناس ػػبة

الستيعاب أي جديد.
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 11.2تجارب في دور الزكاة في محاربة الفقر:
 1.11.2عرض تجارب بعض الدوؿ اإلسالمية لمساىمة الزكاة في عممية التنمية المستدامة.
اوالً-عػرض تجربػة السػوداف :يوجػد قػانوف لمزكػاة تركػزت أىػـ سػماتو فػي جبايػة الزكػاة فػي كػؿ مػاؿ نػاـ
مكتمؿ النصاب ،ثـ تحديد القيد المكاني لتوزيع الزكاة ،كما أكد القانوف أىمية المشاركة الشػعبية بإنشػاء
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
مف يمتنع أو يتيرب مف الزكاة ويتحايؿ عمى عدـ دفعيا(.بشير) 2010 ،
تمثمػت اسػتراتيجية ديػواف الزكػاة السػوداني ،فػي تعزيػز دور ديػواف الزكػاة فػي جبايػة وصػرؼ أمػواؿ
الزكػاة ،واشػاعة روح التكافػؿ والتػراحـ بػيف النػاس ،وتخفيػؼ حػدة الفقػر واسػتيداؼ العوامػؿ المؤديػة
لإفقػار .وقػد اسػتطاع الػديواف أف يسػاىـ فػي التنميػة الشػاممة مػف خػالؿ الػدعـ الػذي قدمػو لمفقػراء
والمحتاجيف ،وذلؾ مف خالؿ المساىمة في دعـ المشاريع الزراعية اإلنتاجية؛ حيث يعمؿ الديواف عمى
تػوفير التقػاوي والبػذور المحسػنة وح ارثػة األرض ،والمسػاىمة فػي تػوفير الميػاه والمحاريػث والجػ اررات،
لمساعدة الفقراء والمساكيف فػي ز ارعػة أرضػيـ ،حيػث تػتـ ز ارعػة  5000فػداف سػنوياً (الفػداف
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متر مربع) ،كما تـ شراء أكثر مف  100جرار زراعي بممحقاتو و 25ألؼ محراث بمدي ،كما استفادت
 32ألؼ أسرة عمى مستوى السوداف مف دعػـ ديػواف الزكػاة ،كمػا تػـ تمميػؾ عػدد  15ألػؼ أسػرة أعػداد
مف الضأف والماعز واألبقػار بمػا يزيػد عػف  50ألػؼ رأس ،بمتوسػط  2رأس مػف األبقػار و  10-5رأس
مف الضأف والماعز ،وتوفير قوت العاـ لألسر الفقيرة فػي السػوداف حيػث تػـ توزيػع  2.5مميػوف جػواؿ
ذرة (الجػواؿ 90كغػـ) ،و 200ألػؼ جػواؿ قمػح و 50جػواؿ دخػف (الػدخف نبػات يشػبة القمػح و يطمػؽ
عميػة الجػاورس) ،وبمػ عػدد األسػر المسػتفيدة مػف ىػذا القػوت مميػوف أسػرة .كمػا قػاـ ديػواف الزكػاة بعمػؿ
مشروع قوارب صيد األسماؾ لعدد  25ألؼ أسرة فقيرة ،كما قاـ الديواف بعمؿ مشروع الميػاه بحفػر360
بئػػر مػػاء ،وقػػاـ الػػديواف بإنشػػاء م اركػػز عالجيػػة السػػتقباؿ الحػػاالت المستعصػػية واج ػراء العمميػػات الكبي ػرة
وقػػاـ بش ػراء بعػػض األجي ػزة الطبيػػة التػػي تحتػػاج ليػػا المستشػػفيات الحكوميػػة مثػػؿ جيػػاز قسػػطرة القمػػب
وجيػػاز فحػػص الجينػػات وجيػػاز الكشػػؼ المبكػػر لسػػرطاف الثػػدي ،وقػػاـ بتػػوفير  15سػػيارة إسػػعاؼ لنقػػؿ
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المرضػػى ،كمػػا عمػػؿ الػػديواف عمػػى إدخػػاؿ األسػػر الفقي ػرة تحػػت مظمػػو التػػاميف الصػػحي ،بحيػػث يتكفػػؿ
الػديواف بتسػػديد  %75مػػف قيمػة العػػالج وأجػرة الطبيػب وبمػ عػػدد األسػر المػػؤمف عمييػػا  31245أسػرة،
وقاـ بإنشػاء  35صػيدلية عمػى مسػتوى السػوداف تقػدـ الػدواء مجانػا لمفقػراء والمسػاكيف .كمػا وقػع الػديواف
اتفاقية شراكة مع االتحاد العاـ لممرأة السودانية إلنشػاء م اركػز لتنميػة المػرأة فػي الريػؼ ،يحتػوي المركػز
عمػى تعمػيـ المػرأة فػي مجػاالت الكسػب المختمفػة ،كالخياطػة والطيػي والصػناعات الصػغيرة ،وقػد نفػذ
مركز .و وقع الديواف اتفاقية شراكة مع منظمة تنمية األطفاؿ اليافعيف
الديواف مع االتحاد أكثر مف 30
اً
لمعالجػة مشػكمة التشػرد ،حيػث يػتـ تأىيػؿ األطفػاؿ المشػرديف نفسػيا وتربويػا وتنميػة قػدراتيـ وتػدريبيـ
وتػأىيميـ عمػى األعمػاؿ الحرفيػة ،وعنػد التخػرج مػنحيـ معػدات حرفيػة لمعمػؿ حتػى يػتـ دمجيػـ فػي
المجتمػع ،وقػد اسػتفاد مػف ىػذا المشػروع أكثػر مػف  3000طفػؿ .وشػراكة مػع االتحػاد الػوطني لمشػباب
السػوداني لتأىيػؿ الخػرجيف الفقػراء ،وتػوفير فػرص عمػؿ وكسػب ليػـ ،وقػد اسػتيدؼ المشػروع حػوالي
 3000خريا .ويقػوـ الػديواف بالمسػاىمة فػي مشػاريع كفالػة األيتػاـ ،حيػث اىػتـ ديػواف الزكػاة السػوداني
بشػريحة األيتػاـ ،مػف خػالؿ تقػديـ الرعايػة والػدعـ ألسػر األيتػاـ بتػوفير العػالج مػف خػالؿ إدخػاليـ فػي
برناما التأميف الصحي وتقديـ الدعـ بتعميميـ ،حيث بم عػدد األيتػاـ المكفػوليف بواسػطة الػديواف عمػى
مستوى السوداف 63737يتيـ .كما وضع الديواف مشروع الظؿ الظميؿ وىو مشروع إسكاف وايواء األيتاـ
بتممػيكيـ منػازؿ جػاىزة ،ويسػتيدؼ المشػروع فػي مرحمتػو األوليػة بنػاء 843وحػدة سػكنية إليػواء أسػر
اليتامى وبدأ تنفيذ المشروع بوالية الخرطوـ وكسال وشماؿ دارفور ،واليدؼ مف ىذا المشروع تأكيد قيمة
التكافؿ االجتماعي السيما اتجػاه األيتػاـ وتحقيػؽ الطمأنينػة واالسػتقرار النفسػي لميتػامى ،بتػوفير المػأوى
الذي يفتقدونو ،وحث المجتمع وتفعيمو واثارة كوامف الخير فيو(.فكي ،قبة)2012:
ثانيا -تجربػة ماليزيػا واليػة سػالنجور :نشػأت مؤسسػة الزكػاة لواليػة سػالنجور عػاـ 1994ـ وكػاف مػف
أىػػداؼ المؤسسػػة رفػػع مسػػتوى إدارة أمػواؿ الزكػػاة وتطويرىػػا وبمػػوغ أقصػػى حػػد ممكػػف مػػف جبايػػة الزكػػاة،
إضػػافة إلػػى معالجػػة الفقػػر وصػػرؼ ىػػذه األم ػواؿ بشػػكؿ فعػػاؿ ومػػؤثر فػػي المجتمع(.خنفوسػػي)2013 ،
ومف بيف األىداؼ األساسية التي وضعتيا مؤسسة الزكاة لوالية سالنجور بماليزيا ،معالجة ظاىرة الفقر
مف خالؿ رفع المستوى االقتصادي لمستحقي الزكاة ،والمحافظة عمى شؤوف الفقراء والمساكيف وانجاح
براما التنمية االقتصادية واإلنسانية ،كما تيدؼ إلى رفع مستوى العمـ لدى المسمميف ،والتحقؽ مف بقاء
الييئػات الدينيػة فػي وضػع ممتػاز ،والحفػاظ عمػى سػالمة عقيػدة المسػمميف وأخالقيػـ والقيػاـ بػالبراما
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الدعوية في والية سالنجور ،ولتحقيؽ ىذه األىداؼ وضعت مؤسسة الزكاة برنامجاً أطمقت عميو برناما
تنمية األمة مف خالؿ أصناؼ الزكاة ،حيث قسمت البرناما إلى خمسة أقساـ رئيسة ،وىي:
برناما التنمية االقتصادية.برناما التنمية االجتماعية.برناما التنمية التعميمية.برناما التنمية اإلنسانية.برناما تنمية المؤسسات الدينية.ومف خالؿ الجداوؿ اآلتية تـ توضح كيفية صرؼ الزكاة في ىذه المؤسسة وفؽ البراما السابقة:
جدوؿ :3.2كيفية صرؼ الزكاة وفؽ برنامج التنمية االقتصادية.
القسـ

نوع المساعدة

المساعدات المالية

-تقديـ رأس ماؿ لمتجارة.

تقديـ رأس ماؿ لتربية األسماؾ.-تقديـ رأس ماؿ لمزراعة.

تقديـ رأس ماؿ لتطوير الرعي.الورشات والتدريبات والميارات

-إنشاء ورشات تجارية.

مشاريع اقتصادية جماعية

-إقامة مشاريع صناعية.

إنشاء ورشات لمزراعة والرعي والتجارةإقامة مشاريع لورشات الخياطة.-إقامة مشاريع الرعي الجماعي.

-إقامة مشاريع لمنتجات األصناؼ.

جدوؿ  :4.2كيفية صرؼ الزكاة وفؽ برنامج التنمية االجتماعية.
القسـ

نوع المساعدة

الحماية

المسػاعدة فػي بنػاء المسػكف واصػالحو ،أو تقػديـ دعػـالستئجار البيت.

المساعدة لبيوت سكنية جاىزة.الضروريات

-المساعدة بتقديـ أطعمة ،وتقديـ إعانات مالية شيرية.

تقػديـ مسػاعدات فػي شػير رمضػاف ،وفػي عيػدي الفطػرواألضحى.

تقديـ مساعدات في الظروؼ الطارئة.تقديـ مساعدات عمى شكؿ مالبس.توفير وسائؿ المواصالت.تقديـ مساعدات لمزواج.32

الشؤوف الخيرية لألمة

-تقديـ المساعدة لمعالج الطبي.

-المساعدة في عالج األمراض المستعصية.

المسػاعدة فػي الظػروؼ الطارئػة ،كحصػوؿ حريػؽ أوفيضانات.

التلخي والعالقات االجتماعية

إعداد براما لالحتفاؿ باألعياد الدينية.-إعداد برناما يوـ األسرة.

إعػداد برنػاما لزيػارة الفقػراء والمسػاكيف واالطػالع عمػىأحواليـ.

جدوؿ  :5.2كيفية صرؼ الزكاة وفؽ برنامج التنمية التعميمية.
القسـ

نوع المساعدة

تقديـ منحة دراسية

تقديـ منح دراسية لمفقراء والمساكيف.تقديـ إعانات دراسية جامعية ،داخؿ ماليزيا وخارجيا.-تقديـ إعانة دراسية لحفظ القرآف.

تقديـ إعانة تشجيعية لطالب المدارس الدينية.تقديـ إعانات دراسية لمطالب المتميزيف.تقديـ مساعدات لتوفير المستمزمات المدرسية

إعطػاء المالبػس المدرسػية ،واألدوات المدرسػية ،ومصػاريؼالمواصالت ،والمصاريؼ اليومية.

تقديـ الرسوـ المدرسية وبراما تنمية الطمبة

دفع الرسوـ الدراسية واالمتحانات.-تقديـ محاضرات إضافية.

تقديـ محاضرات في الحاسوب.تقديـ مساعدات عامة لمطمبة

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

برناما الدعوى ورفع مستوى العمـ

تنظيـ براما القيـ اإلسالمية.تقديـ إعانات لمعممي المواد الدينية.-تقديـ عالوات لمعممي الديف.

تقديـ عالوات لموظفي المساجد وأعضاء لجانيا.تقديـ مساعدات لممؤسسات الدعوية.-تقديـ مساعدات في نشر الكتب والبحوث.
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جدوؿ  :6.2كيفية صرؼ الزكاة وفؽ برنامج التنمية اإلنسانية.
القسـ

نوع المساعدة

براما الروحانيات

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

تقديـ براما تشجيعية وأسرية

تنظيـ مخيمات تشجيعية لممتفوقيف في دراستيـ.تنظيـ مخيمات القيادة وتنمية القدرات الشخصية.تنظيـ ورشات أسرية.تنظيـ ورشات لتقوية العالقات بيف الجيراف.-تنظيـ دورات تكوينية لتربية األوالد.

-تنظيـ ورشات لتنمية قدرات الشباب.

جدوؿ :7.2كيفية صرؼ الزكاة وفؽ برنامج تنمية المؤسسات الدينية.
القسـ

نوع المساعدة

تنمية المؤسسات الدينية

بناء المساجد والمصميات.-بناء المدارس الدينية.

بناء المنشلت الدينية وتصميحيا وتأثيثيا

ترميـ البنايات ووقايتيا مف الدمار.

(عز الديف،عزماف ( 2011،
ثالثا -تجربة صندوؽ الزكاة الجزائري.
صػػندوؽ الزكػػاة ىػػو مؤسسػػة دينيػػة اجتماعيػػة تعمػػؿ تحػػت إش ػراؼ و ازرة الشػػؤوف الدينيػػة واألوقػػاؼ،
والتػػي تضػػمف لػػو التغطي ػػة القانونيػػة بنػػاء عم ػػى القػػانوف المػػنظـ لمؤسسػػة المس ػػجد ،ويتشػػكؿ مػػف ثالثػ ػة
مستويات تنظيمية:
المجنة القاعدية :ميمتيا تحديد المستحقيف لمزكاة عمى مستوى كؿ دائرة.
المجنة الوالئية :توكؿ إلييا ميمة الد ارسة النيائية لممفات الزكاة عمى مستوى الوالية.
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:
 -1التقارير التفصيمية التي تنشر في كؿ وسائؿ اإلعالـ.
 -2وضع القوائـ المفصمة تحت تصرؼ أي ىيئة أو جمعية لالطالع عمى قنوات صرؼ الزكاة.
 -3نشر األرقاـ بالتفصيؿ عمى موقع الو ازرة في شبكة اإلنترنت.
 -4اعتماد نشرة صندوؽ الزكاة مادة إعالمية تكوف في متناوؿ كؿ الجيات واألفراد.
 -5يس ػػتوجب عم ػػى المزك ػػي إرس ػػاؿ القس ػػائـ أو نس ػػخا مني ػػا إل ػػى لج ػػاف الم ػػداوالت المختمف ػػة عم ػػى ك ػػؿ
المستويات حتى يساعد الجياز اإلداري لمصندوؽ في الرقابة عمى عمميات جمع الزكاة.
وبالتػػالي فػػإف لكػػؿ مػواطف ولكػػؿ ىيئػػة الحػػؽ فػػي االطػػالع عمػػى مجمػػوع اإليػرادات المتأتيػػة مػػف جمػػع
الزكػاة ،ويػتـ دفػػع الزكػاة إلػػى صػندوؽ الزكػػاة بػدفع حوالػػة بريديػة أو صػػؾ لمكتػب البريػػد أو عمػى مسػػتوى
الصناديؽ المسجدية .وتصػرؼ أمػواؿ الزكػاة بنػاء عمػى المػداوالت النيائيػة لمجنػة الوالئيػة إلػى العػائالت
الفقيرة حسب األولوية وذلؾ بإعطائيا مبمغا سنويا ،واالستثمار لصػالح الفقػراء حيػث يخصػص جػزء مػف
أمػ ػواؿ الزك ػػاة لالس ػػتثمار لص ػػالح الفقػ ػراء ك ػػالقرض الحس ػػف أو شػ ػراء أدوات العم ػػؿ لممش ػػاريع الص ػػغيرة.
وتصرؼ الزكاة في الجزائر حسب النسب اآلتية:
إذا لػػـ تتجػػاوز الحصػػيمة الوالئيػػة مػػف أم ػواؿ الزكػػاة  5مميػػوف دينػػار ج ازئػػري تصػػرؼ  %87.5مػػف
حصيمة الزكػاة وتػوزع عمػى الفقػراء والمسػاكف و %12.5تخصػص لتغطيػة تكػاليؼ نشػاطات الصػندوؽ.
واذا تجػػاوزت الحصػػيمة الوالئيػػة مػػف أم ػواؿ الزكػػاة  5مميػػوف دينػػار ج ازئػػري تصػػرؼ  %50مػػف حصػػيمة
الزكػػاة وتػػوزع عمػػى الفق ػراء والمسػػاكيف و %37.5تػػوزع عمػػى شػػكؿ قػػروض حسػػنة عمػػى القػػادريف عمػػى
العمؿ ،و %12.5تخصص لتغطية تكاليؼ نشاطات الصندوؽ(.نصيب)2013،
رابعا -تجربة بيت الزكاة الكويتي:
بيػػت الزكػػاة ىيئػػة حكوميػػة ذات ميزانيػػة مسػػتقمة ألغ ػراض جمػػع وتوزيػػع أم ػواؿ الزكػػاة فػػي مصػػارفيا
الشرعية ،تـ إنشاء بيت الزكاة الكويتي عاـ 1982ـ ،بموجب القانوف رقـ  ،5الذي ينص عمى مايمي:
 -1أف يكوف جمع الزكاة اختيارياً وطواعيةً ،مع قبولو لميبات والتبرعات وغيرىا.
 -2تقدـ الدولة لبيت الزكاة إعانة سنوية لتمكنو مف أداء ميمتو اإلنسانية وتعزي از لموارده.
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 -3تشػ ػػكيؿ مجمػ ػػس إدارة لمصػ ػػندوؽ ،يخػ ػػتص برسػ ػػـ السياسػ ػػيات العامػ ػػة لػ ػػو ،ووضػ ػػع الم ػ ػوائح الماليػ ػػة
واإلدارية وغير ذلؾ ،مما يسيؿ عمؿ الصندوؽ.
كما ُيعد بيت الزكاة مي ازنية سنوية يتـ فصؿ نفقاتيا وايراداتيػا مػف الزكػاة عػف المخصصػات مػف الدولػة.
تتكوف موارد بيت الزكاة مف-:

