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  أعاننا على  الشكر هللا الذي أنار لنا درب العلم واملعرفة و احلمد و

  .أداء هذا العمل املتواضع

  حتية شكر و تقدير إىل املشرف على هذه الرسالة د. بودالل علي على إرشاداته 

  .وتوجيهاته القيمة يف سبيل إخراج هذا العمل إىل الوجود

  كما أخص بالشكر كل من ساهم يف هذا

  ...العمل من قريب أو من بعيد
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  الدراسي مشواري يف البالغ األثر لدعائهما كان والذين

  .اهللا حفظهم إخويت وإىل

  الدراسة وزمالء األصدقاء و األحباب و األهل وكل

  …املتواضع العمل هذا أهدي
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  :ةـــقدمم

 عتبارهاب سالماإل تقدمي كيفية يف يتمثل سالميةاإل اتمعات جيابه الذي التحدي نإ        
 وقع اليت املعوقات و األخطاء بتجنب متيز منهج وفق هأشكال جبميع الفرد مهوم يعاجل منهجا

 سالماإل أن جند حيث الرأمسايل، و شتراكياال النظامني يف متمثال التقليدي املايل الفكر فيها
 األفراد حاجات جلميع شامال جاء سالماإل أن بطبيعة الدولة شؤون لتنظيم كامال تصورا ميتلك
 العامل سالميةاإل الشريعة هافي حكمت اليت احلقبة يف ذلك جتلى وقد العامة، للمصاحل وحمققا

 الدول على وقوانينه نظمه فرض الذي ستعماراال بسبب ذلك كل تغري أن ىلإ سالمي،اإل
 كالنظام جاهزة أنظمة و قوانني تستورد فأخذت للتنمية احلقيقي املعىن تعرف مل اليت سالميةاإل
. فيه أنشئت يالذ الواقع عن بعيدة وظروف بيئة على تطبيقها و الرأمسايل و شتراكياال

 هذا ينجح مل لكن التنمية مشكلة حل دف االشتراكي النموذج االستقالل بعد تبنت فاجلزائر
 ذلك بعد حتولت مث له، مصدرا تعترب اليت الدول يف فشله أثبت الذي هو و ينجح كيف النظام

 التنمية حتقيق يف البلدان بعض يف النجاحات بعض حقق الذي الرأمسايل النموذج ىلإ
 هذا يومنا ىلإ منه املرجوة االقتصادية وال جتماعيةاال غاياته ال حيقق مل أنه ىلإ االقتصادية،

 القرن من الثاين فالنصف ذلك الواقع أثبت فقد متوالية، أزمات ىلإ يتعرض وأنه خصوصا
 1975 عام يف كان الفقراء عدد أن باعتبار األغنياء، و الفقراء بني الفجوة باتساع متيز العشرين

 حسب فقري مليار 1,2 حوايل 2002 سنة بلغ أن ىلإ 1980 يف ليتضاعف مليون 400 حوايل
 30 منهم ميوت ،2002 مارس شهر خالل املكسيك يف املتحدة لألمم التابع التنمية متويل مؤمتر
 2,4 و للشرب، الصاحلة املياه ىلإ نسمة مليار من أكثر ويفتقر الفقر، بسبب يوميا طفل ألف
 نمليو 100 الفقراء تعداد بلغ فقد العريب للوطن بالنسبة أما الصحية، العناية ىلإ نسمة مليار
 املتحدة األمم عن الصادر البشرية التنمية تقرير حسب قرفال عتبة حتت مليون 73 منهم فقري
 عدد وصول عن للتنمية املتحدة األمم برنامج تقديرات أخر بينت فقد اجلزائر أما ،2000 لعام

 من %50 حوايل على اتمع فئات أغىن من %20 يستحوذ ففيما ،مليون 12 ىلإ فقراءال
 والباقي القومي، الدخل من %07 على الإ الفئات أفقر من %20 حيصل ال القومي الدخل
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 الرتبة يف البشري الفقر تصنيف حسب اجلزائر رتبت فقد الدخل، املتوسطة الفئات على موزع
   .)1(1999 سنة للتنمية املتحدة األمم لربنامج العام التقرير حسب دولة 174 جمموع من 52

 وتقاليده، تمعا بيئة مع يتماشى ومايل اقتصادي بديل ىلإ حباجة سالميةاإل فالدول وبالتايل
 سالمية،اإل الدول يف االقتصادية بالتنمية للنهوض احللول ميلك سالمياإل النظام أن باعتبار
 النشاط يف تؤثر فهي ،ذلك لتحقيق سالمياإل النظام يف املوارد أهم أحد الزكاة وتعترب

