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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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