 -1أمواؿ الزكاة التي تقدـ طواعية مف االفراد أو مف الشركات.
 -2اليبػػات والتبرعػػات التػػي تقػػدـ مػػف الييئػػات والمؤسسػػات العامػػة والجمعيػػات والشػػركات واألفػراد التػػي
يقبميا مجمس اإلدارة.
 -3اإلعانات السنوية مف الدولة.
وىػػدؼ بيػػت الزكػػاة الكػػويتي تحقيػػؽ الريػػادة والتميػػز فػػي خدمػػة فريضػػة الزكػػاة والعمػػؿ الخيػػري محمي ػاً
وخارجيػ ػاً ،وتنمي ػػة مػ ػوارد الزك ػػاة والخيػ ػرات وانفاقي ػػا ف ػػي مص ػػارفيا الش ػػرعية ب ػػأعمى مس ػػتوى م ػػف الكف ػػاءة
والتميز ،ويتولى بيت الزكاة تنفذ عدة مشاريع(.فالح ،سماعي)2013 ،
و يتـ تقسيـ المشاريع إلى نوعيف:
أوال -المشاريع الداخمية ،وتنقسـ مف حيث تمويميا إلى قسميف:
 -1المشػػاريع الزكويػػة والتػػي تمػػوؿ مػػف أم ػواؿ الزكػػاة ،وتشػػمؿ مشػػاريع الرعايػػة الصػػحية ،مشػػاريع
الرعاية التعميمية ،مشاريع الرعاية االجتماعية.
 -2المشاريع الخيرية والتػي تمػوؿ مػف أمػواؿ الصػدقات والتبرعػات وتشػمؿ ،مشػروع حقيبػة الطالػب،
مشروع استالـ األضاحي ،مشروع استقباؿ صدقة الفطر ،السقيا المتنقمة(مشروع ماء السبيؿ).
ثانيػػا -المشػػاريع الخارجيػػة ،يقػػيـ بيػػت الزكػػاة الكػػويتي مشػػاريع خػػارج الكويػػت مثػػؿ مشػػروع كافػػؿ اليتػػيـ،
حيػػث يقػػوـ المشػػروع برعايػػة أيتػػاـ المسػػمميف فػػي الػػبالد العربيػػة واإلسػػالمية ،مشػػروع كفالػػة طمبػػة العمػػـ
المحتػاجيف خػػارج دولػة الكويػػت ،حيػث تقػػوـ إدارة صػندوؽ طالػػب العمػـ بمتابعػػة الطالػب ،والوقػػوؼ عمػػى
آخر التطورات ألحوالو الدراسية ،وربط الطالب بالكافؿ عف طريقة إيصاؿ التقػارير الد ارسػية وغيرىػا مػف
األمػػور المتعمقػػة بالد ارسػػة ،مشػػروع دعػػـ الييئػػات والجمعيػػات اإلسػػالمية خػػارج الكويػػت ،مشػػروع اإلغاثػػة
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لمبمداف العربية واإلسالمية لمتخفيؼ مف آثار النكبات كالحروب والزالزؿ والفيضانات ،مشروع األضاحي
حيػػث يقػػوـ بيػػت الزكػػاة الكػػويتي بتنظػػيـ ذبػػح األضػػاحي فػػي بعػػض الػػدوؿ العربيػػة واإلسػػالمية وتوزيعيػػا
عمػػى المؤسسػػات اإلسػػالمية والخيريػػة فػػي تمػػؾ الػػبالد .حيػػث بمػػع اإلنفػػاؽ المحمػػي  27157403دينػػار
كويتي ،واإلنفاؽ الخارجي  12454048دينار كويتي(.موقع بيت الزكاة الكويتي)2018،
 2.11.2الدروس المستفادة مف تجارب بعض الدوؿ اإلسالمية في دور الزكاة في محاربة الفقر:
مػػف خػػالؿ االطػػالع عمػػى التجػػارب السػػابقة فػػي الػػدوؿ األربعػػة (السػػوداف ،ماليزيػػا ،الج ازئػػر ،الكويػػت)،
يمكف لنا اإلستفادة مف عدة محاور أساسية إلدارة أمواؿ الزكاة ومساعدتيا في محاربة الفقر كما يمي:
 -1أف يكوف ىناؾ قانوف ينظـ جباية الزكاة.
 -2أف ت ػػتـ معالج ػػة ظ ػػاىرة الفق ػػر م ػػف خ ػػالؿ رف ػػع المس ػػتوى االقتص ػػادي لمس ػػتحقي الزك ػػاة م ػػف خ ػػالؿ
القروض الحسنة أو شراء أدوات العمؿ لممشاريع الصغيرة.
 -3أف يتـ تخصيص جزء مف أمواؿ الزكاة لالستثمار لصالح الفقراء.
 -4نشر تقارير وخطط لجاف الزكاة في وسائؿ االعالـ.
 -5أف تساىـ الدولة في دعـ براما لجاف الزكاة لمحد مف ظاىرة الفقر.
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 12.2الدراسات السابقة:
تمييد
ألجػػؿ تحديػػد اإلطػػار العػػاـ ليػػذه الد ارسػػة ومقارنتيػػا بالد ارسػػات السػػابقة ذات الصػػمة بيػػدؼ اإلسػػتفادة
منيا ،نستعرض فيما يمي أىـ الدراسات المحمية والعربية ،التي تناولت موضػوعات تتعمػؽ بالزكػاة وأثرىػا
في محاربة الفقر ،وىي بعض الدراسات التي اطمع عمييا الباحث قبؿ وخالؿ إعداد ىذه الدراسة.
بناء عمى حداثتيا فقد رتبيا مف األقدـ إلى األحدث.
وقد قاـ الباحث بترتيب الدراسات ً
دراسػػة ،فضػػؿ اهلل  ،2006 ،مسػػاىمة الزكػػاة فػػي معالجػػة الفقػػر دراسػػة حالػػة ،دي ػواف الزكػػاة واليػػة
الخرطوـ في الفترة 2004-1998ـ.
جػاءت ىػذه الد ارسػة لإجابػة عمػى السػؤواؿ إلػى أي مػدى نجحػت الزكػاة فػي معالجػة الفقػر فػي واليػة
الخرطوـ ؟ حيث ىدفت الدراسة إلي إبػراز دور الزكػاة فػي مناىضػة وتقميػؿ الفقػر ،ومعرفػة اآلليػات التػي
تػ ّػـ اتباعيػػا فػػي تحديػػد الفق ػراء وحػػؿ قضػػاياىـ والوقػػوؼ عمػػى النجاحػػات التػػي تحققػػت فػػي ىػػذا المجػػاؿ
بػػالتركيز عمػػى تجربػػة دي ػواف الزكػػاة واليػػة الخرطػػوـ فػػي الفت ػرة مػػف ( 2004 -1998ـ ) .كمػػا تناولػػت

الد ارسػػة تحمػػيالً مفص ػالً لمزكػػاة كواحػػدة مػػف مؤسسػػات االقتصػػاد المنػػاط بيػػا إحػػداث التغييػػر االجتمػػاعي
واالقتصػػادي .اتبعػػت الد ارسػػة المػػنيا الوصػػفي التحميمػػي والمػػنيا التػػاريخي .ومػػف نتػػائا الد ارسػػة أف دور
الزكاة في محاربة الفقر لػيس مقصػو اًر عمػى معونػة مؤقتػة أو دوريػة بػؿ تعػداه إلػى توسػيع قاعػدة التمميػؾ
وتحويؿ أكبر عدد مستطاع مف الفقراء إلػى أغنيػاء مػالكيف لمػا يكفػييـ طػواؿ العمػر .كمػا سػاىـ الػديواف
ف ػػي ح ػػؿ قض ػػايا اإلفق ػػار والفق ػػر الجم ػػاعي ب ػػدعـ المش ػػاريع الخدمي ػػة ف ػػي مج ػػاالت الز ارع ػػة ،والتعم ػػيـ،
والصحة ،والمياه ،والزراعة .ومػف المشػاكؿ التػي تواجػو ديػواف الزكػاة السػوداني تيػرب المكمفػيف مػف دفػع
زكاتيـ .وتصرؼ بعض المستفيديف مف الصرؼ ال أرسػي ببيػع المشػروع والعػودة لمػديواف مػرة أخػرى .وقػد
أوصػػت الد ارسػػة بضػػرورة فاعميػػة خطػػاب الزكػػاة ورفػػع الػػوعي الزكػػوي ،ورفػػع قػػدرات العػػامميف فػػي الزكػػاة
وتدريبيـ عمى إدارة الزكاة عمى المستوى المحمي ومراجعػة تكمفػة إدارة الزكػاة؛ والعمػؿ عمػى تقميميػا حتػى
يمكف توجيو أمواؿ أكثر إلى الفقراء والمساكيف والعمؿ عمى تقصير دورة اإلجراءات الخاصة بالصرؼ.
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دراسة عميػوة ،2007 ،إدارة وتنظػيـ أمػواؿ الزكػاة وأثرىػا فػي الحػد مػف ظػاىرة الفقػر فػي قطػاع غػزة.
"دراسة تطبيقيةعمى الجمعيات اإلسالمية العاممة في مجاؿ الزكاة في قطاع غزة"
ج ػػاءت ى ػػذه الد ارس ػػة لتوض ػػح م ػػا ى ػػو دور المؤسس ػػات الخيري ػػة العامم ػػة ف ػػي قط ػػاع غػ ػزة ف ػػي إدارة
مصارؼ الزكاة و أثره في الحد مف ظاىرة الفقر في قطاع غزة .حيث ىدفت الدراسة إلػى توضػيح مػدى
مساىمة الزكاة في الحد مف آثار ظاىرة الفقر في قطاع غزة وىؿ نجحت ىذه المؤسسات في الحد مف
آثار ظاىرة الفقر ،التعرؼ عمى واقع المؤسسات العاممة في مجاؿ الزكػاة فػي قطػاع غػزة وكيفيػة إدارتيػا
لجباية مصارؼ الزكاة و البراما التي تقدميا ىذه المؤسسات لممساىمة في الحد مف مشكمة الفقػر ،كمػا
ىدفت الدراسة إلػى تقػديـ إطػار مقتػرح إلدارة وتنظػيـ أمػواؿ الزكػاة لممؤسسػات العاممػة فػي مجػاؿ الزكػاة
في قطاع غزة ،و قد استخدـ الباحث المنيا الوصفي التحميمي .وكانت مف نتائا الد ارسػة ،أنػو ال يوجػد
تنسػػيؽ بػػيف المؤسسػػات الخيريػػة العاممػػة فػػي مجػػاؿ الزكػػاة فػػي قطػػاع غ ػزة عنػػد جمػػع الزكػػاة ،تقػػوـ ىػػذه
المؤسسات بإنشاء مشاريع تنموية و إنتاجية لممساىمة في الحد مف ظاىرة الفقر دعمػاً لسياسػة اإلكتفػاء
الػػذاتي ،وأف المؤسسػػات العامم ػػو فػػي مج ػػاؿ الزكػػاة عم ػػى مسػػتوى جي ػػد مػػف الكف ػػاءة .وأوصػػت الد ارس ػػة،
بضػػرورة تشػػكيؿ دي ػواف لمزكػػاة تحػػت اش ػراؼ الدولػػة ،واقامػػة شػػبكة معمومػػات محوسػػبة ت ػربط بػػيف جميػػع
المؤسسات الخيرية العاممػة فػي مجػاؿ الزكػاة ،زيػادة التنسػيؽ بػيف المؤسسػات الخيريػة العاممػة فػي مجػاؿ
الزكػػاة فػػي قطػػاع غ ػزة لتفػػادي االزدواجيػػة ف ػي توزيػػع الزكػػاة ،وتخصػػيص جػػزء مػػف أم ػواؿ الزكػػاة إلقامػػة
مشػػاريع اسػػتثمارية ،وزيػػادة توعيػػة مػػؤدي الزكػػاة بضػػرورة تقػػديـ زكػػاة أمػواليـ لممؤسسػػات الخيريػػة العاممػػة
في مجاؿ الزكاة تفادياً لحدوث ازدواجية في التوزيع ،وأف تقوـ المؤسسات ببذؿ جيػد فػي تجييػز واعػداد
قػوائـ المحتػػاجيف مػف الفقػراء ووضػػعيا فػي قاعػػدة بيانػػات وتحػديثيا بشػػكؿ مسػػتمر وأف تػوزع زكػػاة الفطػػر
بالكامؿ و أف توزع زكاة الماؿ عمى مدار العاـ.
دراسػػة فرحػػاف 2008 ،دراسػػة بعن ػواف مؤسسػػات الزكػػاة وتقيػػيـ دورىػػا االقتصػػادي :دراسػػة تطبيقيػػة
لمفترة مف (.)2006-2000
جاءت مشكمة ىذه الدراسة التي تتمثؿ في تزايد الفجوة بيف الدور االقتصػادي النظػري لمزكػاة فػي تحقيػؽ
أىداؼ المجتمعات االقتصادية وحؿ مشكالتيا  ،والدور االقتصادي العممي لممؤسسات المعنيػة بتطبيػؽ
أحكػػاـ الزكػػاة ،ىػػدفت الد ارسػػة إلػػى تقيػػيـ كفػػاءة مؤسسػػات الزكػػاة محػػؿ الد ارسػػة فػػي مجػػالي التحصػػيؿ
واإلنف ػػاؽ ،وبالت ػػالي معرف ػػة دورى ػػا االقتص ػػادي الفعم ػػي ،وتش ػػخيص أوج ػػو القص ػػور ال ػػذي ق ػػد يوج ػػد ف ػػي
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مؤسسػػات الزكػػاة محػػؿ الد ارسػػة ،وتوضػػيح أسػػبابو ،وتقػػديـ الحمػػوؿ الالزمػػة لمعالجتػػو ،بمػػا يضػػمف تجميػػة
آثار تمؾ المؤسسات في الحياة االقتصادية كما ىو مأموؿ منيا .وتتبع منيجية الدراسة المنيا الوصفي
التحميمػػي .وجػػاءت نتػػائا الد ارسػػة ،عػػف قصػػور فػػي البنيػػة التش ػريعية والتنظيميػػة لمؤسسػػات الزكػػاة محػػؿ
الد ارسػػة يس ػػيـ ف ػػي إض ػػعاؼ أداء تم ػػؾ المؤسس ػػات ،وبالتػػالي ف ػػي ت ػػدني كفاءتي ػػا ف ػػي مج ػػالي التحص ػػيؿ
واإلنفاؽ بصػورة تجعػؿ الػدور االقتصػادي لتمػؾ المؤسسػات ضػعيفاً جػداً ،وتػدني كفػاءة المؤسسػات محػؿ
الدراسة في مجاؿ تحصيؿ أمواؿ الزكاة ،وتػدني كفػاءة المؤسسػات محػؿ الد ارسػة فػي مجػاؿ إنفػاؽ أمػواؿ
الزكاة .وأوصت الدراسة مؤسسات الزكاة ،بتطوير أدائيا فػي المجػاالت التاليػة :آليػات التحصػيؿ ،آليػات
اإلنفػػاؽ ،قواعػػد البيانػػات ،اإلتصػػاؿ اإللكترونػػي ،الم ػوارد البش ػرية ،خطػػاب الزكػػاة ،تبػػادؿ الخب ػرات مػػع
المؤسسات األخرى ذات العالقة في الداخؿ والخارج ،واإلسػتقاللية التامػة لمؤسسػات الزكػاة ،ورفػع درجػة
البنى التشريعية لمؤسسات الزكاة.
اإلىتماـ بمؤسسات الزكاة ،مف خالؿ تطوير ُ
دراسػػة عمػػري ،2010 ،بعن ػواف دور لجػػاف أم ػواؿ الزكػػاة فػػي التنميػػة فػػي محافظػػات شػػماؿ الضػػفة
الغربية.
جػػاءت ىػػذه الد ارسػػة لتجيػػب عػػف الس ػؤاؿ التػػالي مػػا ىػػو دور لجػػاف أم ػواؿ الزكػػاة فػػي تحقيػػؽ التنميػػة فػػي
محافظػػات شػػماؿ الضػػفة الغربيػػة مػػف وجيػػة نظػػر رؤسػػاء ومػػوظفيف لجػػاف أمػواؿ الزكػػاة والفئػػة المسػػتفيدة
مف المجاف؟ وىدفت الدراسة إلى التعرؼ عمى مدى مساىمة لجاف أمواؿ الزكاة في التنميػة االجتماعيػة،
واالقتصادية ،والصحية في محافظات شػماؿ الضػفة الغربيػة مػف وجيػة نظػر رؤسػاء لجػاف أمػواؿ الزكػاة
والم ػػوظفيف والمنتفع ػػيف و ى ػػدفت أيضػ ػاً إل ػػى التع ػػرؼ عم ػػى وجي ػػة نظ ػػر رؤس ػػاء لج ػػاف أمػ ػواؿ الزك ػػاة
والموظفيف حوؿ مساىمة المجػاف فػي التنميػة فػي محافظات شماؿ الضفة الغربية ووجية نظر المنتفعيف
مف لجاف أمواؿ الزكاة حوؿ مساىمة المجاف في التنمية في محافظػات شػماؿ الضػفة الغربيػة .واعتمػدت
ىذه الدراسة عمى المنيا الوصفي .وكاف مػف نتػائا ىػذه الد ارسػة أف لجػاف الزكػاة تمعػب دو اًر بسػيطا فػي
التنمية في محافظات شماؿ الضفة الغربية ،وأف لػدى لجػاف الزكػاة فػي محافظػات شػماؿ الضػفة الغربيػة
قػػدرة عمػػى التعػػاوف و التشػػبيؾ مػػع المؤسسػػات الحكوميػػة وغيػػر الحكوميػػة ،وأف لجػػاف الزكػػاة لػػـ تسػػتطيع
المساىمة في حػؿ مشػكمة الفقػر والبطالػة مػف خػالؿ برامجيػا ،وأيضػا لػـ تسػتطيع القيػاـ بمشػاريع تنمويػة
صػػغيرة لألسػػر بػػؿ اقتصػػرت برامجيػػا عمػػى تقػػديـ المسػػاعدات اإلغاثيػػة .وكػػاف مػػف توص ػيات الد ارسػػة،
استحداث دوائر تخطيط في لجاف الزكػاة لمنيػوض بخػدمات الزكػاة عمػى كافػة األصػعدة ،وأوصػت ايضػا
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بإنشاء صندوؽ لمقروض الحسنة ،كما أوصت بالتعاوف وتبادؿ الخبرات بيف لجاف الزكاة عمى المسػتوى
المحمي والدوؿ المجاورة.
دراسة سميراف و الدغمي ،2011 ،اِلثار االقتصادية لمزكاة.
ىػػدفت الد ارسػػة إلػػى اإلجابػػة عمػػى التسػػاؤالت التػػي تقمػػؿ مػػف آثػػار الزكػػاة االقتصػػادية فػػي المجتمػػع
المس ػػمـ ،وبي ػػاف ذل ػػؾ م ػػف خ ػػالؿ أدوار الزك ػػاة التمويمي ػػة واالس ػػتثمارية والتوزيعي ػػة ف ػػي تحري ػػؾ الفعالي ػػات
االقتص ػػادية ،والتخفي ػػؼ م ػػف ح ػػدة مش ػػكمة الفق ػػر والبطال ػػة ف ػػي المجتم ػػع المس ػػمـ عني ػػا ف ػػي المجتمع ػػات
األخػػرى .وكػػاف مػػف نتػػائا الد ارسػػة ،سػػبقت الزكػػاة الػػنظـ الوضػػعية بوضػػع الحمػػوؿ المناسػػبة لحالػػة العػػوز
والفقػػر ،واف الزكػػاة دافػػع ومحػػرؾ لألنشػػطة الماليػػة واالقتصػػادية حيػػث تشػػجع عمػػى االسػػتثمار ،والزكػػاة
فريضة إسالمية رفعت مستوى الفرد مف حػد الكفػاؼ إلػى حػد الكفايػة ،وبػذلؾ تكػوف قػد غطػت الحاجػات
األساسية ألفراد المجتمع ،وأف الزكاة سبقت جميع الػنظـ الحديثػة فػي إ ازلػة الفػوارؽ الطبقيػة واالجتماعيػة
بػػيف األغنيػػاء والفق ػراء .ويوصػػي الباحػػث المسػػمميف تطبيػػؽ فريضػػة ا﵀ (الزكػػاة) عمػػى األصػػعدة الفرديػػة
والشعبية ففييا مف المنافع الدينية والدنيوية ما يكمؿ إيماف المسمـ ،ويسد حاجتو ،ويخفؼ عنو مف عوزه
وفقره.
دراسة حاجي ،2014 ،إشكالية الفقر في الجزائػر فػي ظػؿ البػرامج التنمويػة لمجزائػر لمفتػرة2014-
.2005
تمحورة ىذه الدراسة عمى انعكاسات البراما التنموية في الجزائر خالؿ الفترة  2014-2005عمى
معدالت الفقر مف خالؿ السؤواؿ ما دور السياسات االجتماعية وصندوؽ الزكاة في مكافحة الفقر في
الج ازئػر .ىػدفت الد ارسػة ،إلػى المسػاىمة فػي إلقػاء الضػوء عمػى جوانػب مشػكمة الفقػر وزيػادة الػوعي
والمعرفػة بعناصػرىا المختمفػة ،وتحميػؿ ظػاىرة الفقػر باعتبارىػا مشػكمة تواجػو البمػداف الناميػة والفقػر فػي
الج ازئػر ،وقيػاس معػدؿ الفقػر فػي الج ازئػر ووضػع المعطيػات التػي تمخػص مسػتوى الفقػر وىيكمػو
وديناميكيتػو باإلضػافة إلػى تحديػد مسػبباتو وقػد اعتمػدت الد ارسػة عمػى المػنيا الوصػفي التحميمػي .وكػاف
مف نتائا ىذه الدراسة أف مؤشر خط الفقر المطمؽ يختمؼ عف مؤشر خط الفقر المدقع في قياس الفقر
بػأي مجتمػع ،وتعتبػر القػروض الصػغيرة أداة تنمويػة قويػة يمكنيػا الوصػوؿ إلػى أفقػر الفقػراء ،ورفػع
مستوياتيـ المعيشية واإلسياـ في نمو االقتصػاد ،وكػاف مػف توصػيات الد ارسػة ،ضػرورة األخػذ بػالحموؿ
اإلسالمية) الزكاة ( لمقضاء عمى الفقر في الجزائر ،وذلؾ مف خالؿ تفعيؿ دور الزكاة.
41

دراسػة ،خضػير ،2014 ،دور صػندوؽ الزكػاة فػي تحقيػؽ التنميػة المسػتدامة "دراسػة حالػة واليػة
الوادي .2013-2003
جاءت ىذه الدراسة لتفسر دور صندوؽ الزكاة في تحقيؽ التنمية المستدامة في الجزائر ،وقػد تمػت
الدراسة عمى منطقة الوادي ،استخدمت الدراسة المنيا الوصػفي وكػاف مػف نتػائا ىػذه الد ارسػة ،تميػزت
كؿ سنوات الدراسة باختالالت في تحصيؿ الزكاة وىذا راجع لمتحصيؿ المختمؼ في كؿ والية ،وارتفاع
عدد المستفيديف مف صندوؽ الزكاة ،وتزايد عػدد العػائالت المسػتفيدة مػف صػندوؽ الزكػاة ،إرتفػاع حجػـ
المبال المخصصة لالستثمار .وقػد أوصػت الد ارسػة ،بإعطػاء اسػتقاللية أكثػر لصػندوؽ الزكػاة ،والعمػؿ
عمػى ترسػيخ الشػفافية والحوكمػة فػي مؤسسػات الزكػاة مػف خػالؿ جعػؿ الحسػابات مكشػوفة ودقيقػة،
واسػتثمار أمػواؿ الزكػاة عمػى أسػاس إنشػاء مؤسسػات اسػتثمارية ،تحفيػز التجػار الكبػار والمسػتثمريف
والمقاوليف المزكيف لدفع الزكاة وذلػؾ مػف خػالؿ التسػييالت اإلداريػة ورفػع الضػرائب عػنيـ أو التخفيػؼ
منيا ،العمؿ عمى زرع الثقة بيف المػؤديف لمزكػاة والمحصػميف والمػوزعيف ،واإلسػتفادة مػف تجػارب الػدوؿ
العربية واإلسالمية في المجاؿ الزكوي.
دراسة بمقاسـ ،2015 ،دور صندوؽ الزكاة الجزائري في الحد مف ظاىرة الفقر لمفترة .2013-2003