 حماربة خالل من أو االقتصادية التنمية لتمويل موارد من توفره ما حيث من سواء االقتصادي
  .االستثمار وتشجيع كتنازاال

 أبعادها هلا مؤسساتية أشكال يف الزكاة تنظيم ىلإ سالميةاإل الدول مسارعة ىلإ هذا كل أدى
 العهد يف سابقا عنها متخلية كانت أن بعد والتنظيمية االقتصادية، االجتماعية ومدلوالا

 جناحها ومقومات عناصر توفري يف املؤسسات هذه نشاءإ من األمهية وتتجلى االستعماري،
   .املعاصرة األوضاع و الظروف ظل يف وفعاليتها

 مثل لزامياإل بالطابع فيها الزكاة مجع يتم من بني الزكاة مؤسسات جتارب نقسمتا وقد
 نشاءإ على عملت اليت اجلزائر مثل تطوعي بشكل مجعها يتم من و ،... ماليزيا و السودان
 نشاءإ مثل تعيشها اليت االجتماعية و االقتصادية الوضعية من للخروج املشاريع من جمموعة
 على القضاء يف املشاريع هذه تنجح مل لكن ،... الشباب ودعم ترقية وكالة البطالة، صندوق

 االجتماعي اجلانب على تركز وبرامج مشاريع طرح الضروري من كان لذا والبطالة، الفقر
 وسيلة الزكاة أن باعتبار الزكاة صندوق مشروع جند املشاريع هذه أبرز من واالقتصادي،

 دارياإل التنظيم مستوى ىلإ تصل مل التجربة هذه أن غري. االقتصادية التنمية حتقيق يف فعالة
 املمارسة حيز من خترج مل أا أي والتوزيع اجلمع عملية متابعة ىلإ يؤهلها الذي املستقل
 و كالسودان ذلك ىلإ سباقة أخرى دول غرار على املؤسساتية املمارسة جمال ىلإ الفردية
  .ماليزيا

                                                             
 ،االقتصادية العلوم يف الدكتوراه شهادة لنيل مقدمة أطروحة اجلزائر، يف الزكاة مؤسسات رساءإ ،)2000( رزيق، كمال. د  (1)

  .02 ص اجلزائر، جامعة سعد دحلب البليدة،
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  :ةــشكالياإل

 جوانب على حتوائهاال األخرى االقتصادية األنظمة على كليا اخمتلف نظاما الزكاة نإ      
 حتقيق يف الفعال ولدورها ة،يوالسياس املالية األخالقية، االجتماعية، الدينية، املختلفة احلياة
 خالل من نفاقهاإ و جبايتها ةيمسؤول تتوىل أن الدولة على جيب أنه غري االقتصادية، التنمية
 عمر عهد يف ذلك فعلت كما املنشودة األهداف لتحقق الالزمة اخلربات فيه تتوفر فين جهاز

 معدالت ورفع االنتاج وزيادة االكتناز، وحماربة والبطالة، الفقر على بقضائها العزيز عبد بن
  .االجتماعية و االقتصادية التنمية حتقيق بالتايل و االقتصادي، االستقرار وحتقيق النمو

   : تيةاآل شكاليةاإل طرحنا املنطلق هذا من

  .؟ اجلزائري االقتصاد تنمية يف املسامهة الزكاة مجع يفالرمسي  املؤسسايت للعمل ميكن هل  

  : التالية األسئلة الفرعية الرئيسية شكاليةاإل عن ومتخضت

  .؟ الكلية االقتصادية املتغريات يف تأثر أن للزكاة ميكن مدى أي ىلإ .1

  .؟ الزكاة مؤسسات فعالية يف أثر االجتماعيةو املالية التنظيمية، للعناصر هل .2

 القيمة هي ا التصريح يتم اليت األموال وهل ناجحة، أم فاشلة اجلزائر يف الزكاة جتربة هل. 3
  .؟ اجلزائر يف للزكاة احلقيقية

  :ثـالبح دافـأه

  :يلينوجزها فيما  األهداف من جمموعة حتقيق ىلإ البحث يهدف        

  .سالمياإل املايل النظام موارد أهم من باعتبارها الزكاة على التعرف -

  .قتصاديةتفعيل الديناميكية اال يف دورها و للزكاة االقتصادية األثار معرفة -
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 السودان مثل لزاماإل مببدأ وتوزيعها جبمعها تقوم اليت الزكاة مؤسسات على التعرف -
 لصندوق تقدمها أن ميكن اليت ضافةاإل و املؤسسات هذه طرف من احملققة والنتائج وماليزيا،