كانػت مشػكمة الد ارسػة إلػى أي مػدى يمكػف تفعيػؿ الزكػاة كحػؿ لمشػكمة الفقػر مػف خػالؿ صػندوؽ
الزكػاة الج ازئػري ،واعتمػدت الد ارسػة عمػى المػنيا الوصػفي التحميمػي ،وىػدفت الد ارسػة إلػى الكشػؼ عػف
مػدى نجاعػة الزكػاة فػي حػؿ المشػاكؿ االجتماعيػة بصػفة عامػة والفقػر بصػفة خاصػة ومػدى اإللتػزاـ
بتطبيؽ الزكاة في المجتمع الجزائري ،ودور صندوؽ الزكاة فػي حػؿ مشػكؿ الفقػر .وكػاف مػف نتػائا ىػذه
الدراسة أف األسباب الرئيسية التي أدت وال زالت تجر العديد مف المجتمعات إلى الفقػر ومختمػؼ أشػكاؿ
العػوز والحرمػاف ،ىػو عػدـ العمػؿ بقواعػد الشػريعة اإلسػالمية التػي تػدعو إلػى العمػـ والعمػؿ والتكافػؿ
والتعػاطؼ والتػراحـ ويوجػد بػو كػؿ مػا يحػؿ مختمػؼ المشػكالت االجتماعيػة واالقتصػادية وعمػى أرسػيا
مشػكمة الفقػر ،وكػاف مػف نتػائا الد ارسػة ايضػاً التػزاـ أفػراد المجتمػع الج ازئػري بػأداء فريضػة الزكػاة،
ومصداقية صندوؽ الزكاة ،وقد اوصت الدراسة عمى حسف اختيػار العػامميف وتنصػيب األجيػزة الرقابيػة
وتفعيؿ دورىا في مؤسسة الزكاة ،وزيادة دور اإلعػالـ والتوعيػة ،وانشػاء قػانوف الزكػاة ،الػذي مػف خاللػو
يصبح دفع الزكاة إجبارياً ،وتوجيو جزء مف حصيمة الزكاة إلى إقامة المشاريع االستثمارية التػي يحتػاج
ليا الفقراء والمساكيف والتي يتـ تشغيميـ فييا.
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دراسة إسماعيؿ ،2016 ،فاعمية برامج ديواف الزكاة لمتقميؿ مف ِحدة الفقرمف ِوجيػة نظػر العػامميف
عمييا دارسة ميدانية )ديواف الزكاة والية الخرطوـ(.
جاءت ىذة الدراسة لمتعرؼ عمى ما مدى فاعمية آليات ديواف الزكاة في التقميؿ مف حدة الفقر ،وىدفت
الدراسة لمتعرؼ عمى مدى فاعمية براما ديواف الزكاة في التقميؿ مف حدة الفقر عف طريؽ التعرؼ عمػى
مػػدى فاعميػػة ب ػراما المسػػاىمات النقديػػة المباش ػرة ،وعمػػى مػػدى فاعميػػة ب ػراما تمميػػؾ المشػػاريع اإلنتاجيػػة
لممسػ ػػتفيديف .اعتمػ ػػدت الد ارسػ ػػة عمػ ػػى الم ػ ػنيا الوصػ ػػفي التحميمػ ػػي .وخمصػ ػػت الد ارسػ ػػة إلػ ػػى أف ب ػ ػراما
المسػػاىمات النقديػػة المباشػرة غيػػر ممبيػػة لمتطمبػػات األسػػر ولػػـ تسػػاعد فػػي التقميػػؿ مػػف حػػدة الفقػػر ،وفػػي
تحقيؽ األمف الفردي واالجتماعي لألسرة والمجتمع ،وأف المشاريع اإلنتاجية تساىـ في تقميػؿ حػدة الفقػر
لممسػ ػػتفيديف ،وأف المشػ ػػاريع اإلنتاجيػ ػػة أفضػ ػػؿ مػ ػػف المسػ ػػاعدات النقديػ ػػة .وقػ ػػد أوصػ ػػت الد ارسػ ػػة بزيػ ػػادة
المسػػاعدات النقديػػة لألسػػر الفقي ػرة ،وتوسػػيع المشػػاريع اإلنتاجيػػة أرسػػياً وافقي ػاً إلسػػتيعاب أكبػػر عػػدد مػػف
الفقػراء ،وعمػػؿ د ارسػػة جػػدوى لممشػػاريع لمتعػػرؼ عمػػى نجػػاح المشػػروع أو فشػػمو قبػؿ بػػدء تنفيػػذ المشػػروع،
واالىتماـ بذوي االحتياجات الخاصة وتمميكيـ جزءاً مف المشاريع اإلنتاجية.
 1.12.2التعقيب عمى الدراسات السابقة:
ػدء مػف مفيػوـ
ترتبط الدراسات السابقة بدرجة كبيرة بيذه الدراسة ،وذلؾ مف خالؿ تناوؿ الموضوعات ب ً

الزكػػاة وأحكاميػػا ،وطػػرؽ جبايتيػػا وانفاقيػػا ،ودور الزكػػاة فػػي التنميػػة االقتصػػادية واالجتماعي ػة ،ومفيػػوـ
الفقػػر ،ودور الزكػػاة فػػي الحػػد م ػػف الفقػػر .ولقػػد اسػػتخدمت بع ػػض الد ارسػػات السػػابقة المػػنيا الوص ػػفي،
وبعضػػيا اسػػتخدمت مػػنيا د ارسػػة الحالػػة ،وكػػذلؾ المػػنيا التػػاريخي .ومعظػػـ الد ارسػػات السػػابقة تناولػػت
مفيػػوـ الزكػػاة مػػف الناحيػػة الفقييػػة واالجتماعيػة واالقتصػػادية ،باإلضػػافة إلػػى تناوليػػا ومناقشػػتيا موضػػوع
الفقػػر ودور الزكػػاة فػػي الحػػد منػػو .وقػػد اسػػتفاد الباحػػث مػػف الد ارسػػات السػػابقة فػػي تحديػػد اإلطػػار النظػػري
لمدراسة ،حيث ساعدت تمؾ الدراسات في إثراء أدبيات الدراسة في موضوع الزكاة والفقر وأثرىا في الحد
مف الفقر ،كذلؾ مف خالؿ نتائا وتوصيات الدراسات السابقة استطاع الباحث أف يحدد أسئمة الدراسة.
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 2.12.2ما يميز ىذه الدراسة عف الدراسات السابقة:
تتناوؿ الدراسة الحالية دور لجنة الزكاة المركزية في محافظة راـ ا﵀ والبيرة في محاربة الفقر ،حيث
تميػػزت ىػػذه الد ارسػػة عػػف غيرىػػا بأنيػػا قامػػت بتحميػػؿ ميزانيػػات لجنػػة الزكػػاة مػػف عػػاـ 2016-2001ـ
واالطػػالع عمػػى ب ػراما المجنػػة وعمػػى إي ػرادات ىػػذه الب ػراما وآليػػة اإلنفػػاؽ عمييػػا ويمكػػف تحديػػد جوانػػب
اختالؼ الدراسة الحالية عف الدراسات السابقة بشكؿ أوضح كما يمي:
 -1مػػا يميػػز ىػػذه الد ارسػػة أنيػػا اسػػتخدمت المػػنيا الكيفػػي ،ولػػـ تسػػتخدـ اإلسػػتبانة لموقػػوؼ عمػػى آراء
المبحوثيف ،وانما استخدمت تحميؿ المعمومات األولية مف مصدرىا وتحميؿ المقابالت والسجالت.
 -2كما أف ىذه الد ارسػة سػتقدـ وثيقػة تشػمؿ تحمػيالً ماليػاً عػف واقػع لجنػة الزكػاة المركزيػة فػي محافظػة
راـ ا﵀ و البيرة ،ومقترحات لتحسيف الخدمات التي تقدميا المجنة.
 -3التخصيص المكاني لعينة الدراسة في منطقة راـ ا﵀ والبيرة فقط.

 13.2التطور التاريخي لمجاف الزكاة في فمسطيف:
لقروف عديدة ،ظمت المساجد في الضفة الغربية تدير لجاناً طوعية غير رسمية ُمكمفة بإدارة التبرعات
المقدمة مف المجتمعات المحمية ،وفي السبعينيات بدأت و ازرة األوقاؼ األردنية فػي تأسػيس بعػض ىػذه
ُ
المجػاف رسػمياً عمػى إنيػا "لجػاف زكػاة "بموجػب قػانوف الزكػاة األردنػي .واسػتمرت ىػذه المجػاف الطوعيػة

العاممػة فػي مجػاؿ الزكػاة فػي إدارة المشػاريع الخيريػة التػي يموليػا المجتمػع المحمػي ،وحصػمت تػدريجياً
عمى تمويؿ مف الجاليات اإلسالمية في الغرب ودوؿ الخميا .
لمجػاف الزكػاة الطوعيػة المكمفػة بجمػع وتوزيػع التبرعػات مػف المجتمػع المحمػي تػاريخ طويػؿ فػي منطقػة
الشرؽ األوسط .فمسنوات عديدة ،كاف رجاؿ األعماؿ المتدينيف وأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة
الحجػـ وأئمػة المسػاجد وبعػض المتعممػيف ،وأكثػرىـ ثقافػة مػف مختمػؼ أطيػاؼ المجتمػع يجتمعػوف فػي
المسػاجد المحميػة مػف أجػؿ تشػغيؿ المشػاريع الخيريػة مثػؿ مطػاعـ الوجبػات المجانيػة لمفقػراء وم اركػز
اإلغاثة الطبية ورعاية األيتاـ وتقديـ األضاحي .وفي الضفة الغربيػة وبحمػوؿ عػاـ  ،1977بػدأت و ازرة
األوقاؼ األردنية تسجؿ رسمياً مثؿ ىػذه المجػاف الطوعيػة عمػى إنيػا "لجػاف زكػاة "بموجػب قػانوف الزكػاة
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األردني .منذ بدء تسجيميا رسمياً ،واصمت لجاف الزكاة في الضفة الغربية عمى وجو الخصوص تشغيؿ
المشاريع الخيرية التي يموليا المجتمع المحمي .والى جانب دورىا كمكوف اجتماعي وديني قػوي سػعت
لجاف الزكاة في الضفة الغربية إلى تقوية العمود الفقاري لمجتمعاتيا مف خالؿ مشػاريعيا .ويتمثػؿ أحػد
أىػدافيا فػي جعػؿ المجتمعػات المحميػة أكثػر قػدرة عمػى الصػمود فػي مواجيػة الضػـ المسػتمر لمضػفة
الغربية عف طريؽ التوسػع اإلسػتيطاني اإلسػرائيمي ومقاومػة عمميػة اليجػرة إلػى الخػارج .تُعػد المنظمػات
والمؤسسػات اإلسػالمية فػي منطقػة الخمػيا وأوروبػا والواليػات المتحػدة مػف بػيف أىػـ مصػادر التمويػؿ
الخػارجي لمجػاف الزكػاة فػي الضػفة الغربيػة ومنػاطؽ أخػرى ،ونظػ ار لمػدى ترسػخيا فػي نسػيا المجتمػع
المحمػي إلػى جانػب حصػوليا التػدريجي عمػى تمػويالت كبيػرة مػف الجاليػات المسػممة فػي الغػرب ودوؿ
الخميا .وفي أعقاب فوز حركة حماس في اإلنتخابات التشريعية لعاـ ،2006أدت اإلشتباكات الدامية
بػيف حركػة فػتح وحركػة حمػاس إلػى فصػؿ قطػاع غػزة سياسػياً عػف الضػفة الغربيػة .ومنػذ عػاـ،2007
تسيطر حركػة حمػاس عمػى قطػاع غػزة فػي حػيف تسػيطر حركػة فػتح عمػى الضػفة الغربيػة ،األمػر الػذي
جعؿ التوتر بيف حركة فتح وحركة حماس يؤثر بشكؿ متزايد عمى كػؿ مسػتوى مػف مسػتويات المجتمػع
الفمسػطيني فػي األ ارضػي الفمسػطينية المحتمػة .والقناعػة السػائدة اآلف لػدى الكثيػر بػأف الجمػود الحػالي
الموجػود عمػى أعمػى مسػتوى سياسػي سيسػتمر ،فػي حػيف يػدفع المواطنػوف ثمػف تػدىور ظػروؼ حقػوؽ
اإلنسػاف وتلكػؿ ىياكػؿ الديمقراطيػة وشػفافية اإلدارة .وفػي مجتمػع يعتمػد بدرجػة كبيػرة عمػى المسػاعدات
الخارجيػة ،تكػوف لمسػيطرة عمػى المؤسسػات التػي تػوزع مثػؿ ىػذه المسػاعدات أىميػة مت ازيػدة لمحركػات
السياسػية التػي تسػعى إلػى توطيػد سػيطرتيا عمػى إقمػيـ ىػو أيضػا بحكػـ األمػر الواقػع ُمحتػؿ مػف قبػؿ

إسػرائيؿ .قبػؿ االنقسػاـ ،كػاف ىنػاؾ اقتػراح بتسػمية أعضػاء جػدد بمجنػة الزكػاة عمػى المسػتوي المحمػي
وتعييػنيـ بموافقػة و ازرة األوقػاؼ والشػؤوف الدينيػة فػي السػمطة الوطنيػة الفمسػطينية .وشػممت التعيينػات
ػاء مسػتقميف ،وكػذلؾ عناصػر مػف حركتػي فػتح وحمػاس والحركػات السياسػية الفمسػطينية األخػرى.
أعض ً

لقػد أدى انقسػاـ عػاـ  2007إلػى تغيػر وضػع المنظمػات غيػر الحكوميػة ولجػاف الزكػاة فػي قطػاع غػزة

والضػفة الغربيػة بشػكؿ كبيػر ،فإعػادة تنظػيـ لجػاف الزكػاة التػي أُدخمػت اسػتيدفت زيػادة سػيطرة الحكومػة
ػديرنيا حاليػا فػي ظػؿ القيػود الناجمػة عػف
وتعزيػز سػمطة كػؿ مػف حمػاس وفػتح عمػى المنػاطؽ التػي ت ا
الحصػار المفػروض عمػى قطػاع غػزة واالحػتالؿ اإلسػرائيمي لمضػفة الغربيػة .فػي عػاـ  ،2007قامػت
حكومة الطوارئ في السمطة الوطنية الفمسطينية برئاسة رئيس الوزراء د .سالـ فياض بحؿ لجاف الزكاة
في اثنتيف وتسعيف مدينة وقريػة بالضػفة الغربيػة ،وعينػت إحػدى عشػرة لجنػة مركزيػة جديػدة ،واحػدة لكػؿ
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محافظة بالضفة الغربية ،ويسيطر صندوؽ الزكاة ومقػره فػي و ازرة األوقػاؼ ،عمػى ىػذه المجػاف ويشػارؾ
فػي إدارتيػا .ومػع تأكيػد عمػى تحسػيف تنظػيـ لجػاف الزكػاة ،يبقػى ىنػاؾ قمػؽ كبيػر مفػاده بػأف المركزيػة
تنطوي عمى مخػاطرة أال وىػي أف المجػاف الجديػدة ال ترقػى إلػى مسػتوى كفػاءة لجػاف الزكػاة فػي فتػرة مػا
قبؿ مسيرة إعادة تنظيـ لجاف الزكاة ،والتي كانت تعمػؿ بش ٍ
ػكؿ وثيػؽ مػع المجتمعػات المحميػة ومجػالس
القرى( .شاوبميف.)2009،

 14.2نبذة عف لجنة زكاة راـ اهلل والبيرة المركزية:
تأسسػػت لجنػػة زكػػاة راـ ا﵀ عػػاـ 1978ـ تحػػت اسػػـ لجنػػة الزكػػاة والصػػدقات فػػي راـ ا﵀ والبي ػرة والم ػواء،
وذلؾ بعػد اجتمػاع فػي مسػجد البيػرة الكبيػر حضػره الميتمػوف بالزكػاة فػي المحافظػة بمبػادرة مػف المرحػوـ
الحػػاج درويػػش ال ػزيف .حصػػمت الييئػػة التأسيسػػية عمػػى موافقػػة أوليػػة مػػف دائ ػرة أوقػػاؼ راـ ا﵀ ،وبػػدأت
عمميا مف المسجد وكانت تتكوف مف :الحاج درويش محمد الزيف ،والحاج موسى البجة ،والحػاج محمػد
سميـ ابو ظاىر ،واألستاذ المحامي غيات الخيري ،والحاج نجيب الخطيب ،وجميعيـ اآلف في ذمة ا﵀.
تقدمت المجنة بطمب لمحصوؿ عمى ترخيص رسمي مف و ازرة األوقاؼ األردنية ،وذلؾ مف خالؿ أوقاؼ
راـ ا﵀ والتػػي رفعػػت الطمػػب بػػدورىا إلػػى أوقػػاؼ القػػدس ،وحصػػمت المجنػػة عمػػى مصػػادقة وزيػػر األوقػػاؼ
األردنػػي ،وكانػػت برئاسػػة الحػػاج موسػػى البجػػة ،ثػػـ انتقمػػت الرئاسػػة إلػػى الػػدكتور حسػػني ابػػو عػػوض.
استأجرت المجنة مق اًر ليا في شارع القدس ،وعينت موظفيف وتحولت مف التطػوع إلػى العمػؿ المؤسسػي
الممنيا ،وافتتحت مراكز طبية ثابتة ومتنقمة .بعد قدوـ السمطة الوطنية الفمسطينية حصمت المجنة عمى
ترخيص مف و ازرة األوقاؼ والشؤوف الدينية الفمسطينة ،ومازالت تعمؿ حتى اآلف بموجب ىذا التػرخيص
الذي يتـ تجديده سنوياً(.سجالت لجنة الزكاة).
 1.14.2آلية التشكيؿ لجنة الزكاة:
ػاء عمػى ترشػيحات مػف صػندوؽ الزكػاة يقػدميا
وزير األوقػاؼ ىػو مػف يختػار أعضػاء لجنػة الزكػاة بن ً

بعد تشاوره مع دائرة األوقاؼ المحمية ومع مف يراه مناسباً .يجتمع أعضاء المجنة المعينة ويختاروف مف
بينيـ رئيساً وأميناً لمسر وأميناَ لمصندوؽ ونائب رئيس باإلنتخاب المباشر ،ويرفعوف ذلؾ لو ازرة األوقػاؼ
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إلعتماده .يممؾ وزير األوقاؼ حؽ حؿ المجنة ،أو تعديميا أو تشػكيميا مػف جديػد ،حيػث ال توجػد لمجػاف
الزكاة ىيئات عامة تنتخب مجمػس اإلدارة كمػا ىػو الحػاؿ فػي الجمعيػات الخيريػة ،وسػبب ذلػؾ أف لجػاف
الزكاة ال تممؾ شخصية اعتبارية مستقمة وىي تابعة لصندوؽ الزكاة الفمسطيني (.ربيع)2018 ،
 2.14.2أىداؼ المجنة:
 حمؿ رسالة شرعية تتيح القياـ بما يضمف تحقيؽ ركف الزكاة. مساعدة الفقراء والمحتاجيف واأليتاـ ومف في حكميـ ومحاربة الفقر. ضماف توزيع عادؿ لمزكاة اعتماداً عمى قاعدة معمومات دقيقة وشاممة. تقديـ نموذج متقدـ لمعمؿ الخيري الصحيح والمستند إلى قاعدة احتراـ المتمقي وحفظ كرامتو. 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. تحقيؽ نوع مف التواصؿ مع مؤسسات المجتمع الشريكة. غ ػػرس مفي ػػوـ حيادي ػػة رس ػػالة الخي ػػر ،وترفعي ػػا ع ػػف اإلخ ػػتالؼ السياس ػػي أو الجغ ارف ػػي أو العش ػػائريواعتماد الفقر معيا اًر وحيداً لتقديـ المساعدة( .ربيع)2018 ،
 3.14.2الييكؿ التنظيمي لمجنة زكاة راـ اهلل والبيرة المركزية:
مػػدير عػػاـ ،مػػدير تنفيػػذي ،رئػػيس قسػػـ األيتػػاـ ،رئػػيس قسػػـ العػػائالت الفقي ػرة ،مػػدير مػػالي ،محاسػػب
باحثيف اجتماعييف ،مراسؿ.
أمػػا المشػػاريع الصػػحية فميػػا موظفوىػػا مػػف أطبػػاء وممرضػػيف وفنيػػيف واداريػػيف حسػػب الحاجػػة( .ربيػػع،
)2018
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 4.14.2البحث االجتماعي في لجنة زكاة راـ اهلل والبيرة المركزية:
تعتمد المجنة اعتمػاداً تامػاً عمػى البحػث االجتمػاعي ،حيػث يقػوـ موظفػوف متخصصػوف بعمػؿ بحػث
اجتم ػػاعي ع ػػف األسػػػر الفقيػ ػرة وال ػػذي يعػ ػػاد ك ػػؿ س ػػتة أشػ ػػير ،ويش ػػمؿ زي ػػارة بي ػػت العائم ػػة المحتاجػػػة،
واإلستعانة بلراء سكاف المحيط والمعارؼ والييئات المحمية وصوالً لممعمومة الصحيحة( .ربيع)2018 ،
 5.14.2الرقابة في لجنة زكاة راـ اهلل والبيرة المركزية:
تتـ الرقابة مف خالؿ:
 مدير عاـ المجنة عبر متابعتو اليومية لمعمؿ متابعة دقيقة وميدانية. أعضاء المجنة مف خالؿ زياراتيـ لمجنة ،ومف خالؿ اجتماعاتيـ الدورية . صندوؽ الزكاة مف خالؿ التقارير الشيرية والميزانية السنوية. مدقؽ حسابات خارجي معتمد( .ربيع)2018 ، 6.14.2التطمعات المستقبمية في لجنة زكاة راـ اهلل والبيرة المركزية:
 الوصوؿ إلى موارد جديدة ترتكز عمى مشاريع استثمارية يتـ إنشاؤىا ،لتحقيؽ دخؿ لأليتاـ والفقراء. تنمية التحصيؿ المحمي لمزكاة بحيث يقؿ تػدريجياً االعتمػاد عمػى متبػرعيف مػف خػارج المحافظػة ومػفخارج الوطف.
 بنػػاء مخػػازف تمػػويف وثالجػػات تبريػػد لضػػماف توزيػػع أكثػػر سالسػػة وسػػيولة وصػػالحية أطػػوؿ لمم ػوادالغذائية والمحوـ.
 تحقيؽ إنجازات جديدة فػي مشػاريع التمكػيف االقتصػادي ضػمف برنػاما ( خػذ حبمػؾ واحتطػب ) الػذيترعاه المجنة( .ربيع)2018،
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 7.14.2تقسيـ المستفيديف في لجنة زكاة راـ اهلل والبيرة المركزية:
يتـ اعتماد تصنيؼ المحتاجيف إلى أ و ب حيث تعني أ كفالة ورعاية دائمة وتعني ب رعاية موسمية
( رمضاف واألعياد والمدارس )( .ربيع)2018 ،
 8.14.2المعوقات التي تواجو لجنة زكاة راـ اهلل والبيرة المركزية:
 االحتالؿ وتيديداتو بحيػث يمػارس االعتقػاؿ والمنػع مػف السػفر ضػد أعضػاء ومػوظفيف لجنػة الزكػاة،بؿ ويقتحـ المجنة ،ويخرب مقرىا ويصادر ممتمكاتيا أحياناً.
 قضية ضػريبة الػدخؿ واألمػالؾ التػي تطالػب بيػا و ازرة الماليػة تػؤدي إلػى تثبػيط عمػؿ المجػاف ،وعػدـدفعيا إلى إقامة مشاريع استثمارية لصالح المحتاجيف.
 عدـ وضوح أو اعتماد ىيكمية واضحة ونظاـ رسمي لصندوؽ الزكاة يربؾ عمؿ المجاف. ت ارجػػع الػػوعي الػػديني ،واإللت ػزاـ الشػػرعي يػػؤدي دائمػػا إلػػى عػػدـ إلت ػزاـ القػػادريف بػػدفع الزكػػاة أو دفعيػػابطرؽ خاصة ال تحقؽ النتائا المرجوة(.سجالت لجنة الزكاة)

 15.2الجيات الداعمة لمجنة زكاة راـ اهلل والبيرة المركزية:
 1.15.2ىيئة االعماؿ الخيرية اإلماراتية:
تأسست ىيئة األعماؿ الخيرية في دولػة اإلمػارات العربيػة المتحػدة تجػاه كػؿ محتػاج فػي العػالـ .وبرعايػة
كريمة مف صاحب السمو الشيخ حميد بف راشد النعيمي عضػو المجمػس األعمػى لدولػة اإلمػارات وحػاكـ
إمػػارة عجمػػاف بػػدأت ىيئػػة األعمػػاؿ الخيريػػة عمميػػا فػػي فمسػػطيف عػػاـ 1989ـ وشػػقت طريقيػػا بقػػوة وثقػػة
نػػابعتيف مػػف إيمانيػػا بأىميػػة فمسػػطيف ومكانتيػػا ،وقػػد طػػورت الييئػػة عمميػػا فػػي فمسػػطيف بسػػرعة كبي ػرة
لتخفيؼ المعاناة عف الشعب الفمسطيني الرازح تحت االحتالؿ والحصػار ،حتػى أصػبحت فمسػطيف عمػى
رأس سػ ػػمـ أوليػ ػػات الييئػ ػػة وتحظػ ػػى بػ ػػأكبر نسػ ػػبة لمػ ػػدعـ والمسػ ػػاندة .وتنفػ ػػذ الييئػ ػػة مشػ ػػاريعيا فػ ػػي كافػ ػػة
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المجػػاالت وفػػي مختمػػؼ القطاعػػات ( الص ػػحية ،التعميميػػة ،االجتماعي ػة ،اإلغاثيػػة ،التنمويػػة ،وكف ػػاالت
األيتاـ واألسر).
أىدافيا:
 -1تطوير وتنمية المجتمعات اإلنسػانية المحتاجػة بالعمػؿ عمػى تحسػيف أوضػاعيا التعميميػة والصػحية
واالجتماعية واالقتصادية.
 -2اإلسػ ػػياـ فػ ػػي إغاثػػػة المجتمعػ ػػات المتضػ ػػررة مػ ػػف ج ػ ػراء الك ػ ػوارث الطبيعي ػػة والنكبػ ػػات االجتماعي ػ ػة
والحروب.
 -3سد حاجات األيتاـ وتحسيف أحواليـ الصحية والنفسية والتعميمية واالجتماعية.
 -4تقوية الصالت والروابط بيف الييئة ومثيالتيا لموقوؼ عمى أحدث الػنظـ التػي تأخػذ بيػا األمػـ فػي
ىذا

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

 2.15.2لجنة زكاة المناصرة األردنية اإلسالمية لمشعب الفمسطيني /عماف:
لجنة زكاة المناصرة لمشػعب الفمسػطيني مؤسسػة أردنيػة تأسسػت بمبػادرة خيػرة مػف بعػض رجػاؿ األعمػاؿ
وأىؿ الخير لتقديـ العوف والمساعدة لمشعب الفمسطيني في كؿ مف الضفة الغربية وقطػاع غػزه والقػدس.
وحصػػمت عمػػى تػػرخيص مػػف و ازرة األوقػػاؼ والشػػؤوف والمقدسػػات اإلسػػالمية بالمممكػػة األردنيػة الياشػػمية
في عاـ .1990
أىدافيا:
بياف حجـ المعاناة التي يتعرض ليا الشعب الفمسطيني وتذكير الناس بواجبيـ تجاه أىميـ ىناؾ.
جمع التبرعات لصالح الشعب الفمسطيني بكؿ الوسائؿ المشروعة والمتاحة.
كفالة األيتاـ وحمايتيـ مف التشرد

والجيؿhttp://www.monasara.org(.
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 3.15.2الصندوؽ الفمسطيني إنترباؿ:
ىػو جمعيػػة خيريػػة بريطانيػػة تعنػػى بتػػوفير المسػػاعدات اإلنسػػانية واإلنمائيػػة لمفمسػػطينييف المحتػػاجيف فػػي
قطاع غزة والضفة الغربية وفي مخيمات الالجئيف في لبناف واألردف؛ تأسست عاـ  1994واتخػذت مػف
لندف مرك از رئيسا ليا ،ويتفرع عنيا مكاتػب ميدانيػة فػي كػؿ مػف لبنػاف واألردف وغػزة .ومػف أىػـ شػعارات
الجمعية حؽ الفرد في العيش بسالـ وعدالة وكرامة".
وتسػػاىـ «إنتربػػاؿ» الصػػندوؽ الفمسػػطيني لإغاثػػة والتنميػػة ،إلػػى جانػػب (األونػػروا) ،بمسػػاعدة المحتػػاجيف
الفمسطينييف.( http://www.interpal.org).
 4.15.2المجنة الخيرية لمناصرة فمسطيف-فرنسا:
ىػػي منظمػػة غيػػر حكوميػػة فرنسػػية تأسسػػت عػػاـ  1990تعمػػؿ بشػػكؿ دائػػـ لصػػالح أكثػػر الفمسػػطينييف
ضػػعفاً وتقػػدـ ليػػـ دعم ػاً فػػي مختمػػؼ المجػػاالت .مػػف خػػالؿ عمميػػات المسػػاعدة فػػي حػػاالت الط ػوارئ،
واإلجراءات الدائمة والبراما االقتصػادية واالجتماعيػة المسػتدامة .وىػي تعمػؿ بػال كمػؿ مػف أجػؿ الشػعب
الفمسػػطيني بيػػدؼ وحيػػد ىػػو تطػػوير التضػػامف الػػذي يخػػدـ أكثػػر الفئػػات ضػػعفاً فػػي التعػػاوف المباشػػر مػػع
الشركاء المحمييف ،وىدفيا نحمي الكرامة ونجمب السعادة ونبني المستقبؿ ،إنيػا ميمتنػا ونحػف نتابعيػا .
( )http://www.cbsp.fr
 5.15.2الجمعية الخيرية لمناصرة الشعب الفمسطيني-ايطاليا:
ىي جمعيػة إنسػانية تأسسػت فػي عػاـ  ،1994تعمػؿ فػي فمسػطيف فػي المقػاـ األوؿ فػي الضػفة الغربيػة
وقطػػاع غػزة والقػػدس ولكػػف أيضػػا فػػي تركيػػا ولبنػػاف وسػػوريا .وتعمػػؿ لإسػػتجابة إلحتياجػػات الفمسػػطينييف
الػػذيف يعيشػػوف فػػي ظػػؿ نظػػاـ الفصػػؿ العنصػػري فػػي المنػػاطؽ التػػي تحتميػػا قػوات اإلحػػتالؿ اإلس ػرائيمي،
والتػػي تتعامػػؿ فػػي المقػػاـ األوؿ مػػع األيتػػاـ ،واألشػػخاص الػػذيف يعػػانوف مػػف أزمػػة غذائيػػة خطي ػرة ولكػػف
أيضا تعزيز وحماية الحقوؽ األساسية لمشعب الفمسطيني)/http://www.abspp.org) .
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الفصل الثالث
_________________________________________________
منيجية الدراسة:


 1.3تمييد:
تس ػػتعرض ى ػػذه الد ارس ػػة ف ػػي ى ػػذا الفص ػػؿ منيجي ػػة الد ارس ػػة وأس ػػموب جم ػػع البيان ػػات ،باإلضػ ػافة إل ػػى
التعريػػؼ بمجتمػػع الد ارسػػة وحجمػػو حسػػب الطػػرؽ العمميػػة ،أيض ػاً أسػػموب وأدوات جمػػع البيانػػات وصػػدؽ
األداة المسػػتخدمة فػػي جمػػع البيانػػات باإلض ػافة إلػػى ثبػػات األداة ،ومجتمػػع الد ارسػػة ومعالجػػة البيانػػات،
وذلؾ لمعرفة دور لجنة الزكاة المركزية في محافظة راـ ا﵀ والبيرة في محاربة الفقر.

 2.3منيج الدراسة:
اعتمدت الدراسة المػنيا الكيفػي ،وىػو الد ارسػة التػي يمكػف القيػاـ بيػا أو إج ارؤىػا فػي السػياؽ أو الموقػؼ
الطبيعي ،ويقوـ الباحث بجمع البيانات ،أو الكممات ،أو الصور والوثػائؽ ،ثػـ يحمميػا بطريقػة اسػتقرائية.
حيث تقػوـ بالكشػؼ عػف مشػكمة اجتماعيػة أو إنسػانية .ويقػوـ الباحػث بإعػداد تقريػر يفصػؿ فيػو وجيػات
نظػػر المرشػػديف ،ثػػـ يقػػوـ بػػإجراء الد ارسػػة فػػي الموقػػؼ الطبيعػػي .ولػػذلؾ يمكػػف توضػػيح أىميػػة البحػػث
الكيفػي مػػف خػالؿ توضػػيح منيجيػػة البحػث فػػي العمػوـ التػػي تركػػز عمػى وصػػؼ الظػواىر والفيػػـ األعمػػؽ
ليا ،ويختمؼ عف البحػث الكمػي الػذي يركػز عػادة عمػى التجريػب وعمػى الكشػؼ عػف السػبب أو النتيجػة
باإلعتمػػاد عمػػى المعطيػػات العدديػػة .فالس ػؤاؿ المطػػروح فػػي البحػػث الكيفػػي س ػؤاؿ مفتػػوح النيايػػة وييػػتـ
بالعممية والمعنى أكثر مف اىتمامو بالسبب والنتيجة( .رجب.)2003،
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ال تركػز البحػوث النوعيػة عمػى الطػرؽ الرقميػػة واالحصػائية فػي تفسػير البيانػات المجمعػة والنتػػائا،
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 أف ػراد مجتمػػع الد ارسػػة ،أو عينتػػو
بخالؼ البحث الكمي الذي تكوف فيو أسئمة المقابمة (واإلستبياف) نمطية ،ومعدة مسبقاً.
يحػػاوؿ الباحػػث فػػي البحػػث النػػوعي فيػػـ الظػػاىرة فػػي ظروفيػػا التػػي تمػػت فييػػا .وال ييػػدؼ إلػػى تعمػػيـ
النتائا.
وغالباً ما يختار الباحث في البحث النوعي عينة قصدية (عمدية) تكوف محدودة العدد.
وبالتالي فإف ىذه الدراسة ىي كيفية تحميمية وميدانية ويمكف توضيحيا كما يمي:
 كيفية :حيػث تػـ إج ارؤىػا مػف خػالؿ قػراءة الواقػع العممػي لمخػدمات التػي تقػدميا لجنػة الزكػاة المركزيػةفي محافظة راـ ا﵀ والبيرة كما ىو.
 تحميمية :تـ تحميؿ البيانات والمقابالت واستق ارؤىا لموصوؿ إلى نتائا الدراسة. ميدانيػػة :تعتمػػد الد ارسػػة عمػػى جمػػع البيانػػات مػػف الواقػػع العممػػي مػػف خػػالؿ اإلطػػالع عمػػى الوثػػائؽوالسجالت الواقعية في لجنة الزكاة المركزية واجػراء المقػابالت مػع المسػؤوليف و جميػع المسػتفيديف مػف
برناما التمكيف.

 3.3مصادر جمع البيانات:
تـ جمع بيانات الدراسة مف مصدريف رئيسييف ىما:
 1.3.3مصػػػادر ثانويػػػة :تتمثػػؿ بػػالمراجع والكتػػب العمميػػة ،باإلض ػافة إلػػى الرسػػائؿ الجامعيػػة المحميػػة
والخارجي ػػة ،كم ػػا ت ػػـ االعتم ػػاد عم ػػى المق ػػاالت والد ارس ػػات المنش ػػورة عم ػػى المواق ػػع اإللكتروني ػػة العممي ػػة
المتخصصة ،وذلؾ مف أجؿ وضع الدراسة في إطارىا ومساعدة القارئ عمى فيميا.
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 2.3.3مصػػادر أوليػػة :اسػػتخدمت الد ارسػػة التحميػػؿ المػػالي لميزانيػػات لجنػػة الزكػػاة مػػف سػػنة -2001
 2016و اسػػتخدمت المقابمػػة أداة لجمػػع البيانػػات مػػف أجػػؿ الحصػػوؿ عمػػى المعمومػػات التػػي تمكننػػا مػػف
اإلجابة عمى بعض االستفسػارات .وتػـ الحصػوؿ عمػى جميػع الوثػائؽ مػف مصػادرىا المباشػرة ،وبػالرجوع
إلى األدبيات السابقة ،وفحص العالقة بيف الخدمات التي تقػدميا لجنػة الزكػاة المركزيػة فػي محافظػة راـ
ا﵀ والبيػرة وانعكاسػػاتيا عمػػى محاربػػة الفقػػر ،قػػاـ الباحػػث بتطػػوير نمػػوذجيف مػػف األسػػئمة ،النمػػوذج األوؿ
تكػػوف مػػف عش ػرة أسػػئمة موجيػػة لممسػػؤوليف عػػف الزكػػاة ،النمػػوذج الثػػاني تكػػوف مػػف عش ػرة أسػػئمة موجيػػة
لممستفيديف مف براما التمكيف( .موضحة في الحديث عف أداة الدراسة).

 4.3أداة الدراسة:
اس ػػتخدـ الباح ػػث أداة التحمي ػػؿ الم ػػالي لميزاني ػػات لجن ػػة الزك ػػاة م ػػف س ػػنة  2016-2001وأداة المقابم ػػة
(المقابمة المفتوحة) ،لمعرفة واقع الخدمات التي تقدميا لجنة الزكػاة المركزيػة فػي محافظػة راـ ا﵀ والبيػرة
وانعكاساتيا عمى محاربة الفقر في محافظة راـ ا﵀ والبيرة ،وتكونت المقابمة مف نموذجيف مف األسئمة:
النمػػوذج األوؿ  :يتكػػوف مػػف عشػرة أسػػئمة موجيػػة لممسػػؤوليف عػػف الزكػػاة وعػػددىـ  6أشػػخاص واألسػػئمة
كما يمي:
دور إغاثياً أـ تمكينياً؟
السؤاؿ األوؿ :مف خالؿ عممكـ في الزكاة ،ىؿ تروف دور براما الزكاة اً
السؤاؿ الثاني :ىؿ حصيمة الزكاة والصدقات كافية إلحداث تغّير ممموس في محاربة الفقر؟

السؤاؿ الثالث :ىؿ ىناؾ رؤية وخطة إسػتراتيجية معتمػدة لمحاربػة الفقػر فػي فمسػطيف وفػي محافظػة راـ
ا﵀ والبيرة عمى وجو الخصوص؟
السػؤاؿ الرابػع :ىػؿ ىنػاؾ بػراما معتمػدة لمحاربػة الفقػر فػي فمسػطيف وفػي محافظػة راـ ا﵀ والبيػرة عمػى
وجو الخصوص؟

السؤاؿ الخامس :ىؿ توجد لديكـ خطة سنوية تستيدؼ تمكيف عدد مف الفقراء وايصاليـ حد الكفاية؟
السؤاؿ السادس :ىؿ توجد لديكـ خطة سنوية تستيدؼ إغاثة عدد مف الفقراء؟
السؤاؿ السابع :إلى أي مدى نجحت تمؾ الخطط في رأيؾ؟
السؤاؿ الثامف :ىؿ يوجد تنسيؽ بينكـ وبيف المؤسسات األخرى التي تعمؿ عمى التقميؿ مف فجوة الفقر
في البالد؟
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السؤاؿ التاسع :ما ىي المشاكؿ والعقبات التي تواجيكـ؟
السؤاؿ العاشر :ىؿ لديؾ أي توصيات أو مالحظات تود ذكرىا تساعد في محاربة الفقر؟
النمػػػوذج الثػػػاني :يتكػػوف مػػف عش ػرة أسػػئمة موجيػػة لممسػػتفيديف مػػف ب ػراما التمكػػيف وتػػـ مقابمػػة جمي ػػع
المستفيديف وعددىـ عشروف مستفيداً واألسئمة كما يمي:
السؤاؿ األوؿ :ىؿ كنت مف متمقي الزكاة قبؿ حصولؾ عمى المشروع ؟
السؤاؿ الثاني :كيفية الحصوؿ عمى المشروع؟
السؤاؿ الثالث :ىؿ وجدت معاناة في الحصوؿ عمى المشروع؟
السؤاؿ الرابع :ما نوع المشروع الذي حصمت عميو؟
السؤاؿ الخامس :ىؿ كاف تمويؿ المشروع بنسبة  %100مف المجنة؟
السؤاؿ السادس :ىؿ تدير المشروع بنفسؾ؟
السؤاؿ السابع :ما دور لجنة الزكاة في متابعة المشروع؟
السؤاؿ الثامف :ىؿ الدخؿ الذي تحصؿ عميو مف المشروع ٍ
كاؼ؟
السؤاؿ التاسع :ىؿ المشروع ناجح أـ ال؟
السؤاؿ العاشر :ىؿ لديؾ أي توصيات أو مالحظات تود ذكرىا ؟
استُخدمت ىذه األسئمة باإلضافة إلى تحميؿ ميزانيات لجنة الزكاة لالسػتقراء واإلجابػة عمػى سػؤاؿ
وقد ْ

البحػػث ال ػرئيس :إلػػى أي مػػدى يسػػاىـ إنفػػاؽ لجنػػة الزكػػاة المركزيػػة فػػي محافظػػة راـ ا﵀ والبي ػرة فػػي
محاربة الفقر في المحافظة ؟

 5.3مجتمع وعينة الدراسة:


 1.5.3مجتمع الدراسة:
يتكوف مجتمع الدراسة مف المستفيديف مف الخػدمات التػي تقػدميا لجنػة الزكػاة المركزيػة فػي محافظػة
راـ ا﵀ والبيػ ػرة  ،ومسػػػؤوؿ لجنػ ػػة الزكػ ػػاة المركزيػػػة ف ػػي المحافظػ ػػة ،ومس ػػؤوؿ الزكػػػاة فػػػي و ازرة األوقػ ػػاؼ
والشؤوف الدينية.
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 2.5.3عينة الدراسة:
قاـ الباحث بػ:
أ -إج ػراء مقابمػػة شخصػػية مػػع ( )6أشػػخاص مػػف مجتمػػع الد ارسػػة مػػف المختصػػيف والمسػػؤوليف عػػف الزكػػاة
وذلؾ بسبب عالقتيـ المباشرة بالزكاة ،والماميـ بجميع المواضيع المتعمقة بيا وىـ:
 -1سماحة الشيخ يوسؼ إدعيس الشيخ وزير األوقاؼ والشؤوف الدينية ،رئيس مجمس إدارة صندوؽ الزكاة
الفمسطيني.
 -2أ .جماؿ قاسـ :الوكيؿ المساعد لمشؤوف المالية واإلدارية في الو ازرة ،مدير عاـ صندوؽ الزكاة السابؽ.
 -3أ .حساف طيبوب :مدير عاـ صندوؽ الزكاة وعضو مجمس إدارة صندوؽ الزكاة الفمسطيني.
 -4أ .اسماعيؿ ابو الحالوة :مدير عاـ مديرية أوقاؼ الخميؿ ،المدير المالي لصندوؽ الزكاة السابؽ.
 -5أ .سمير ابو شاويش :أميف سر لجنة الزكاة المركزية في محافظة راـ ا﵀ والبيرة.