  .التجريب مرحلة من للخروج اجلزائري الزكاة

 التنمية حتقيق يف يلعبه أن ميكن الذي والدور اجلزائري الزكاة صندوق عمل على التعرف -
  .للمجتمع االقتصادية

  :اتــالفرضي

  .التنمية حمققة االجتماعية و االقتصادية املتغريات يف التأثري على الزكاة تعمل .1

 املشكالت من الكثري معاجلة ىلإ يؤدي مؤسسايت طارإ يف الزكاة وتوزيع حتصيل عملية .2
  .االجتماعية و االقتصادية

 الزكاة لصندوق االقتصادي الدور تطوير ىلإ يؤدي التنظيمية و التشريعية البنية تطوير .3
  .اجلزائري

  :وعـاملوض ارـختيا ابـأسب

  :موضوعية أخرى و شخصية ألسباب املوضوع هذا اختيار مت       

    : ةـالشخصي ابـاألسب

 االقتصادية املشكالت من جمموعة يف خاصة اجلزائر و عامة سالميةاإل اتمعات تعيش       
 سالمياإل االقتصادي النظام يف نفكر جيعلنا ما هذا ،األنظمة مجيع على ستعصتا واالجتماعية

  .سالميةاإل النهضة عصر يف جناعتها أثبتت فعالة كأداة الزكاة على حيتوي الذي

  : ةـاملوضوعي ابـاألسب

 وزارة شرافإ حتت الزكاة صندوق بإنشائها الزكاة تطبيق يف اجلزائر لشروع نظرا       
 الدور و للزكاة املؤسسايت طاراإل على ضوءال لتسليط الدراسة هذه جاءت الدينية، الشؤون

   .االجتماعية و االقتصادية التنمية حتقيق يف يلعبه أن ميكن الذي
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   :ةـالسابق اتـالدراس

 هذا ملوضوع تطرقت قد تكون سابقة دراسات هناك مناإ و فراغ من حبث أي ينطلق ال       
 ضافةإ مع اجلديد للبحث نطالقةاال مبثابة هي تكون النتائج من جمموعة ىلإ توصلت و البحث
  :الدراسات هذه من ،بالتفصيل النتائج هذه وتطوير

أبعاده  :طار املؤسسايت للزكاةمذكرة ماجستري بعنوان اإل، )2011(احلكيم بزاوية،عبد  .1
حيث قام الباحث بتحليل  -دراسة مشكل الثقة يف صندوق الزكاة اجلزائري -ومضامينه 

األموال واملصارف اليت جتب فيها، وتأثري الزكاة وحكمها ونظام الزكاة من الناحية التعريفية 
االجتماعية، مث  دورها يف عالج املشكالت االقتصادية واالقتصادية الكلية وى املتغريات عل

ىل إ للحضارة االسالمية أعطى الباحث تطور التنظيم املؤسسايت للزكاة منذ العصور األوىل
مستدال ببعض التجارب املعاصرة يف تنظيم الزكاة واليت يتمتع بعضها بالطابع يومنا هذا 

ظهار الدور الكبري الذي ميكن أن إمع  األخر يعمل مببدأ التطوعالزكاة ولزامي يف حتصيل اإل
يلعبه عنصر الثقة يف جناح مؤسسات الزكاة املعاصر، مث قام الباحث بدراسة جتربة صندوق 
الزكاة اجلزائري ودور عنصر الثقة يف جناحه من خالل دراسة ميدانية لثقة املزكني يف والية 

  .تلمسان
 دورها وتقييم الزكاة مؤسسة ،كتاب)2010(فرحان، حممد ميداحل عبد حممد. د .2
 الدول يف الزكاة مؤسسات واقع تقييم على الدراسة هذه رتكزتا حيث ،قتصادياال
 كفاءة يف تأثريه و املؤسسات هلذه التنظيمي و التشريعي الواقع دراسة خالل من سالميةاإل

 تقدمي مع بلداا، قتصادياتا تنمية يف العمليتني هاتني جناح مدى ودراسة والتوزيع التحصيل
 .األخري يف بتوصيات وخروجه املؤسسات، هذه مشاكل حلل كاقتراح وتشريعية تنظيمية بنية