 -6أ .عقؿ محمد ربيع :مدير عاـ لجنة الزكاة المركزية في محافظة راـ ا﵀ والبيرة.
ب -قاـ الباحث بإجراء مقابالت مع جميع األشخاص مف المستفيديف مف براما التمكيف وىـ:
الرقـ

اإلسـ

المينة

افراد األسرة

نوع المشروع

1

ز .ط

بال

6

دكاف

2

ض .س

بال

5

تصميح جوالت

3

ع.ا

بال

3

دكاف

4

ـ.ج

بال

8

محؿ دجاج

5

آ.ع

ربة بيت

4

صناعة كعؾ

6

ج.ع

مزارع

10

تربية اغناـ

7

ـ.ي

مزارع

8

حصاف لمحراثة

8

ـ.ا

ربة بيت

3

دكاف

9

ا.ش

ربة بيت

5

مشغؿ صغير لمخياطة

10

ب.أ

بال

5

دكاف

11

ـ.ؽ

ربة بيت

3

مشغؿ صغير لمخياطة

12

ـ.ع

بال

10

تربية اغناـ

13

ع.ح

مزارع

7

تربية اغناـ

14

ر.ع

مزارع

12

بقرة حموب

15

ا.ي

مزارع

8

بقرة حموب

16

ج.ع

بال

5

دكاف

17

ع.ا

بال

6

خاليا نحؿ

18

ص.ع

ربة بيت

4

ماكنة خياطة

19

خ.ا

ربة بيت

5

ماكنة خياطة

20

ح.ف

بال

6

دكاف
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وقد تـ إجراء المقابالت شفيياً ،بعػد إعػداد األسػئمة ،وبعػد إجػراء المقػابالت تػـ تفريػ إجابػات األسػئمة
بما يناسب أسئمة الد ارسة لتحميؿ إجابات المبحوثيف لإجابة عمى أسئمة الدراسة.

 6.3خطوات تطبيؽ الدراسة:
تـ الحصوؿ عمػى ميزانيػات لجنػة الزكػاة المركزيػة فػي محافظػة راـ ا﵀ والبيػرة مػف عػاـ  2001إلػى عػاـ
2016ـ ،مف سجالت المجنة ،وتػـ تفريػ بياناتيػا وتحميميػا مػف قبػؿ الباحػث .كمػا تػـ تحديػد مواعيػد مػع
المبحػػوثيف كػػؿ عمػػى حػػدة .وتػػـ إج ػراء المقػػابالت الشخصػػية مػػع المبحػػوثيف مػػع شػػرح الد ارسػػة وأىػػدافيا،
وذلػػؾ عػػدة م ػرات فػػي فت ػرات زمنيػػة متفرقػػة ،والقػػاء األسػػئمة عمػػييـ مباش ػرة ،وتسػػجيؿ اإلجابػػات كتاب ػةً،
وتفريغيػػا ضػػمف أسػػئمة الد ارسػػة .قػػاـ الباحػػث بتحميػػؿ إجابػػات المبحػػوثيف .وكػػاف سػؤاؿ الد ارسػػة الػرئيس
إل ػػى أي م ػػدى يس ػػاىـ إنف ػػاؽ لجن ػػة الزك ػػاة المركزي ػػة ف ػػي محافظ ػػة راـ ا﵀ والبيػ ػرة ف ػػي محارب ػػة الفق ػػر ف ػػي
المحافظة  ،فقد تـ استقراء النتائا مف خالؿ تحميؿ البيانات المالية وتحميؿ المقابالت الشخصية.
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الفصؿ الرابع

________________________________________________

نتائح الدراسة:
 1.4مقدمة:
ىػػدفت ىػػذه الد ارسػػة إلػػى التعػػرؼ عمػػى الخػػدمات التػػي تقػػدميا لجنػػة الزكػػاة المركزيػػة فػػي محافظػػة راـ ا﵀
والبيػرة ،وطبيعػػة ىػػذه الخػػدمات ،وطػػرؽ توزيعيػػا عمػػى المسػػتفيديف ،وبالتػػالي معرفػػة مػػدى مسػػاىمتيا فػػي
محاربة الفقر في المحافظة.
حيػػث قػػاـ الباحػػث بػػإجراء زيػػارات ميدانيػػة لمجنػػة الزكػػاة المركزيػػة ،وجميػػع مشػػاريع التمكػػيف فػػي المجنػػة،
وصػػندوؽ الزكػػاة الفمسػػطيني لالطػػالع والحصػػوؿ عمػػى جميػػع الوثػػائؽ المتػػوفرة والمتعمقػػة بمجنػػة الزكػػاة،
خاصػػة ميزانيػػات المجنػػة حيػػث تػػـ الحصػػوؿ عم ػى الميزانيػػات مػػف سػػنة  ،2016-2001باإلض ػافة إلػػى
إجراء مقابالت مع المسػؤوليف عػف الزكػاة وجميػع المسػتفيديف مػف مشػاريع التمكػيف ،وذلػؾ لإجابػة عمػى
تساؤالت الدراسة وتحقيؽ أىدافيا ولإجابة عمى السؤاؿ الرئيس إلى أي مػدى يسػاىـ إنفػاؽ لجنػة الزكػاة
المركزية في محافظة راـ ا﵀ والبيرة في محاربة الفقر في المحافظة ؟
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 2.4الخدمات التي تقدميا لجنة الزكاة المركزية في محافظة راـ اهلل والبيرة:
تمثػػؿ لجنػػة الزكػػاة المركزيػػة فػػي محافظػػة راـ ا﵀ والبيػرة ،نموذجػػا لمجػػاف الزكػػاة المركزيػػة فػػي فمسػػطيف،
حيث تقدـ العديد مف الخدمات بيدؼ معالجة الفقر وعدد مف المشاكؿ االجتماعية األخرى؛ منيا توفير
حوالي  3000كفالة لػ 2000يتيماً يعيشوف في  950عائمػة ،وتقػديـ دعػـ بشػكؿ منػتظـ ل ػ1250عائمػة،
وتق ػػديـ الع ػػالج األول ػػي لمفقػ ػراء ،ومس ػػاعدة الطمب ػػة الفقػ ػراء ف ػػي الم ػػدارس ،والجامع ػػات بت ػػوفير األقس ػػاط
والقرطاسػػية والمالبػػس ليػػـ ،وتمويػػؿ مشػػاريع لتمكػػيف األسػػر المحتاجػػة والمسػػتعدة لػػذلؾ ،حيػػث تػػوفر ليػػـ
مشروعا إنتاجياً يسد حاجتيـ أو جزءا منيا ،وتقديـ براما المساعدات الموسمية مثؿ األضاحي ،وافطار
الصػػائـ ،وصػػدقة الفطػػر ،والعقػػائؽ .حيػػث مػػف ش ػأف ىػػذه المسػػاىمات التقميػػؿ مػػف معػػدالت الفقػػر فػػي
فمسػػطيف .ويظيػػر جػػدوؿ رقػػـ ( )1أف قيمػػة كفػػاالت األيتػػاـ خػػالؿ فت ػرة الد ارسػػة بمغػػت ()11424903
دين ػ ػػار أردن ػ ػػي ،وكان ػ ػػت قيم ػ ػػة العق ػ ػػائؽ ،والن ػ ػػذور ،واألض ػ ػػاحي ( )829015دين ػ ػػار أردن ػ ػػي ،وكف ػ ػػاالت
المعػ ػ ػػاقيف( )44455دينػ ػ ػػار أردنػ ػ ػػي ،وكفػ ػ ػػاالت الفق ػ ػ ػ ارء ( )768941دينػ ػ ػػار أردنػ ػ ػػي ،وصػ ػ ػػدقة الفطػ ػ ػػر
( )113151دين ػ ػػار أردن ػ ػػي ،ومش ػ ػػاريع رمض ػ ػػاف ( )341827دين ػ ػػار أردن ػ ػػي ،ومش ػ ػػاريع طمب ػ ػػة العم ػ ػػـ
( )60795دين ػػار أردن ػػي ،والمش ػػاريع الص ػػغيرة (مش ػػاريع التمك ػػيف) ( )22334دين ػػار أردن ػػي ،المش ػػاريع
الصحية ( )3576045دينار أردني ،أجيزة منزلية وأثاث ( )44566دينار أردني ،سالت غذائية بقيمة
( )666307دينػػار أردنػػي ،مالبػػس وأحذيػػة بقيمػػة ( )573592دينػػار أردنػػي ،شػػنط مدرسػػية وقرطاسػػية
بقيمػة ( )114231دينػػار أردنػي ،ويػػتـ تخصػيص إيػرادات ىػذه البػراما مػف الجيػػات الداعمػة .فػػي حػػيف
بمغت إيرادات المجنة غير المخصصة ( )6779374دينار أردني ،وتشمؿ ىذه اإليرادات( :زكاة الماؿ،
الصدقات ،إيراد اإلداريات ،إيراد صناديؽ األمانات ،إيراد تأجير مبنى األيتاـ ،إيراد حممة سنابؿ الخير،
إيػراد ودائػػع فػػي البنػؾ اإلسػػالمي العربػػي والفمسػػطيني ) و يػتـ اإلنفػػاؽ مػػف ىػذه اإليػرادات عمػػى النفقػػات
التشغيمية والرواتب ،والدفع لمفقراء ،وسد العجز في البراما التي ترعاىا المجنة.
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والجػػدوؿ رقػػـ ( )1.4يوضػػح إجمػػالي اإلي ػرادات والنفقػػات لب ػراما لجنػػة الزكػػاة المركزيػػة فػػي محافظػػة راـ
والبيرة خالؿ األعواـ مف .2016-2001
جدوؿ  :1.4إيرادات ونفقات لجنة الزكاة المركزية في محافظة راـ اهلل والبيرة مف .2016-2001
اإليرادات

النفقات

الرصيد

البرنامج
كفاالت األيتاـ

11424903

11071332.96

353570.17

عقائؽ ،ونذور ،واضاحي

829015.98

880011.84

-50995.9

44455.6

44455.6

0

كفاالت فقراء

768941.08

783277.83

-14336.8

صدقة الفطر

113151.91

126707.55

-13555.6

مشاريع رمضاف

341827.69

308272.82

33554.87

مشاريع طمبة العمـ

60795.36

58454.72

2340.64

مشاريع صغيرة

22334.31

19557.12

2777.2

المراكز الصحية

3576045.269

3952225.616

-376180.34

8673.8

7508.42

1165.38

اثاث

35893.76

33519.23

2374.53

مواد غذائية

666307.21

666307.21

0

مالبس

573592.99

573592.99

0

شنط و قرطاسية

114231.64

114231.64

0

6747237

4800886

1946351

0

1541013

-1541013

25327406.6

24981354.55

346052.15

كفاالت معاقيف

اجيزة منزلية

ايرادات لجنة الزكاة غير المخصصة
النفقات اإلدارية
المجموع

المصدر :القوائـ المالية لمجنة الزكاة المركزية في محافظة راـ ا﵀ والبيرة.
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ايرادات لجنة الزكاة خالل سنوات الدراسة ()2016-2001

كفاالتااليتام
عقائقونذورواضاحي
كفاالتمعاقين
كفاالتفقراء

6779374

صدقةالفطر
مشاريعرمضان
مشاريعطلبةالعلم

11424903

مشاريعصغيرة
المراكزالصحية
اجهزةمنزلية
اثاث
موادغذائية

3576045.269

مالبس
شنطوقرطاسية
ايراداتلجنةالزكاةغيرالمخصصة

22334.31

829015.98
44455.6
768941.08

113151.91

60795.36

8673.8
35893.76

341827.69

الشكؿ  :1.4يوضح حجـ إيرادات لجنة زكاة راـ ا﵀ والبيرة المركزية.
المصدر :بني ىذا الشكؿ عمى معمومات جدوؿ 1.4
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573592.99
666307.21

114231.64

)114231.64
نفقات لجنة الزكاة خالؿ سنوات الدراسة (2016-2001

كفاالتاأليتام

عقائقونذورواضاحي

1541013

كفاالتمعاقين
كفاالتفقراء
صدقةالفطر

4800886

مشاريعرمضان
مشاريعطلبةالعلم

11071332.96

مشاريعصغيرة
المراكزالصحية
اجهزةمنزلية
573592.99
666307.21
3952225.616

اثاث
موادغذائية
مالبس
شنطوقرطاسية

 33519.23ايراداتلجنةالزكاةغيرالمخصصة
19557.12

880011.84
44455.6

126707.55

النفقاتاالدارية

58454.72
7508.42

308272.82 783277.83

الشكؿ  :2.4يوضح حجـ نفقات لجنة زكاة راـ ا﵀ والبيرة المركزية مف سنة .2016-2001
المصدر :بني ىذا الشكؿ عمى معمومات جدوؿ  1.4
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جدوؿ  :2.4يوضح حجـ إي اردات الزكاة المحمية والخارجية خالؿ األعواـ .2016-2001
اإليرادات

محمي

خارجي

البرنامج
كفاالت األيتاـ

11424903.05

3998716.05

7426187

عقائؽ ،ونذور ،واضاحي

829015.976

165803.196

663212.78

44455.6

0

44455.6

كفاالت فقراء

768941.076

153788.216

615152.86

صدقة الفطر

113151.91

90521.528

22630.382

مشاريع رمضاف

341827.69

0

341827.69

مشاريع طمبة العمـ

60795.36

6079.536

54715.824

مشاريع صغيرة

22334.1

13400.86

8933.24

اجيزة منزلية

8673.8

8673.8

0

35893.76

35893.76

0

مواد غذائية

666307.211

66630.721

599676.49

مالبس

573592.99

516233.691

57359.299

شنط و قرطاسية

114231.64

57115.82

57115.82

6747237

4551861

2195376

21751361.16

9664718.17

12086642.99

كفاالت معاقيف

اثاث

ايرادات لجنة الزكاة غير المخصصة
المجموع

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

يوضػػح الجػ ػدوؿ السػػابؽ حجػ ػـ اي ػرادات الزك ػػاة المحميػػة والخارجي ػػة خػػالؿ أعػ ػواـ الد ارسػػة ،حي ػػث ش ػػكمت
إيرادات الزكاة المحمية  %45مف مجمؿ إيراد لجنة الزكاة ،ولـ يتضمف الجدوؿ السابؽ إيػرادات الم اركػز
الصحية بسبب أف إيراداتيا تشغيمية.
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قيمة إيرادات الزكاة المحمية و الخارجية خالؿ سنوات الدراسة ()2016-2001

زكاة محمية

9664718.178

12086642.99

زكاة خارجية

الشكؿ  :3.4يوضح حجـ إي اردات لجة زكاة راـ ا﵀ والبيرة المركزية ،الزكاة المحمية والخارجية مف سنة .2016-2001
المصدر :بني ىذا الشكؿ عمى معمومات جدوؿ 2.4
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جدوؿ  :3.4يوضح إيرادات لجنة زكاة راـ اهلل والبيرة المركزية غير المخصصة لبرنامج معيف خالؿ سنوات الدراسة
الصدقات

السنة زكاة الماؿ

إيػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػراد
اإلداريات

إيػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػراد
صػ ػ ػ ػػناديؽ

األمانات

إي ػ ػراد ت ػ ػػأجير

مبنى األيتاـ

إي ػراد وديعػػة
اإلس ػ ػ ػ ػػالمي

الفمسطيني

إي ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػراد
حممػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػة

س ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػنابؿ

الخير

إيراد وديعة
اإلسػ ػ ػػالمي
العربي

إيػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػراد
ص ػ ػ ػ ػػدقات
مبنػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػى

األيتاـ

.2016-2001

مجم ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػوع الم ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػدفوع
اإليرادات لمفقراء

نفقػػات بن ػػاء م ػ ػػدفوعات
مبن ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػى

االيتاـ

سػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػنابؿ

مجم ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػوع

الخي ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػر المدفوعات

الرصيد

االوقاؼ

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

2508918

284979

81994

887728

6810

65595

2434

14476

6747237

3964412

22439

4800886

1946351

المجموع 2894304

المصدر :القوائـ المالية لمجنة الزكاة المركزية في محافظة راـ ا﵀ والبيرة.
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814035

يوضػػح الج ػػدوؿ السػػابؽ حج ػػـ إي ػرادات و نفق ػػات لجن ػػة الزكػػاة المركزي ػػة فػػي محافظ ػػة راـ ا﵀ والبي ػرة خػػالؿ مػػدة
الدراسة ،حيث يتضح أف حجـ إيرادات لجنة الزكاة خػالؿ الفتػرة مػف  2016-2001بمغػت  607470237دينػار
أردنػػي ،حيػػث شػػكمت إي ػرادات المجنػػة مػػف زكػػاة المػػاؿ مبم ػ  208940304دينػػار أردنػػي ،وتشػػكؿ الزكػػاة المحميػػة
منيػػا ح ػوالي  ،%60وبمغػػت قيمػػة الصػػدقات مبم ػ  205080918دينػػار أردنػػي ،وتشػػكؿ الزكػػاة المحميػػة ح ػوالي
 %70مف قيمتيا ،و بمغت إيرادات اإلداريػات مبمػ  2840974دينػار أردني(،وىػي مبػال مخصصػة مػف الجيػة
الداعمػػة لتغطيػػة نفقػػات تنفيػػذ برنػػاما معػػيف) وجميعيػػا إي ػرادات خارجيػػة ،وبم ػ إي ػراد تػػأجير مبنػػى األيتػػاـ مبم ػ
 8870728دينار أردنػي ،فيمػا بمغػت نفقػات المجنػة غيػر المخصصػة لبرنػاما معػيف  408000886دينػار أردنػي
حيث تـ الدفع لمفقراء مبم  309640412دينار أردني ،وبمغػت نفقػات بنػاء مبنػى األيتػاـ مبمػ  8140035دينػار
أردنػػي ،ويسػػتخدـ الرصػػيد الفػػائض فػػي سػػد عجػػز بعػػض الب ػراما و يسػػتخدـ جػػزء فػػي التخطػػيط لعمػػؿ مشػػاريع
استثمارية مستقبمية.

 3.4برنامج كفاالت األيتاـ:
جدوؿ  :4.4يوضح إيرادات ونفقات برنامج كفاالت األيتاـ عمى مدار سنوات الدراسة.
كفاالت األيتاـ 
السنة

اإليرادات

النفقات

الرصيد

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-

المجموع

11424903

11071332.96

353570.17

المصدر :القوائـ المالية لمجنة الزكاة المركزية في محافظة راـ ا﵀ والبيرة.
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قػػاـ الباحػػث بمراجعػػة الجيػػاز المركػػزي لالحصػػاء الفمسػػطيني و و ازرة التنميػػة االجتماعي ػة لمعرفػػة عػػدد
األيتػػاـ فػػي محافظػػة راـ ا﵀ والبي ػرة ولػػـ يجػػد أي احصػػائيات لعػػدد األيتػػاـ ،لمعرفػػة نسػػبة األيتػػاـ الػػذيف
ترعػػاىـ لجنػػة الزكػػاة حيػػث تقػػوـ لجنػػة الزكػػاة برعايػػة  2000يتيم ػاً حيػػث يبم ػ عػػدد كفػػاالت األيتػػاـ لػػدى
لجنة الزكاة المركزية في محافظػة راـ ا﵀ والبيػرة حػوالي  3000كفالػو ل ػ  2000يتػيـ يعيشػوف فػي 950
عائمة .والجيات الداعمة لكفاالت األيتاـ ىي ىيئة األعماؿ الخيرية اإلماراتية  1200كفالة ،لجنػة زكػاة
المناصرة األرنية اإلسػالمية لمشػعب الفمسػطيني /عمػاف  600كفالػة ،الصػندوؽ الفمسػطيني إنتربػاؿ 40
كفالػػة ،المجنػػة الخيريػػة فرنسػػا  100كفالػػة ،الجمعيػػة الخيريػػة لمسػػاعدة الشػػعب الفمسػػطيني /إيطاليػػا 50
كفالػة و  1010كفالػة محميػة .والحػػد األدنػى لمكفالػة 100شػػيقؿ تػوزع عمػى األيتػػاـ المسػجميف لػدى لجنػػة
الزكاة ويستطيع اليتيـ الحصوؿ عمى أكثر مف كفالة وذلؾ حسب الوضع االقتصادي لميتيـ.
1100000
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االيرادات

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

النفقات

الشكؿ  :4.4يوضح المقارنة بيف إيرادات برناما كفاالت األيتاـ والنفقات.
المصدر :بني ىذا الشكؿ عمى معمومات جدوؿ 4.4

يالحظ ىناؾ تذبذب في اإليرادات وذلؾ بسبب تأخر الحواالت مف مصادرىا وعدـ التزاـ ىػذه المصػادر
بالتحويؿ في مواعيد محددة .حيث كاف ىناؾ طفرة في سنة  2010حيث حققت أعمى إيراد وأعمى نفقة
حيث بمغػت إيػرادات كفػاالت األيتػاـ  984097دينػار أردنػي ،وبسػبب األوضػاع السياسػية الداخميػة عػاـ
2007ـ لػـ تقػـ بعػػض المؤسسػات الخيريػػة الخارجية(الػذيف يكفمػػوف األيتػاـ) بتحويػػؿ مخصصػات األيتػػاـ
والتريث لما ستؤوؿ إليو أوضاع المجاف بعد عمميات تغيير ودما المجاف مف قبؿ و ازرة األوقاؼ في عاـ
2007ـ وف ػػي ع ػػاـ 2010ـ وبع ػػد اس ػػتقرار عم ػػؿ المج ػػاف ت ػػـ التواص ػػؿ م ػػع جمي ػػع المؤسس ػػات الخيري ػػة
الخارجية حيث تـ تحصيؿ كفاالت األيتاـ المتأخرة في األعواـ السابقة ،والجدير ذكػره أف حػوالي %65
مػػف ىػػذه الكف ػاالت ىػػي كفػػاالت خارجيػػة مػػف مؤسس ػات وجمعيػػات دوليػػة وأف  %35مػػف ىػػذه الكف ػاالت
محمية.
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 4.4برنامج العقائؽ ،والنذور ،واألضاحي:
العقيقػػة اصػػطالحاً( :ىػػي مػػا ُيػػذكى عػػف المولػ ِ
ػود ُشػػك اًر ﵀ -تعػػالى -بِنِّيػ ٍػة وأحكػ ٍػاـ َمخصوصػػة ،وتُسػ ّػمى:
نسيكةً ،أو ذبيحةً).

النذر :ىو إلػزاـ المسػمـ نفسػو بالوفػاء ووجػوب فعػؿ مػا قالػو ومػا وعػد بػو لوجػو ا﵀ -تعػالى -كػأف يقػوؿ
بأف عميو إطعاـ مساكيف أو ذبح بقرة وتوزيع المحـ عمى الفقراء والمساكيف.
األُضحية :ىي ما تذبح مف بييمػة األنعػاـ ( اإلبػؿ ،والبقػر ،والغػنـ مػف المػاعز والضػأف ) تقربػاً إلػى ا﵀
تعالى -أياـ عيد األضحى ،وقد عرفيا البعض بأنيا ما يػذكى تقربػاً إلػى ا﵀ -تعػالى -فػي أيػاـ النحػربشرائط مخصوصة( .الموسوعة الفقيية الكويتية.)2006 ،
جدوؿ  :5.4يوضح إيرادات ونفقات برنامج العقائؽ ،والنذور ،واألضاحي ،عمى مدار سنوات الدراسة.
عقائؽ ،ونذور ،وأضاحي 
السنة

اإليرادات

النفقات

الرصيد

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

المجموع

829015.98

880011.84

-50995.9

المصدر:القوائمالماليةللجنةالزكاةالمركزيةفيمحافظةرامهللاوالبيرة .
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يالحػ ػػظ تذبػ ػػذب كبيػ ػػر فػ ػػي برنػ ػػاما العقػ ػػائؽ ،والنػ ػػذور ،واألضػ ػػاحي ،حيػ ػػث بمغػ ػػت فػ ػػي عػ ػػاـ 2010ـ
 116744دينػػار أردنػػي وفػػي عػػاـ 2016ـ 126647دينػػار أردنػػي ،وكانػػت فػػي سػػنة 2006-2007
صفر ويعود السبب إلى تغيير لجاف الزكاة مف قبػؿ و ازرة األوقػاؼ وعػدـ ثقػة الجيػات الداعمػة بالجيػات
اً
الحكومية ،والمستفيدوف مف ىذا البرناما ىـ مف العائالت الفقيرة ويػتـ التوزيػع بالمتوسػط 3كغػـ لمعائمػة،
بحيػػث يسػػتفيد مػػف برنػػاما األضػػاحي عػػدد مػػف الع ػائالت تقػػدر بػ ػ  8عػػائالت لألضػػحية ،بالتػػالي فالعػػدد
م ػرتبط بعػػدد األضػػاحي وعػػدد العػػائالت المسػػتفيدة تقريب ػاً  2500عائمػػة ،كمػػا يػػتـ االسػػتعانة بالمجػػالس
المحميػػة فػػي حالػػة األضػػاحي فػػي التوزيػػع بسػػبب ضػػيؽ وقػػت األضػػاحي ،وتبمػ نسػػبة المسػػاىمة المحميػػة
حػوالي  %20مػػف ىػػذا البرنػػاما و  %80مػػف الجيػػات الخارجيػػة ،ويعػػود سػػبب أف رصػػيد ىػػذا البرنػػاما
بالسػػالب أف بعػػض الجمعيػػات الخيريػػة الخارجيػػة الداعمػػة تطمػػب مػػف لجنػػة الزكػػاة تنفيػػذ برنػػاما أضػػاحي
وتتأخر بتحويؿ المبال .
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الشكؿ  :5.4يوضح المقارنة بيف إيرادات برناما العقائؽ ،والنذور ،واألضاحي ،والنفقات.
المصدر :بني ىذا الشكؿ عمى معمومات جدوؿ 5.4
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 5.4برنامج كفاالت المعاقيف:
جدوؿ :6.4يوضح إيرادات ونفقات برنامج كفاالت المعاقيف عمى مدار سنوات الدراسة.
كفاالت معاقيف 
اإليرادات

النفقات

الرصيد

السنة

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

2008-2001

المجموع
44455.6
44455.6
المصدر :القوائـ المالية لمجنة الزكاة المركزية في محافظة راـ ا﵀ والبيرة.

0

إف لجنػػة الزكػػاة ال تسػػتيدؼ المعػػاقيف بشػػكؿ مباشػػر ،وانمػػا تسػػاعدىـ ضػػمف برنػػاما العػػائالت الفقي ػرة،
ولكف ىناؾ جيات ترغب في دعـ العائالت الفقيرة التي يكوف رب األسرة فييا معاقاً وفي لجنة زكػاة راـ
ا﵀ يوجد  19عائمة مستفيدة مػف ىػذه الكفػاالت وىػي كفػاالت خارجيػة ،وتػـ اسػتحداث ىػذا البرنػاما مػف
عػػاـ  ،2009وبػػالنظر إلػػى الرسػػـ البيػػاني نجػػد أنػػو فػػي عػػاـ  2010كػػاف ىنػػاؾ فرق ػاً واضػػحاً فػػي إي ػراد
الكفػػاالت حيػػث كانػػت إيراداتيػػا  9476دينػػار أردنػػي مقارنػػة بعػػاـ  2009بمبم ػ  4737دينػػار أردنػػي
وكاف ىناؾ تذبذب واضػح فػي قيمػة ىػذه الكفػاالت فػي األعػواـ التاليػة ويرجػع السػبب إلػى الكفػالء ،وفػي
عاـ  2015كانت إيرادات الكفاالت أعمى مف النفقػات بسػبب تػأخر تحويػؿ ىػذه الكفػاالت مػف مصػدرىا
حيث وردت ىذه الكفاالت في نياية السنة المالية حيث تـ توزيعيا في عػاـ  2016كمػا ىػو واضػح فػي
الرسـ البياني ،ومف الجدير ذكره أف جميع كفاالت المعاقيف ىي كفاالت خارجية.
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الشكؿ :6.4يوضح المقارنة بيف إيرادات برناما كفاالت المعاقيف والنفقات.
المصدر :بني ىذا الشكؿ عمى معمومات جدوؿ 6.4

 6.4برنامج كفاالت الفقراء:
جدوؿ  :7.4يوضح إيرادات ونفقات برنامج كفاالت الفقراء عمى مدار سنوات الدراسة.
كفاالت فقراء 
اإليرادات

النفقات

الرصيد

السنة

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

2008-2001

المجموع
783277.83
768941.08
المصدر :القوائـ المالية لمجنة الزكاة المركزية في محافظة راـ ا﵀ والبيرة.
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-14336.8

يوجػػد فػػي محافظػػة راـ ا﵀ والبي ػرة  23149فقيػػر ،وذلػػؾ حسػػب تقريػػر أطمػػس الفقػػر (.الجيػػاز المركػػزي
لإحصػػاء الفمسػػطيني .)2013 ،وبموجػػب سػػجالت لجنػػة الزكػػاة فػػإف المجنػػة ترعػػى  1250عائمػػة فقيػرة
بشكؿ دائـ ،وىػي تشػكؿ حػوالي  6250فقيػر .ومػف خػالؿ الجػدوؿ السػابؽ والرسػـ البيػاني ىنػاؾ تذبػذب
كبير في إيرادات كفاالت الفقراء ،حيث كانت في سنة 2011أعمى سنة تحصيؿ بمبم  186310دينار
أردنػ ػػي ،وكانػ ػػت سػ ػػنة  2016أقػ ػػؿ سػ ػػنة تحصػ ػػيؿ بمبم ػ ػ

 13610دينػ ػػار أردنػ ػػي ،ويعػ ػػود سػ ػػبب ىػ ػػذا

االنخفاض إلى توقؼ ىيئة األعماؿ الخيرية اإلماراتية عف تحويؿ كفاالت الفقراء ،ومف الجدير ذكره أف
نسبة كفاالت الفقراء المحمية ىي  %20والخارجية  ،%80وبسبب عدـ تبويب الحسابات في سنوات ما
قبؿ عاـ 2009ـ كانت إيرادات ونفقات ىذا البرناما مدمجة في براما المجنة األخرى.
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الشكؿ  :7.4يوضح المقارنة بيف إيرادات برناما كفاالت الفقراء والنفقات.
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المصدر :بني ىذا الشكؿ عمى معمومات جدوؿ 7.4

 7.4برنامج صدقة الفطر:
زكاة الفطر لغةً تعني البركة ،والنماء ،والطيارة ،أما زكاة الفطر شرعاً :فيي صدقةٌ مفروضةٌ عمى
المسمميف توسعة عمى الفقراء والمساكيف عند الفطر مف رمضاف ،وتُؤدى في شير رمضاف ،وىي
وسميت بزكاة الفطر،
واجبةٌ عمى المسمـ الذي يممؾ قوت يومو؛ وطيرةٌ لمصائـ ،وطعمةٌ لممساكيفُ ،
ألف ِ
الفطر مف رمضاف ىو سبب وجوبيا( .القحطاني.)2012 ،
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جدوؿ  :8.4يوضح إيرادات ونفقات برنامج صدقة الفطر عمى مدار سنوات الدراسة.
صدقة الفطر 
اإليرادات

النفقات

الرصيد

السنة

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

 11385.94

14582.92

-3196.98

2008-2001

المجموع
126707.55
113151.91
المصدر :القوائـ المالية لمجنة الزكاة المركزية في محافظة راـ ا﵀ والبيرة.

-13555.6

ىنػػاؾ تذبػػذب فػػي إي ػرادات صػػدقة الفطػػر حيػػث كانػػت فػػي ذروتيػػا سػػنة  2013بمبم ػ  22510دينػػار
أردنػػي ،ويعػػود ذلػػؾ إلػػى حممػػة الخيػػر الرمضػػانية وعمػػؿ كوبونػػات وتوزيعيػػا مػػف خػػالؿ المجػػاف وحصػػيمة
ػر مػف النػاس تػوزع صػدقة
صدقة الفطر في مجمميػا قميمػة جػداً فػي محافظػة راـ ا﵀ والبيػرة بسػبب أف كثي اً
الفطػر مباشػرة ،والمالحػظ أف نفقػات صػدقة الفطػر أعمػػى مػف اإليػرادات ،وسػبب ذلػؾ فػتح المجنػة ابوابيػػا
لصػػرؼ المسػػاعدات وىنػػاؾ م ػراجعيف غيػػر معتمػػديف بالكشػػوفات حيػػث تضػػطر المجنػػة إلػػى اعتمػػادىـ
والصرؼ ليـ؛ بعد عمؿ بحث اجتماعي سريع ليـ ،واف حصيمة صدقة الفطر ىي بنسبة  %80محميػة
و  %20خارجي ػػة .وبس ػػبب ع ػػدـ تبوي ػػب الحس ػػابات ف ػػي س ػػنوات م ػػا قب ػػؿ ع ػػاـ 2009ـ كان ػػت إيػ ػرادات
ونفقات ىذا البرناما مدمجة في براما المجنة األخرى.
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الشكؿ  :8.4يوضح المقارنة بيف إيرادات برناما صدقة الفطر والنفقات.
المصدر :بني ىذا الشكؿ عمى معمومات جدوؿ 8.4

 8.4برنامج مشاريع رمضاف:
جدوؿ  :9.4يوضح إيرادات ونفقات برنامج مشاريع رمضاف عمى مدار سنوات الدراسة.
مشاريع رمضاف
اإليرادات

النفقات

الرصيد

السنة

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

2012-2001

المجموع
308272.82
341827.69
المصدر :القوائـ المالية لمجنة الزكاة المركزية في محافظة راـ ا﵀ والبيرة.

33554.87

مشاريع رمضاف وتشمؿ (إفطار الصائـ ،كسوة العيد ،المساعدات النقديػة ) ،والفئػة المسػتيدفة العػائالت
الفقيػ ػرة واأليت ػػاـ ،ويالح ػػظ م ػػف بيان ػػات الج ػػدوؿ رق ػػـ ( )9والرس ػػـ البي ػػاني رق ػػـ( )10أف إيػ ػرادات مش ػػاريع
رمضاف فييا تذبذب مف سنو إلى أخرى ،وال تنفؽ جميع المبػال عمػى مشػاريع رمضػاف وذلػؾ بسػبب أف
المجنة تقوـ بالصرؼ عمى براما أخرى غير مشاريع رمضاف ،وأف إيرادات ىذا البرناما بنسبة %100
خارجية ،وىذا البرناما مستحدث منذ عاـ .2013
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الشكؿ  :9.4يوضح المقارنة بيف إيرادات برناما مشاريع رمضاف والنفقات.
المصدر :بني ىذا الشكؿ عمى معمومات جدوؿ 9.4



 9.4برنامج طمبة العمـ:
جدوؿ  :10.4يوضح إيرادات ونفقات برنامج طمبة العمـ عمى مدار سنوات الدراسة.
مشاريع طمبة العمـ 
اإليرادات

النفقات

الرصيد

السنة

0

0

0

2013

1627.95

0

1627.95

2014

11546

11546

0

2015

1091.02

777.41

313.61

2016

 46530.39

46131.31

399.08

2012-2001

المجموع
58454.72
60795.36
المصدر :القوائـ المالية لمجنة الزكاة المركزية في محافظة راـ ا﵀ والبيرة.

2340.64

تنفؽ مبال براما طمبة العمـ عمى دفع أقساط جامعية لمطالب الفقراء ،وال يوجد عػدد محػدد ،حيػث يػتـ
الصػػرؼ لمػرة واحػػدة حسػػب طمػػب المتبػػرع .ويالحػػظ وجػػود تذبػػذب كبيػػر فػػي إيػرادات برنػػاما طمبػػة العمػػـ
حيػػث بمغػػت فػػي سػػنو  2016مبم ػ  46530دينػػار أردنػػي ،وىػػي القيمػػة األكبػػر حيػػث كانػػت فػػي سػػنة
 2015بمبم  1091دينار أردني ،وفي سنة  2013بمبم  1627دينار أردني ،ويرجع سػبب التذبػذب
75

محميػا و  %90خارجيػا.
إلى الجيات الخارجية الداعمة ليذا البرناما ،وىي براما تغطػى بنسػبة ً %10
وىذا برناما مستحدث منذ عاـ .2013
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الشكؿ  :10.4يوضح المقارنة بيف إيرادات برناما طمبة العمـ والنفقات.
المصدر :بني ىذا الشكؿ عمى معمومات جدوؿ 10.4

 10.4برنامج مشاريع التمكيف:
جدوؿ  :11.4يوضح إيرادات ونفقات برنامج التمكيف عمى مدار سنوات الدراسة.
مشاريع صغيرة
اإليرادات

النفقات

الرصيد

السنة
2013-2001

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

المجموع

22334.31

19557.12

2777.2

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

تشير سجالت لجنة الزكاة إلى وجود مشاريع صغيرة ،وىي مشاريع تمكيف ،حيث يوجد  20مشروع فػي
لجنػػة الزكػػاة مثػػؿ( :بقالػػة ،تربيػػة مواشػػي ،تربيػػة دواجػػف )....،ويػػتـ توزيػػع ىػػذه المشػػاريع عمػػى األسػػر
76

الفقيرة ،التي يوجد لدييا اإلمكانيػة لعمػؿ مشػروع ،حيػث ىنػاؾ تذبػذب فػي اإليػرادات ليػذا البرنػاما حيػث
ػفر فػػي سػػنة 2013
كانػػت أعمػػى قيمػػة ليػػا فػػي سػػنة  2015بمبم ػ  14546دينػػار أردنػػي ،وكانػػت صػ اً
ويعػػود ذلػػؾ أنيػػا سػػنة انطػػالؽ البرنػػاما وكانػػت مبػػادرة مػػف ميزانيػػة المجنػػة ،واف نسػػبة مسػػاىمة الزكػػاة
المحمية  %60والخارجية . %40واف مػا ينفػؽ عمػى ىػذا البرنػاما قميػؿ جػداً حيػث يشػكؿ  0.001فقػط
مف إجمالي نفقات المجنة .وىذا البرناما مستحدث منذ عاـ .2013
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الشكؿ  :11.4يوضح المقارنة بيف إيرادات برناما مشاريع صغيرة والنفقات.
المصدر :بني ىذا الشكؿ عمى معمومات جدوؿ 11.4
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 11.4برنامج الرعاية الصحية:
جدوؿ  :12.4يوضح إيرادات ونفقات برنامج المراكز الصحية عمى مدار سنوات الدراسة.
المراكز الصحية
السنة

اإليرادات

النفقات

الرصيد

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

المجموع
3952225.616
3576045.269
المصدر :القوائـ المالية لمجنة الزكاة المركزية في محافظة راـ ا﵀ والبيرة.

-376180.347

يوجد لدى المجنة ثالثة مراكز صحية أولية ،تقدـ خدمة العالج األولي لمعائالت الفقيرة برسوـ رمزية،
حيث بم مجمؿ إيرادات ىذه المراكز خالؿ أعواـ الدراسة مبم  3576045دينار أردني ،وىي إيرادات
تشػػغيمية مػػف الم اركػػز ،وبمغػػت النفقػػات  3952225دينػػار أردنػػي ،بعجػػز بم ػ  376180دينػػار أردنػػي،
حيػػث يػػتـ تغطي ػة ىػػذا العجػػز مػػف إي ػرادات الصػػدقات واي ػرادات المجنػػة غيػػر المخصصػػة ،وأف طبيعػػة
الخدمات المقدمة مثؿ(:الفحوصات المخبرية ،الكشفيات ،صرؼ األدوية )...وتكمؼ مبػال كبيػرة ،حيػث
يقدر عدد المستفيديف منيا سنويا  2500مراجع.
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الشكؿ  :12.4يوضح المقارنة بيف إيرادات برناما الرعاية الصحية والنفقات.
المصدر :بني ىذا الشكؿ عمى معمومات جدوؿ 12.4


 12.4برنامج تحسيف المنزؿ/أجيزة منزلية:
جدول  :314.يوضح إيرادات ونفقات برنامج األجيزة عمى مدار سنوات الدراسة.
أجيزة منزلية
اإليرادات

النفقات

الرصيد

السنة

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

2007-2001

المجموع
7508.42
8673.8
المصدر :القوائـ المالية لمجنة الزكاة المركزية في محافظة راـ ا﵀ والبيرة.

1165.38

برن ػػاما األجيػ ػزة المنزلي ػػة ،ى ػػو برن ػػاما ق ػػائـ عم ػػى م ػػا ي ػػرد المجن ػػة م ػػف أجيػ ػزة منزلي ػػة مث ػػؿ( :ثالج ػػات،
غساالت ،غازات )...،مف المحسنيف ،وتشمؿ أجيزة جديدة ومستعممة ،ويتـ توزيعيا عمى الفقراء حسػب
حاجتيـ ،وحسب الكمية الواردة لمجنة الزكاة ،حيث يتـ تقييـ ىذه األجيزة مف قبؿ المجنة ،حسػب قيمتيػا
الس ػػوقية ،فق ػػد بمغ ػػت ذروتي ػػا س ػػنة 2016ـ بمبمػ ػ  4119دين ػػار أردن ػػي ،واف ى ػػذا البرن ػػاما م ػػف الزك ػػاة
79

المحمية بنسبة  .%100وبسبب عدـ تبويب الحسػابات فػي سػنوات مػا قبػؿ عػاـ 2009ـ كانػت إيػرادات
ونفقات ىذا البرناما مدمجة في براما المجنة األخرى.
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الشكؿ  :13.4يوضح المقارنة بيف إيرادات برناما مشاريع األجيزة المنزلية والنفقات.
المصدر :بني ىذا الشكؿ عمى معمومات جدوؿ 13.4

 13.4برنامج تحسيف المنزؿ/أثاث:
جدوؿ  :14.4يوضح إيرادات ونفقات برنامج األثاث عمى مدار سنوات الدراسة.
أثاث
اإليرادات

النفقات

الرصيد

السنة

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

2007-2001

المجموع
33519.23
35893.76
المصدر :القوائـ المالية لمجنة الزكاة المركزية في محافظة راـ ا﵀ والبيرة.
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2374.53

برناما األثاث ،وىو برناما قائـ عمى ما يرد المجنة مف أثاث مثؿ(:كراسي ،كنبايػات ،خػزائف )...،مػف
المحسػػنيف ،وتشػػمؿ أثاث ػاً جديػػداً ومسػػتعمالً ،ويػػتـ توزيعيػػا عمػػى الفق ػراء حسػػب حػػاجتيـ ،وحسػػب الكميػػة
الواردة لمجنة الزكػاة ،حيػث يػتـ تقيػيـ األثػاث مػف قبػؿ المجنػة ،حسػب قيمتيػا السػوقية ،وقػد بمغػت ذروتيػا
س ػػنة 2015ـ بمبمػ ػ  15711دين ػػار أردن ػػي ،وف ػػي ع ػػاـ  2016بمبمػ ػ  5459دين ػػار أردن ػػي ،واف ى ػػذا
البرنػػاما مػػف الزكػػاة المحميػػة بنسػػبة  .%100وبسػػبب عػػدـ تبويػػب الحسػػابات فػػي سػػنوات مػػا قبػػؿ عػػاـ
2009ـ كانت إيرادات ونفقات ىذا البرناما مدمجة في براما المجنة األخرى.
20000
15000
االيرادات

10000

النفقات
5000
0
2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008

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


 14.4برنامج المواد الغذائية:
جدوؿ  :15.4يوضح إيرادات ونفقات برنامج المواد الغذائية عمى مدار سنوات الدراسة.
اإليرادات

النفقات

الرصيد

السنة

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

المجموع
666307.21
666307.21
المصدر :القوائـ المالية لمجنة الزكاة المركزية في محافظة راـ ا﵀ والبيرة.