 صندوق أمهية- سالماإل يف العامة املالية بعنوان ماجستري مذكرة ،)2010(جناة، محداي .3
 يف ودورها الزكاة مفهوم ىلإ فيها تعرضت -االقتصادية التنمية يف سالميةإ كمؤسسة الزكاة
 العامل يف الزكاة ملؤسسات تطبيقية جتارب وذكر واالجتماعية، االقتصادية التنمية حتقيق

 بني مقارنة أجرت األخري يف و حصائيةاإل و التشريعية ، التنظيمية الناحية من سالمياإل
  .التوصيات من مبجموعة الدراسة وخلصت املدروسة الزكاة مؤسسات
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 أبعاده- للزكاة املؤسسايت طاراإل كتاب،)1990(العلمي، حممد و جاليل بن بوعالم .4
 عرض مت حيث مباليزيا، كواالملبور يف املنعقد للزكاة الثالث املؤمتر واقع من -ومضامينه

 خالل من للزكاة املؤسسي واهليكل للزكاة، والتنظيمية داريةاإل اجلوانب الكتاب هذا يف
 لزامياإل الطابع على تعتمد اليت الزكاة لتطبيق املؤسساتية التجارب بعض عرض

 .الزكاة وتوزيع لتحصيل والتطوعي

  : ةـالدراس جـمنه

 اعتماد مت الفرضيات من التحقق و البحث أهداف وحتقيق شكاليةاإل على لإلجابة        
  :التالية املناهج

 يف تلعبه الذي الدور و الزكاة أدبيات وحتليل وصف خالل من التحليلي الوصفي املنهج 
  .االقتصادية التنمية حتقيق
 ا الزكاة تاريخ ىلإ التطرق خالل من التارخيي املنهجديوان و سالمي،اإل الفكر يف ونظريا 

  .اخللفاء و الصحابة وعهد النبوي العهد يف الزكاة
 ذلك و سالميةاإل الدول واليات يف الزكاة مؤسسات بني املقارنة عند املقارن املنهج 

 .تلمسان لوالية الزكاة صندوق يعيشها يتال الوضعية على للوقوف

  :ةـالدراس اتـصعوب

 املوجودة التعقيدات و ،الدراسات امليدانية وندرة اال هذا يف تبحث اليت املراجع قلة       
   : على الدينية الشؤون مديرية يف

 .الزكاة حصيلة من األخرية السنوات حصائياتإ خيص فيما الوطين املستوى -
 حسنة قروض من نياملستفيد األشخاص عن معلومات على احلصول يف الوالئي املستوى -

  .الصندوق من

  :ثـالبح ةـخط

   :العمل كما يليهذا إلجناز البحث مت تقسيم        
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  ثالثة فصول وخامتة ائية متبوعة ببعض التوصيات. مقدمة و

  .االقتصادية التنمية يف ودورها الزكاة :األول الفصل

 اليت موالواأل ااونظري وحكمها لزكاةل طار النظرياإل ىلإ الفصل هذا يف التطرق مت       
 ودور سالميواإل الوضعي الفكر يف االقتصادية التنمية بني ومقارنة ومصارفها فيها جتب

   .واالجتماعية االقتصادية املتغريات على بتأثريها االقتصادية التنمية حتقيق يف الزكاة

  .للزكاة املؤسسايت اإلطار :الثاين الفصل

 هذا يومنا ىلإ الزكاة فريضة نشأة منذ للزكاة املؤسسايت التنظيم ىلإ الفصل هذا يتعرض       
   .وماليزيا السودان مها الزكاة بدفع القانوين لزاماإل مبدأ على تقومان جتربتني حتليل مع

 بوالية الزكاة هليئة ميدانية دراسة( اجلزائري الزكاة صندوق جتربة :الثالث الفصل
  .)تلمسان

 واهليكل واألهداف النشأة من اجلزائري الزكاة صندوق جتربة بعرض قمنا حيث       
 التطرق مع حصائياتاإل وحتليل الصندوق يعتمدها اليت والتوزيع التحصيل طرق و التنظيمي

 ملديرية ميدانية بدراسة ختمناه و اجلزائر، يف املفترضة الزكاة ألموال االقتصادية ثاراآل ىلإ
     .ماليزيا من واليتني و السودان من واليتني مع مقارنتها و تلمسان بوالية الدينية الشؤون

  .ليها مع سرد بعض التوصياتإوخلصت الدراسة بالنتائج املتوصل      
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  .يف التنمية االقتصادية ودورها الزكاة: الفصل األول
  : مقدمة الفصل