0

2008-2001
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برنػػاما الم ػواد الغذائيػػة ،وىػػو برنػػاما ق ػائـ عمػػى مػػا يػػرد المجنػػة مػػف سػػالت غذائيػػة ،تحتػػوي عمػػى م ػواد
أساسػ ػػية مثػ ػػؿ( :األرز ،السػ ػػكر ،الطحػ ػػيف ،الزيػ ػػت ،الشػ ػػاي ،ومعمبػ ػػات )...،مػ ػػف مؤسسػ ػػات وجمعيػ ػػات
خارجيػػة ،ويػػتـ توزيعيػػا عمػػى الفق ػراء حسػػب حالػػة الفقيػػر ،وذلػػؾ مػف خػػالؿ تسػػجيؿ العػػائالت الفقيػرة فػػي
قػ ػوائـ وي ػػتـ التوزي ػػع عميي ػػا بال ػػدور ،وذل ػػؾ حس ػػب الكمي ػػة الػ ػواردة لمجن ػػة ،وى ػػي ف ػػي األغم ػػب مس ػػاعدات
خارجية ،حيث تقوـ الجيات الداعمػة بتحويػؿ مبمػ لمجنػة ،لتوزيػع طػرود غذائيػة عمػى العػائالت الفقيػرة،
حيث تقوـ المجنة بعمؿ عطاء لتوريد المػواد األساسػية وتجييزىػا عمػى شػكؿ طػرود تحػوي مػواد أساسػية،
وقد بم ىذا البرنػاما ذروتػو فػي سػنة  2011بمبمػ  160756دينػار أردنػي ،وقػد تػـ التركيػز عمػى ىػذا
البرنػػاما فػػي حممػػة صػػندوؽ الزكػػاة الفمسػػطيني ،باسػػـ الزكػػاة حػػؽ معمػػوـ لمسػػائؿ والمحػػروـ حيػػث تػػـ
طباعػػة كوبونػػات وتسػػويقيا باسػػـ البرنػػاما ،وكػػاف ىنػػاؾ تذبػػذب فػػي إيػرادات ىػػذا البرنػػاما مػػف سػػنو إلػػى
أخ ػػرى حي ػػث كانػ ػت فػ ػي ع ػػاـ  69158 ،2009دين ػػار أردن ػػي ،وف ػػي ع ػػاـ 2011ـ 160756 ،دين ػػار
أردني ،و في عاـ 2016ـ 110838 ،دينار أردني ،ويرجع سبب ىػذا التذبػذب الػى الجيػات الخارجيػة
الداعمة ليذا البرناما ،وتبم نسبة مساىمة الزكاة المحمية  %10والخارجة  .%90وبسبب عػدـ تبويػب
الحسابات في سنوات ما قبؿ عاـ 2009ـ كانت إيرادات ونفقات ىذا البرناما مدمجة في بػراما المجنػة
األخرى.
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الشكؿ  :15.4يوضح المقارنة بيف إيرادات برناما المواد الفذائية والنفقات.
المصدر :بني ىذا الشكؿ عمى معمومات جدوؿ 15.4
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 15.4برنامج المالبس:
جدوؿ  :16.4يوضح إيرادات ونفقات برنامج المالبس عمى مدار سنوات الدراسة.
مالبس
اإليرادات

النفقات

الرصيد

السنة

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

2008-2001

المجموع
573592.99
573592.99
المصدر :القوائـ المالية لمجنة الزكاة المركزية في محافظة راـ ا﵀ والبيرة.

0

يعتمػػد ىػػذا البرنػػاما عمػػى تبرعػػات المحسػػنيف مػػف المالبػػس لألسػػر الفقيػرة ،حيػػث كػػاف ىنػػاؾ تذبػػذب فػػي
إي ػرادات ىػػذا البرنػػاما ،وكانػػت أعمػػى اإلي ػرادات فػػي عػػاـ  ،2011وذلػػؾ بسػػبب تنظػػيـ صػػندوؽ الزكػػاة
الفمسػطيني حممػػة الزكػػاة حػػؽ معمػػوـ لمسػػائؿ والمحػػروـ ،حيػػث تػػـ طباعػػة كوبونػػات وتسػػويقيا ومػػف ثػػـ تػػـ
ص ػرفيا مػػف خ ػػالؿ لجػػاف الزك ػػاة ،حيػػث ك ػػاف ىنػػاؾ تج ػػار مالبػػس ال ػػذيف زكػػوا وتص ػػدقوا مػػف ع ػػروض
تجارتيـ .وأف نسبة مساىمة الزكاة المحمية  %90والخارجية  .%10وبسبب عدـ تبويب الحسابات فػي
سنوات ما قبؿ عاـ 2009ـ كانت إيرادات ونفقات ىذا البرناما مدمجة في براما المجنة األخرى.
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الشكؿ  :16.4يوضح المقارنة بيف إيرادات برناما المالبس والنفقات.
المصدر :بني ىذا الشكؿ عمى معمومات جدوؿ 23.4
83

2016

 16.4برنامج الشنط المدرسية ،والقرطاسية:
جػػدوؿ  :17.4يوضػػح إي ػرادات ونفقػػات برنػػامج الشػػنط المدرسػػية ،والقرطاسػػية عمػػى مػػدار سػػنوات
الدراسة.
شنط وقرطاسية
اإليرادات

النفقات

الرصيد

السنة

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

2008-2001

المجموع
114231.64
114231.64
المصدر :القوائـ المالية لمجنة الزكاة المركزية في محافظة راـ ا﵀ والبيرة.

0

برناما الشنط المدرسية ،والقرطاسية ،ىو برنػاما قػائـ عمػى مػا يػرد المجنػة مػف شػنط مدرسػية وقرطاسػية
مف المحسنيف ،ويتـ توزيعيا عمى الطمبة الفقػراء ،حسػب الكميػة الػواردة لمجنػة الزكػاة ،وقػد بمغػت ذروتيػا
سنة 2014ـ بمبم  41529دينار أردنػي ،و فػي عػاـ  2016بمبمػ  17901دينػار أردنػي ،واف نسػبة
مساىمة الزكاة المحمية  %50والخارجية  .%50وبسبب عدـ تبويب الحسابات في سنوات ما قبػؿ عػاـ
2009ـ كانت إيرادات ونفقات ىذا البرناما مدمجة في براما المجنة األخرى.
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الشكؿ  :17.4يوضح المقارنة بيف إيرادات برناما الشبط و القرطاسية والنفقات.
المصدر :بني ىذا الشكؿ عمى معمومات جدوؿ 24.4
84



 17.4النفقات االدارية:
جدوؿ  :18.4يوضح النفقات اإلدارية عمى مدار سنوات الدراسة.
مصاريؼ ادارية
السنة

المبمغ

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
المجموع 1541013.55

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

يالح ػػظ م ػػف الج ػػدوؿ الس ػػابؽ أف النفق ػػات اإلداري ػػة لمجن ػػة الزك ػػاة وتش ػػمؿ النفق ػػات التش ػػغيمية ،والروات ػػب
واألجػػور قػػد بمغػػت خػػالؿ سػػنوات الد ارسػػة  1541013دينػػار أردنػػي منيػػا مبمػ  284979يػػتـ تغطيتيػػا
مػػف إيػرادات اإلداريػػات ،وىػػي مبػػال مخصصػػة مػػف الجيػػة الداعمػػة لتغطيػػة نفقػػات تنفيػػذ برنػػاما معػػيف،
وباقي المبم  1256034دينار أرني ،يتـ دفعيا مف اإليرادات غير المخصصة لبرناما معيف .وبمغػت
نسبة النفقات اإلدارية مف مجمؿ ايرادات المجنة

.0.06
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الشكؿ  :18.4يوضح المقارنة بيف النفقات اإلدارية مف سنة .2016-2003



المصدر :بني ىذا الشكؿ عمى معمومات جدوؿ  25.4

جػػدوؿ  :19.4يوضػػح أعػػداد الفق ػراء فػػي فمسػػطيف بشػػكؿ عػػاـ وف ػي محافظػػة راـ اهلل والبيػػرة بشػػكؿ
خاص.
عدد الفقراء في فمسطيف
المنطقة

عدد السكاف

عدد الفقراء

الضفة الغربية

2558749

503181

قطاع غزة

1122175

446096

فمسطيف

3680924

949277

محافظة راـ ا﵀ والبيرة

262941

23149

المصدر :الجياز المركزي لإحصاء الفمسطيني ،2013 ،أطمس الفقر.
مػػف خػػالؿ الجػػدوؿ السػػابؽ الػػذي يبػػيف أعػػداد الفق ػراء فػػي فمسػػطيف بشػػكؿ عػػاـ ،وفػػي محافظػػة راـ ا﵀
والبيػرة بشػػكؿ خػػاص ،وحيػػث إف لجنػػة الزكػػاة المركزيػػة فػػي محافظػة راـ ا﵀ والبيػرة ترعػػى  1250عائمػػة
فقيرة بشكؿ دائـ ،وتشمؿ ىذه العائالت حوالي  6250فرد ،وىي تشكؿ حوالي  %27مػف أعػداد الفقػراء
فػػي محافظػػة راـ ا﵀ والبي ػرة وىػػذه النسػػبة تػػدؿ أف ب ػراما لجنػػة الزكػػاة تحػػد مػػا نسػػبتو ( )27%مػػف نسػػبة
الفقر في المحافظة.
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 18.4تساؤالت الدراسة:
السؤاؿ الرئيسي لمدراسة ىو:
إلػػى أي مػػدى يسػػاىـ إنفػػاؽ لجنػػة الزكػػاة المركزيػػة فػػي محافظػػة راـ ا﵀ والبيػرة فػػي محاربػػة الفقػػر فػػي
المحافظة؟
و ينبثؽ عف ىذا السؤاؿ األسئمة الفرعية اآلتية:
 -1ىؿ دور برامج الزكاة دور إغاثي أـ تمكيني؟
تـ طرح ىػذا السػؤاؿ عمػى المبحػوثيف والػذيف أجمعػوا أف دور الزكػاة إغػاثي ،ويتطػابؽ الجػواب مػع نتػائا
تحميؿ ميزانيات لجنة الزكاة حيث تبيف أف معظـ براما الزكاة ،ىػي بػراما إغاثيػة ،حيػث تػـ إنفػاؽ مبمػ
 2203210772دينػػار أردنػػي ،عمػػى بػراما إغاثيػػة ،ومػػا تػػـ إنفاقػػة عمػػى بػراما التمكػػيف  190557دينػػار
أردني ،مما يؤكد أجوبة المبحوثيف أف دور الزكاة إغاثي في معظمة.
 -2ىؿ حصيمة الزكاة كافية إلحداث تغير ممموس في محاربة الفقر ؟
تـ طرح ىذا السؤاؿ عمى المبحوثيف والذيف أجمعوا أف حصيمة الزكاة غير كافية إلحداث تغيير ممموس
فػػي محاربػػة الفقػػر ،ويتطػػابؽ الجػواب ىنػػا ايضػاً مػػع نتػػائا تحميػػؿ ميزانيػػات لجنػػة الزكػػاة حيػػث أكػػدت أف
حصػػيمة الزكػػاة غيػػر كافيػػة إلح ػداث تغيػػر مممػػوس فػػي محاربػػة الفقػػر ،فمػػو حسػػبنا معػػدؿ اإلنفػػاؽ عمػػى
العػػائالت الفقي ػرة التػػي تنفػػؽ عمييػػا لجنػػة زكػػاة راـ ا﵀ والبي ػرة ،وعػػددىا  1250عائمػػة(نفقات لجنػػة الزكػػاة
كاممة/عػ ػػدد العػ ػػائالت 99.5 12/16/10250/2308820342 )12/16/دينػ ػػار أردنػ ػػي ،وأف خػ ػػط
الفقر لألسػرة المرجعيػة المتكونػة مػف خمسػة أفػراد ىػو  20470شػيكؿ حسػب الجيػاز المركػزي لإحصػاء
الفمسػػطيني .يتض ػح لنػػا أف حصػػيمة الزك ػػاة فػػي لجنػػة زكػػاة راـ المػػة والبيػػرة ،غيػػر كافيػػة إلحػػداث تغي ػػر
ممموس في محاربة الفقر.
فيما أجاب جميع المبحوثيف مف المستفيديف مف براما التمكيف أف المشاريع التي حصموا عمييػا مشػاريع
كبير مف احتياجاتيـ المعيشية.
ناجحة وتسد قسماً اً
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 -3ىؿ ىناؾ برامج أو مشاريع استراتيجية لمحاربة الفقر في فمسطيف وفي محافظة راـ اهلل والبيػرة
عمى وجو الخصوص؟
تـ طرح ىذا السؤاؿ عمى المبحوثيف ،والذيف أجمعػوا أنػو ال يوجػد مشػاريع اسػتراتيجية لمحاربػة الفقػر فػي
فمسػػطيف ،وفػػي محافظػػة راـ ا﵀ والبي ػرة عمػػى وجػػو الخصػػوص .وىػػذا يتطػػابؽ أيض ػاً مػػع نتػػائا تحمي ػػؿ
ميزانيػػات لجنػػة الزكػػاة بعػػدـ وجػػود مشػػاريع اسػػتراتيجية لمحاربػػة الفقػػر حيػػث يوجػػد برنػػاما لتمكػػيف بعػػض
األسر ،وحجـ اإلنفاؽ عمى ىػذا البرنػاما قميػؿ فقػد بمغػت نسػبة اإلنفػاؽ عمػى ىػذا اليرنػاما  0.001مػف
مجمؿ إنفاؽ المجنة.
 -4ما ىي المعوقات التي تحوؿ دوف اإل رتقاء بخدمات لجنة الزكاة؟
تـ طرح ىذا السؤاؿ عمى المبحوثيف ،والذيف أجمعوا عمػى ضػرورة وجػود قػانوف يػنظـ عمػؿ لجػاف الزكػاة
وضرورة خصـ الزكاة مف ضريبة الدخؿ ،لتشجيع الشركات عمى دفع الزكاة ،وأجمعوا عمى أف إجراءات
االحػػتالؿ التػػي تعيػػؽ التحػػويالت مػػف الخػػارج ومصػػادرة أمػػواؿ المجػػاف ،وقيػػاـ كثيػػر مػػف أصػػحاب رؤوس
األمػ ػواؿ بتوزيػػػع زك ػ ػواتيـ مباشػ ػرة ىػ ػػي مػ ػػا يح ػػوؿ دوف إرتقػ ػػاء المجػ ػػاف بخ ػػدماتيا .فيمػػػا أضػ ػػاؼ بعػػػض
المبحوثيف مف لجنة زكاة راـ ا﵀ والبيرة أف مف المعيقات قياـ صندوؽ الزكػاة الفمسػطيني بجمػع الزكػوات
مما خمؽ حالة إرباؾ عند المزكيف ،وقمة المصادر المالية.
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الفصؿ الخامس
_________________________________________________
االستنتاجات والتوصيات:
ق ػ ػػاـ الباح ػ ػػث م ػ ػػف خ ػ ػػالؿ د ارس ػ ػػتو بتن ػ ػػاوؿ المف ػ ػػاىيـ المتعمق ػ ػػة بالخ ػ ػػدمات الت ػ ػػي تق ػ ػػدميا لجن ػ ػػة الزك ػ ػػاة
المركزي ػ ػػة فػػ ػػي محافظ ػ ػػة راـ ا﵀ والبي ػ ػ ػرة ،حي ػ ػػث حػػ ػػاوؿ توض ػ ػػيح أثػ ػ ػػر ى ػ ػػذه الخػ ػ ػػدمات عم ػ ػػى محاربػػ ػػة
الفقػ ػ ػ ػػر فػػ ػ ػػي محافظػ ػ ػ ػػة راـ ا﵀ والبي ػ ػ ػ ػرة  .ويتنػػ ػ ػػاوؿ ىػ ػ ػ ػػذا الفصػ ػ ػ ػػؿ م ػ ػ ػػف الد ارسػ ػ ػ ػػة االس ػ ػ ػػتنتاجات التػ ػ ػ ػػي
توصمت إلييا الدراسة والتوصيات التي خرجت بيا ويمكف االستفادة منيا الحقاً.

 1.5االستنتاجات:
 -1إف معظػ ػ ػػـ الخػ ػ ػػدمات التػ ػ ػػي تقػ ػ ػػدميا لجنػ ػ ػػة الزكػ ػ ػػاة المركزيػ ػ ػػة فػ ػ ػػي محافظػ ػ ػػة راـ ا﵀ والبي ػ ػ ػرة ىػ ػ ػػي
خػ ػ ػػدمات إغاثيػ ػ ػػة ،وأف ب ػ ػ ػراما التمك ػ ػ ػػيف فػ ػ ػػي المجنػ ػ ػػة ال ازل ػ ػ ػػت بسػ ػ ػػيطة ودوف المسػ ػ ػػتوى حي ػ ػ ػػث
شكمت حوالي  0.001مف مجمؿ نفقات المجنة.
 -2إف أكثػ ػػر مػ ػػف نصػ ػػؼ إي ػ ػرادات المجنػ ػػة مػ ػػف الزكػ ػػاة الخارجيػ ػػة ،تػ ػػأتي مشػ ػػروطة لفئػ ػػة معينػ ػػة ،ممػ ػػا
ال يتػ ػػرؾ مجػ ػػاالً أم ػ ػػاـ لجنػ ػػة الزكػ ػػاة الس ػ ػػتثمارىا فػ ػػي مشػ ػػاريع تنموي ػ ػػة أو فػ ػػي مشػ ػػاريع التمك ػ ػػيف،
حي ػ ػ ػػث بمغ ػ ػ ػػت قيم ػ ػ ػػة إيػ ػ ػ ػرادات الزك ػ ػ ػػاة الخارجي ػ ػ ػػة  1200860643دين ػ ػ ػػار أردن ػ ػ ػػي .وى ػ ػ ػػي تش ػ ػ ػػكؿ
 %55مف إجمالي اإليرادات.
تغي ػ ػر مممػ ػػوس فػ ػػي محاربػ ػػة الفقػ ػػر
 -3إف حصػ ػػيمة الزكػ ػػاة المحميػ ػػة والخارجيػ ػػة غيػ ػػر كافيػ ػػة إلحػ ػػداث ّ
في محافظة راـ ا﵀ والبيرة.
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 -4ال يوج ػ ػػد مش ػ ػػاريع اس ػ ػػتراتيجية لمحارب ػ ػػة الفق ػ ػػر ،إنم ػ ػػا تعتم ػ ػػد المجن ػ ػػة عم ػ ػػى م ػ ػػا يردى ػ ػػا م ػ ػػف زك ػ ػػاة
محمية وخارجية ،وال يوجد لدى المجنة مشاريع تنموية لزيادة إيرادات الزكاة في المجنة.
 -5إف ع ػ ػػدـ وج ػ ػػود ق ػ ػػانوف ي ػ ػػنظـ عم ػ ػػؿ لج ػ ػػاف الزك ػ ػػاة م ػ ػػف حي ػ ػػث إلػ ػ ػزاـ الش ػ ػػركات عم ػ ػػى دف ػ ػػع زك ػ ػػاة
أموالي ػ ػػا ،أو خص ػ ػػـ قيم ػ ػػة الزك ػ ػػاة م ػ ػػف ضػ ػ ػريبة ال ػ ػػدخؿ ،جع ػ ػػؿ الش ػ ػػركات عازف ػ ػػة ع ػ ػػف دف ػ ػػع زك ػ ػػاة
أمواليا.
 -6إف منافس ػ ػػة ص ػ ػػندوؽ الزك ػ ػػاة الفمس ػ ػػطيني لمج ػ ػػاف الزك ػ ػػاة ف ػ ػػي جم ػ ػػع الزكػ ػ ػوات أح ػ ػػدث نوعػ ػ ػاً م ػ ػػف
اإلرباؾ لدى المزكيف.
 -7إف ع ػ ػػدـ وج ػ ػػود ثق ػ ػػة ف ػ ػػي لج ػ ػػاف الزك ػ ػػاة المش ػ ػػكمة م ػ ػػف قب ػ ػػؿ الحكوم ػ ػػة ،مم ػ ػػا جع ػ ػػؿ الكثي ػ ػػر م ػ ػػف
أصػ ػػحاب رؤوس األم ػ ػواؿ يقومػ ػػوف بتوزيػ ػػع زكػ ػػاة أم ػ ػواليـ بطريقػ ػػة مباش ػ ػرة ممػ ػػا يػ ػػؤدي إلػ ػػى عػ ػػدـ
العدالة في التوزيع.
 -8ىن ػ ػػاؾ أث ػ ػػر قمي ػ ػػؿ لمخ ػ ػػدمات الت ػ ػػي تق ػ ػػدميا لجن ػ ػػة الزك ػ ػػاة المركزي ػ ػػة ف ػ ػػي محافظ ػ ػػة راـ ا﵀ والبيػ ػ ػرة
عمى تقميص الفقر في

المحافظة .