تشري كتابات التنمية إىل أن املفهوم التقليدي للتنمية االقتصادية متمثال يف زيادة   
عيشة وانتشار مظاهر املمن الدخل القومي قد صاحبه تدهور مستوى  دمتوسط نصيب الفر

، وبعد التغريات الكبرية اليت طرأت توزيع الدخول ومشكالت الفقر، البطالة، والتفاوت يف
تعرف على هذا املفهوم خاصة "تقرير البنك الدويل يف اية عقد الثمانينات، أصبحت التنمية 

تتضمن تغريات جوهرية يف التكوين االجتماعي، والقيم بأا عملية متعددة األبعاد 
و االقتصادي، وتقليص الفقر والبطالة، النمعامة، مبا ميكن من اإلسراع مبعدل واملؤسسات ال

غري أن اإلسالم كان هو  .)1(وتقليل التفاوت يف توزيع الدخول، ومن حتقيق التنمية االقتصادية
هذه املشاكل من خالل الدور الكبري الذي تلعبه الزكاة يف حتقيق التنمية  السباق يف عالج

ث املسلمني على حي ذيواحملرك الفعال الاملالية،  لاالقتصادية باعتبارها من أهم موارد الدو
استثمار أمواهلم حىت ال تأكلها الصدقة، ونقل األموال من األغنياء إىل الفقراء هذا ما يؤدي 

يف البلد، هذا ما  قتصادياومنه االستثمار وبالتايل حدوث انتعاش  ستهالكاالإىل زيادة 
  سنوضحه يف هذا الفصل الذي قسم إىل ثالث مباحث:

  األول: ماهية الزكاة. املبحث
  اإلسالمي. املبحث الثاين: التنمية االقتصادية بني الفكر الوضعي و

  .والتنمية االقتصادية ةالثالث: الزكااملبحث 
  
  
  
  
   

                                                
التناسق والتناقض بني التنمية االقتصادية وعدالة توزيع الدخول يف إطار الفكر اإلسالمي  ،)2008( د أبو دوح،عمر محا دد. حمم )1( 

  .53والوضعي، الدار اجلامعية، مصر، ص
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  .ماهية الزكاة: املبحث األول
  .تعريف الزكاة: املطلب األول

يطلق على الفعل  سماالإن للزكاة امسني األول يتمثل يف املعىن أي إخراج الزكاة وهذا   
ذاته وهو تزكية املال، أما االسم الثاين فيتمثل يف املضمون أي تطلق على العني املزكى ا 

  .)1(ويعين ذلك اجلزء من املال الذي يتم إخراجه كزكاة
  .التعريف اللغوي: الفرع األول

 " عاىل:تعين الزكاة يف اللغة النماء والربكة والطهارة، وتتمثل هذه املعاين يف قوله ت  

                                 

 " )2(.   

 " وقوله أيضا                             

                                 

              " )3( .من اإلمث وتطهر النفس  فهي تطهر مؤديها  
  .من البخل وتنمي أجره وماله بربكة اهللا تعاىل

  .التعريف الشرعي: الفرع الثاين
تعرف من الناحية الشرعية على أا إخراج جزء خمصوص من مال خمصوص بلغ نصابا   

معني من النصاب خيرجه الغين  رما تعرف على أا قدك، )4(ملستحقه إن مت املال ودار احلول
وعرفها البهوي حيث  )5(من املصارف الثمانية سلم للفقري املستحق أو أحد مستحقي الزكاةامل

   .)6("يف مال خمصوص لطائفة خمصوصة، يف وقت خمصوصقال: "بأا حق واجب 

                                                
  .10دراسات نظرية وتطبيقية يف حماسبة الزكاة، دار اجلامعة اجلديدة، ص ،)2002( كمال خليفة أبو زيد، د. )1( 
  .103 اآلية التوبةسورة  )2( 
  .21اآلية  النورسورة  )3( 
  .18ص ليل، سلسلة فقه إمام دار اهلجرة،التسهيل ملعاين خمتصر خ ،الزكاة ،)2003( ،طاهر عامر د. )4( 
  .11د. كمال خليفة أبوزيد، مرجع سابق، ص )5( 
  .192ة املارة، صكشاف القناع على منت اإلقناع، مطبعة احلكومة، ملح، )1974( البهوي منصور بن يونس، )6( 
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فمعىن "حق واجب" أي أن الزكاة حق واجب للفقراء على األغنياء وليست منحة أو   
 "هبة مصداقا لقوله تعايل:                  ")1(.     