 2.5التوصيات:
ػاء عم ػ ػػى االس ػ ػػتنتاجات الت ػ ػػي توص ػ ػػؿ إليي ػ ػػا الباح ػ ػػث ،م ػ ػػف خ ػ ػػالؿ تحمي ػ ػػؿ الواق ػ ػػع العمم ػ ػػي لمبيان ػ ػػات
بن ػ ػ ً

األولي ػ ػػة لمخ ػ ػػدمات الت ػ ػػي تق ػ ػػدميا لجن ػ ػػة الزك ػ ػػاة المركزي ػ ػػة ف ػ ػػي محافظ ػ ػػة راـ ا﵀ والبيػ ػ ػرة ،ف ػ ػػي محارب ػ ػػة
الفق ػ ػػر وتحدي ػ ػػد أى ػ ػػـ المعيق ػ ػػات والتح ػ ػػديات الت ػ ػػي تواج ػ ػػو عم ػ ػػؿ لجن ػ ػػة الزك ػ ػػاة ،خم ػ ػػص الباح ػ ػػث إل ػ ػػى
التوصيات اآلتية-:
 -1ايجاد براما توعوية مف شأنيا زيادة الوعي الديني لدى الناس لدفع زكاة أمواليـ.
 -2زي ػ ػػادة دور اإلع ػ ػػالـ والتوعي ػ ػػة ألص ػ ػػحاب رؤوس األمػ ػ ػواؿ ،والش ػ ػػركات ال ػ ػػذيف يمتنع ػ ػػوف م ػ ػػف أداء
زكاة أمواليـ لمجاف الزكاة ،ويفضموف دفعيا بأنفسيـ بسبب عدـ الثقة بمجاف الزكاة.
 -3العم ػ ػػؿ عم ػ ػػى التواص ػ ػػؿ م ػ ػػع أص ػ ػػحاب رؤوس الم ػ ػػاؿ واشػ ػ ػراكيـ ف ػ ػػي بػ ػ ػراما المجن ػ ػػة ،إلطالعي ػ ػػـ
عمى عمؿ المجنة وانجازاتيا ،مما يولد الثقة في عمؿ المجنة.
 -4العم ػ ػػؿ عم ػ ػػى إص ػ ػػدار ق ػ ػػانوف لمزك ػ ػػاة ،وال ػ ػػذي بموجب ػ ػػة يص ػ ػػبح دف ػ ػػع الزك ػ ػػاة إجباريػ ػ ػاً ،أو تخص ػ ػػـ
الزكاة مف ضريبة الدخؿ لمشركات لتحفيزىا عمى دفع الزكاة.
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 -5تخصػ ػ ػيص ج ػ ػػزء م ػ ػػف حص ػ ػػيمة الزك ػ ػػاة إلقام ػ ػػة مش ػ ػػاريع تنموي ػ ػػة واس ػ ػػتثمارية ت ػ ػػوفر ف ػ ػػرص عم ػ ػػؿ
لمفقراء القادريف عمى العمؿ ،وزيادة المساعدات المقدمة ليـ.
 -6العمػ ػ ػػؿ عمػ ػ ػػى إنشػ ػ ػػاء صػ ػ ػػندوؽ لمقػ ػ ػػروض الحسػ ػ ػػنة لػ ػ ػػدعـ الفق ػ ػ ػراء فػ ػ ػػي إنشػ ػ ػػاء مشػ ػ ػػاريع إنتاجيػ ػ ػػة
صغيرة.
 -7عم ػ ػػؿ شػ ػ ػراكات م ػ ػػع م ارك ػ ػػز الت ػ ػػدريب لت ػ ػػدريب ابن ػ ػػاء الفقػ ػ ػراء واأليت ػ ػػاـ عم ػ ػػى مين ػ ػػة تعي ػ ػػنيـ ف ػ ػػي
الحياة ،ومساعدتيـ في عمؿ ورش ومشاغؿ.
 -8زيػ ػػادة التنسػ ػػيؽ بػ ػػيف لجنػ ػػة الزكػ ػػاة والمؤسسػ ػػات الخيري ػ ػة ،لتجنػ ػػب ازدواجيػ ػػة التوزيػ ػػع حتػ ػػى تغطػ ػػي
أمواؿ الزكاة أكبر عدد مف المستفيديف.
 -9االس ػ ػػتفادة م ػ ػػف تج ػ ػػارب دوؿ الع ػ ػػالـ اإلس ػ ػػالمي ف ػ ػػي مج ػ ػػاؿ الزك ػ ػػاة ،وخاص ػ ػػة التجرب ػ ػػة الماليزي ػ ػػة
والجزائرية.
 -10تعزي ػ ػػز التخط ػ ػػيط ووض ػ ػػع خط ػ ػػط اس ػ ػػتراتيجية إلح ػ ػػداث تغييػ ػ ػر ممم ػ ػػوس ف ػ ػػي الخ ػ ػػدمات المقدم ػ ػػة
لمواجية أي ظروؼ طارئة.
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قائمة المصادر والمراجع
القرآف الكريـ
 إسماعيؿ ،فتح الرحمف أميف مصطفى ،2016 ،فاعمية برامج ديواف الزكاة لمتقميػؿ مػف ِحػدة الفقػر
مف ِوجيػة نظػر العػامميف عمييػا دارسػة ميدانيػة )ديػواف الزكػاة واليػة الخرطػوـ( ،رسػالة ماجسػتير،
جامعة السوداف لمعموـ والتكنولوجيا.
 امػػيف ،عبػػد ا﵀ صػػادؽ ،2005 ،اطروحػػة ماجسػػتير جامعػػة النجػػاح ،الفقػػر فػػي فمسػػطيف وسياسػػة
مكافحتو ،حالة عممية محافظة جنيف.
 البخػػاري ،محمػػد بػػف إسػػماعيؿ أبػػو عبػػدا﵀ الجعفػػي ،1987 ،الجػػامع الصػػحيح المختصػػر ،دار ابػػف
كثير ،بيروت ،ت :د .مصطفى ديب البغا.

 بشير ،محمد شريؼ ،2010 ،تجربة الزكاة بالسوداف.
 بمقاسـ ،فتيحػة ،2015 ،دور صندوؽ الزكاة الجزائػري فػي الحػد مػف ظػاىرة الفقػر لمفتػرة -2003
 ،2013رسالة ماجستير جامعة العقيد أكمي محند أولحاج ،الجزائر.
 بيت الزكاة الكويتيPM2018،10:54/2/25)wwwzakathouseorgkw.org.kw( ،

 الترمذي ،محمد بف عيسى أبو عيسى السػممي ،الجػامع الصػحيح سػنف الترمػذي ،دار إحيػاء التػراث
العربي – بيروت ،ت :أحمد محمد شاكر وآخروف.
 الجمعية الخيرية لمناصرة الشعب الفمسطيني/ايطاليا /http://www.abspp.org
 الجيػػاز المركػػزي لإحصػػاء الفمسػػطيني ،2016 ،قاعػػػدة بيانػػػات مسػػػح إنفػػػاؽ واسػػػتيالؾ األسػػػرة
لألعواـ  ،2011-2010راـ ا﵀ – فمسطيف.
 حػاجي ،فطيمػة ،2014 ،إشػكالية الفقػر فػي الجزائػر فػي ظػؿ البػرامج التنمويػة لمجزائػر لمفتػرة
 ،2014-2005اطروحة دكتوراة ،جامعة محمد خيضر،الجزائر.

 الحجػػازي ،السػػيد المرسػػي ،2004 ،الزكػػاة والتنميػػة فػػي البيئػػة اإلسػػالمية ،مجمػػة جامعػػة الممػػؾ عبػػد
العزيز ،االقتصاد اإلسالمي ،ما ،17عدد ،2ص .15-14
 حػرداف ،طػاىر حيػدر ،1999،االقتصػاد اإلسػالمي المػاؿ الربػا الزكػاة ،دار وائػؿ لمنشػر والتوزيػع،
االردف ،ط.1
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 الحميدي ،عبدا﵀ بف الزبير أبو بكر ،مسند الحميدي ،دار الكتب العممية مكتبة المتنبي ،بيػروت،
ت :حبيب الرحمف األعظمي.

 اب ػػف حنب ػػؿ ،أحم ػػد ،1999 ،مسػػػند اإلمػػػاـ أحمػػػد ،مؤسس ػػة الرس ػػالة ،ط ،2:ت :ش ػػعيب األرن ػػؤوط
وآخروف.
 الحنفي ،عالء الديف ،ابو بكر بف مسعود بػف أحمػد الكاسػاني ،1986 ،بػدائع الصػنائع فػي ترتيػب
الشرائع ،دار الكتب العممية ،بيروت ،لبناف ،ط ،2ج.2
 ابف خزيمة ،محمد بػف إسػحاؽ أبػو بكػر السػممي النيسػابوري ،1970 ،صػحيح ابػف خزيمػة ،المكتػب
اإلسالمي ،بيروت ،ت  :د .محمد مصطفى األعظمي.

 خضػير ،نػذير ، 2014،دور صػندوؽ الزكػاة فػي تحقيػؽ التنميػة المسػتدامة "دراسػة حالػة واليػة
الوادي  ،2013-2003رسالة ماجستير ،جامعة قاصدي مرباح -ورقمة ،الجزائر.
 خنفوسػ ػػي ،عبػ ػػد العزيػ ػػز ،2013 ،المؤسسػ ػػات الزكويػ ػػة كلليػ ػػة لمعالجػ ػػة الفقػ ػػر وفػ ػػؽ ب ػ ػراما التنميػ ػػة
االقتصادية مؤسسة الزكاة بوالية سالنجور بماليزيا نموذجػاً  ،المجمة الجزائرية لمعولمػة والسياسػات
االقتصادية ،العدد .4
 ربيع ،محمد عقؿ ،2018 ،مدير عاـ لجنة الزكاة المركزية في محافظة راـ اهلل والبيرة.
 رجػػب ،إبػراىيـ ،2003 ،منػػاىج البحػػث فػػي العمػػوـ االجتماعيػػة ،دار عػػالـ الكتػػب لمطباعػػة والنشػػر
والتوزيع ،الرياض.
 الرفػاعي ،عػادؿ محمػود ،الرفػػاعي ،وضػاح حمػداف ،2015 ،الفقػر والعشػوائيات و المشػػاركة
السياسية ،المنار لمنشر والتوزيع ،القاىرة ،ط.1
 الزركشي ،شمس الديف محمد بف عبد ا﵀ المصري الحنبمي ،1993،شرح الزركشي ،دار العبيكػاف،
ط.1:
 الس ِج ْس ػػتاني ،أب ػػو داود س ػػميماف ب ػػف األش ػػعث ب ػػف إس ػػحاؽ ب ػػف بش ػػير ب ػػف ش ػػداد ب ػػف عم ػػرو األزدي،
 ،2009سنف أبي داود ،دار الرسالة العالمية ،ط ،1ت :شعيب األرنؤوط  -محمد ِ
كامؿ قره بممي.
َ
َ
 السعدي ،عبد الرحمف بف ناصر ،1923 ،تفسير القراف ،دار الفجر لمتراث ،القاىرة ،ما.1
 سػػالـ ،ابػػو عبيػػد القاسػػـ ،1986 ،كتػػػاب األمػػػواؿ  ،ت :محمػػد خميػػؿ ى ػراس ،دار الكتػػب العمميػػة،
بيروت ،لبناف ،ط.1
 سػػميراف ،محمػػد عمػػي ،الػػدغمي ،محمػػد اركػػاف ،2011،اِلثػػػار االقتصػػػادية لمزكػػػاة ،كميػػة الد ارسػػات
الفقيية والقانونية ،جامعة آؿ البيت ،األردف.
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 سيد سابؽ ،2002،فقو السػنة ،ت :محمػد ناصػر الػديف األلبػاني ،مؤسسػة الرسػالة ،بيػروت ،لبنػاف،
ط.1
 شاوبميف ،عمانوئيؿ ،2009 ،ورقة عمؿ دور المؤسسات الخيرية االسالمية واسموب ادارتيا(لجاف
الزكاة في الضفة الغربية  ،)2009-1977مركز دراسات النزاعات والتنمية وبناء السالـ ،جنيؼ.
 الشرباصي ،أحمد ،1981 ،المعجـ االقتصادي اإلسالمي ،دار الجيؿ بيروت.
 الصندوؽ الفمسطيني انترباؿ. http://www.interpal.org.
 ضو البيت ،الصادؽ ،2004،الزكاة في صدر اإلسالـ ،سمسمة كتب الزكاة ،أمانة البحوث والتوثيؽ
والنشر ،معيد عموـ الزكاة ،الخرطوـ السوداف ،ج.2
 الطحاوي ،إبراىيـ ،1974 ،االقتصاد اإلسالمي مذىباً ونظامػاً ،مجمػع البحػوث اإلسػالمية ،القػاىرة،
مصر.
 عبد الرحيـ ،الصديؽ أحمد ،2008 ،الوسيط في فقو الزكاة وما عميو العمؿ في السوداف ،المعيد
العالي لعموـ الزكاة ،الخرطوـ ،السوداف.
 عز الديف ،محمد ،عزماف ،بف عبد الرحمف ،2011 ،دور المؤسسػات الزكويػة فػي معالجػة الفقػر
وفؽ برنامج التنمية االقتصادية ،مؤسسة الزكاة بوالية سال نجور نموذجا ،ورقة مقدمة في المؤتمر
العالمي الثامف لالقتصاد والتمويؿ اإلسالمي ،الدوحة ،قطر.
 عطيػة ،عبػد القػادر ،2005 ،االقتصػاد القياسػي بػيف النظريػة والتطبيػؽ ،الػدار الجامعيػة لمنشػر
والتوزيع ،االسكندرية ،مصر.
 عميػػاف ،بسػػاـ رضػواف ،2016 ،دور الزكػػاة فػػي تحقيػػؽ العدالػػة االجتماعيػػة والتكافػػؿ االجتمػػاعي،
مػ ػػؤتمر بيػ ػػت المقػ ػػدس اإلسػ ػػالمي الػ ػػدولي السػ ػػابع ،الزك ػ ػػاة (عب ػ ػػادة وعدال ػ ػػة وتنمي ػ ػػة)  4-3شػ ػػعباف
1437ىػ2016/5/11-10 /ـ ،فمسطيف.
 عمػػيش ،محمػػد بػػف أحمػػد بػػف محمػػد (أبػػو عبػػد ا﵀ المػػالكي) ،1989 ،مػػنح الجميػػؿ شػػرح مختصػػر
خميؿ ،دار الفكر -بيروت.
 عميوة ،جبر زيداف ،2007،ادارة و تنظيـ امواؿ الزكاة و أثرىا في الحد مف ظاىرة الفقر في قطػاع
غزة ،رسالة ماجستير ،الجامعة االسالمية ،غزة ،فمسطيف.
 عماوي ،ختاـ عارؼ حسف ، 2010 ،دور الزكاة في التنمية االقتصادية ،رسالة ماجسػتير ،جامعػة
النجاح الوطنية ،فمسيف.
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 عمري ،محمد حسف عبد الرحمف ،2010 ،دور لجاف أمواؿ الزكاة في التنمية في محافظات شماؿ
الضفة الغربية ،رسالة ماجستير ،جامعة القدس ،فمسطيف.
الزكػػاة ،دار
 الغفيمػي ،عبػد ا﵀ بػف منصػور ،2008،نػوازؿ ّ
ػيمية لمسػتجدات ّ
فقييػة تأص ّ
الزكػاة ،د ارسػة ّ
الرياض ،المممكة العربية السعودية ط.1
اإليماف لمنشر والتّوزيعّ ،

 الفػارس ،عبػد الػرزاؽ ،2001،الفقػر وتوزيػع الػدخؿ فػي الػوطف العربػي ،مركػز د ارسػات الوحػدة
العربية ،بيروت ،لبناف.
 فرحػػاف ،محمػػد عبػػد الحميػػد ،2008،مؤسسػػات الزكػػاة وتقيػػيـ دورىػػا االقتصػػادي ،دراسػػة تطبيقيػػة
لمفترة مف ( ،)2006-2000جامعة اليرموؾ ،االردف.
 فضؿ ا﵀ ،أـ ايمف قريب ا﵀ ،2006،مساىمة الزكاة في معالجة الفقر دراسة حالػة ،ديػواف الزكػاة
والية الخرطوـ في الفترة (2004-1998ـ) ،رسالة ماجستير ،جامعة الخرطوـ ،السوداف.
 الفكػي ،عبػد الكػريـ يوسػؼ ،قبػة ،فاطمػة ،2012 ،مشػاريع زكويػة إنمائيػة مسػتفادة مػف التجربػة
السودانية ،ورقة مقدمة في المؤتمر العممي األوؿ حػوؿ تثميػر أمػواؿ الزكػاة وطػرؽ تفعيميػا فػي
العالـ اإلسالمي ،جامعة سعد دحمب البميدة ،الجزائر.
 فػػالح ،محمػػد ،سػػماعي ،صػػميحة ،2013 ،دور التطبيقػػات المعاصػػرة لمزكػػاة فػػي تحقيػػؽ التنميػػة،
تجربة بيت الزكاة الكويتي ،المؤتمر العممي الثاني حوؿ دور التمويؿ االسالمي غيػر الربحػي الزكػاة
و الوقؼ في تحقيؽ التنمية المستدامة ،جامعة سعد دحمب بالبميدة ،الجزائر.
 قاشػي ،خالػد ،فايػدي كمػاؿ ،قاسػي ياسػيف ،2011،دور الزكػاة فػي معالجػة ظػاىرة الفقػر ،مجمػة
االقتصاد والتنمية البشرية ،جامعة البميدة ،الجزائر ،مطبعة دار التؿ.
 القحطاني ،سعيد بف وىؼ ،2004 ،الزكاة في اإلسالـ ،مؤسسة الجريسي ،الرياض،المممكة العربية
السعودية ،ط.3
 القحطاني ،سعيد بف وىؼ ،2012 ،زكاة الفطر ،الجريسي لمتوزيع و اإلعالف ،الرياض ،السعودية.
 ابػػف قدامػػة ،أبػػو محمػػد موفػػؽ الػػديف عبػػد ا﵀ بػػف أحمػػد بػػف محمػػد بػػف قدامػػة ،الشػػيير بػػابف قدامػػة
المقدسي ،المغني ،مكتبة القاىرة.

 القرضػػاوي ،يوسػػؼ ،1966 ،مشػػكمة الفقػػر وكيػػؼ عالجيػػا اإلسػػالـ ،دار العربيػػة لمطباعػػة والنشػػر،
بيروت – لبناف.
 القرضاوي ،يوسؼ ،1988 ،فقو الزكاة ،دار الرحاب ،الجزائر ،ما.1
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 القرضاوي ،يوسؼ ،2002 ،دور الزكاة في عالج المشكالت االقتصػادية ،نػدوة اقتصػاديات الزكػاة،
المعيد اإلسالمي لمبحوث والتدريب ،البنؾ اإلسالمي لمتنمية ،جدة ،المممكة العربية السعودية ،ط.2
 القرضاوي ،يوسؼ ،1991 ،فقو الزكاة ،مؤسسة الرسالة ،بيروت ،لبناف ج ، 1ط.20
 القرضاوي ،يوسؼ ،1995،مشكمة الفقر وكيؼ عالجيا اإلسالـ ،مكتبة وىبة ،القاىرة ،مصر.
 ابف قيـ الجوزية ،2009،زاد الميعاد في ىدي خير العباد ،مؤسسة الرسالة ،بيروت.
 الكميب ،عمي سعود ،2000 ،الفقير والمسكيف في ظالؿ الشريعة اإلسالمية ،بيت الزكاة الكويتي،
الكويت.
 كنعاف ،سييمة ،2016 ،الزكاة وأثرىػا فػي التنميػة االقتصػادية فػي المجتمػع المسػمـ ،مػؤتمر بيػت
المق ػػدس اإلس ػػالمي ال ػػدولي الس ػػابع( ،الزكػاةعبػ ػػادة وعدالػػػة وتنميػ ػػة) 4-3 ،ش ػػعباف 1437ىػ ػػ-10 /
2016/5/11ـ ،فمسطيف.
 لجنة الخيرية لمناصرة فمسطيف /فرنسا http://cbsp.fr
 لجن ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػة زك ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػاة المناصػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػرة األردني ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػة االس ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػالمية لمش ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػعب الفمس ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػطيني /عم ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػاف
http://www.monasara.org
 مبارؾ ،محمد ،1972 ،نظاـ االسالـ ،مكتبة دار الفكر ،بيروت.
 مجذوب ،احمد ،1998 ،اِلثار االقتصادية واالجتماعية لمزكاة ،دراسة نظرية مع إشارات تطبيقية،
مجمة دراسات مصرفية ومالية ،عدد اكتوبر ،ص.18
 مخموؼ ،حسنيف محمػد ،2005 ،تفسير كممات القػرآ ف الكػريـ ،دار الكمػـ الطيػب ،دمشػؽ ،سػوريا،
ط. 5
 مخمػػوفي ،عبػػد السػػالـ ،الع اربػػي مصػػطفى ،2012 ،األبعػػاد التنمويػػة لتثميػػر أم ػواؿ الزكػػاة  ،ورقػػة
مقدمة إلى المؤتمر العممي الدولي األوؿ حوؿ تثمير الزكاة وطػرؽ تفعيميػا فػي العػالـ اإلسػالمي،
جامعة البميدة ،الجزائر.
 المدني ،مالؾ بف أنس بف مالؾ بف عامر األصبحي ،2004 ،الموطأ ،مؤسسػة ازيػد بػف سػمطاف آؿ
نيياف لألعماؿ الخيرية واإلنسانية  -أبو ظبي – اإلمارات ،ط ،1:ت :محمد مصطفى األعظمي.

 مسند ،مصػطفى محمػد ،2013 ،دور الزكػاة فػي تحقيػؽ العػدؿ االجتماعي(تجربػة ديػواف الزكػاة –
السوداف) ،بحث قدـ لممؤتمر العالمي التاسع لالقتصاد والتمويؿ اإلسالمي ،استنبوؿ  ،تركيا– 9 ،
 10سبتمبر2013 ،ـ.
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 المصري ،رفيؽ ،2007،حػوار األربعػاء خػالؿ األعػواـ الدراسػة 2006 - 1997ـ ،جامعػة الممػؾ
عبد العزيز مركز أبحاث االقتصاد ،جدة المممكة العربية السعودية.
 الميػػداني ،عبػػد الغنػػي الغنيمػػي الدمشػػقي ،المبػػاب فػػي شػػرح الكتػػاب ،ت :محمػػود أمػػيف النػواوي ،دار
الكتاب العربي ،ج.1
 نصيب ،حفيزة ،2013 ،دور الزكاة والوقؼ في محاربة البطالة و الفقر آلية صػندوؽ الزكػاة فػي
الجزائر.
 النووي ،ابوزكريا محيي الديف يحيى بف شرؼ ،1991 ،روضة الطالبيف وعمدة المفتيف ،ت :زىيػر
الشاويش ،المكتب االسالمي ،بيروت ،لبناف ،ط،3ج.2
 النيسػػابوري ،أبػػو الحسػػيف مسػػمـ بػػف الحجػػاج بػػف مسػػمـ القشػػيري ،الجػػامع الصػػحيح المسػػمى صػػحيح
مسمـ ،دار الجيؿ بيروت.

 ىيئة االعماؿ الخيرية اإلماراتية // https://haipalestine.wordpress.com
 Debraj R. 1998. Development economics, published by Princeton
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