  . )2(ويقاتل من منع الزكاة حىت يؤديها إىل أصحاا كما فعل أبو بكر الصديق رضي اهللا عنه

قوله مال خمصوص" أي املال الذي وجبت فيه الزكاة، وقوله" لطائفة خمصوصة"،  و  
  لثمانية اليت ذكرا اآلية الكرمية بقوله تعاىل:أي املصارف ا      

                               

                 
)3(.  

احلول عليها  وقوله يف وقت خمصوص "أي أن زكاة األمثان ال جتب إىل بعد مرور  
ب، أما الزروع والثمار فزكاا تستحق وقت احلصاد لقوله اوكذلك املاشية إذا بلغت النص

  تعاىل:                        

                                  

                  
)4(    

يتضح أن هناك عالقة بينهما من عدة  صطالحيواالبعد استعراض املعىن اللغوي   
   :)5(وجوه أمهها

  تتناول الزكاة معىن املضاعفة يف الرزق فاملال املزكى ينمو بأمر اهللا تعاىل؛ قال رسول اهللا  1-
صلى اهللا عليه وسلم: {من تصدق بصدقة من كسب طيب وال يقبل اهللا إال طيبا كان إمنا 

   .)1(حىت تكون مثل اجلبل} **أو فصيلهيضعها يف كف الرمحن يربيها كما يريب أحدكم فلوه

                                                
  .25 – 24 ، اآليات:املعارجسورة  )1( 
  .26ص تاريخ اخللفاء، دار الفكر بريوت، ،)1974( السيوطي جالل الدين، )2( 
  .60 ، اآليةالتوبةسورة  )3( 
  .141 ، اآليةاألنعامسورة  )4( 
  .92لقدس، ص، عمان، منشورات جامعة ا1فقه العبادات، ط ،)1994( السرطاوي، حممود وآخرون، )5( 
 .هو املهر، ألنه يفلى أي يعظم  

 هو ولد الناقة املفطوم. الفصيل: **
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الزكاة سبب يف تطهري نفس املزكي من البخل وتعويده اجلود والكرم مصداقا لقوله صلى  2-
  .)2( {حصنوا أموالكم بالزكاة}اهللا عليه وسلم: 

الصدقة لطفئ غضب الرب وتدفع ميتة  {إندفع السوء والشر، لقوله صلى اهللا عليه وسلم: 3-
  .)3( السوء}

" الثواب واألجر مصداقا لقوله تعاىل: 4-                    

                             

"
)4(.    

حسن اخلالفة على التركة لقوله صلى اهللا عليه وسلم:{ما أحسن عبد الصدقة إال أحسن  5-
  .)5( اهللا اخلالفة على تركته}

على حمبته هللا تعاىل، قال  وشيء عند املسلم يعل التأكيد على عدم التعلق باملال، حيث ال 6-
 "تعاىل:                                    

                           

                          " )6(  

  .التعريف االقتصادي اإلسالمي: الفرع الثالث
تعرف الزكاة بأا"فريضة مالية تقتطعها الدولة أو من ينوب عنها من األشخاص   

 العامة أو األفراد قسرا، وبصفة ائية، ودون أن يقابلها نفع معني تفرضها الدولة طبقا

                                                
 ، مكتبة الصفا،1410كتاب الزكاة باب الصدقة من كسب طيب، حديث رقم  ،)2003( ميل،اجلحممود بن  به اعتىنصحيح البخاري،  )1( 

  . 311ص
  .41الضريبة، ص رواه الشهاب، د. غازي عناية، الزكاة و )2( 
  .42رواه الترمذي، الشيخ منصور علي ناصف، التاج الطالع لألصول يف أحاديث الرسول صلى اهللا عليه وسلم، دار اجليل، بريوت، ص )3( 
  .262اآلية  البقرة: سورة )4( 
  .42غازي عناية، مرجع سابق، ص رواه أمحد، د. ) 5( 
  .24، اآلية التوبةسورة  )6( 
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ية احملددة يف القرآن الكرمي، للمقدرة التكليفية للممول، وتستخدمها يف تغطية املصارف الثمان
  .)1(والوفاء مبقتضيات السياسة املالية العامة اإلسالمية"

  يتضح من هذا التعريف أن الزكاة تتميز بالسمات التالية:  
  :الزكاة فريضة مالية- أ

إن الزكاة فريضة إلزامية على كل مسلم استوفت فيه الشروط الالزمة ألدائها مصداقا   
  "لقوله تعاىل:                            

        " 
 "وهلا طبيعة مالية ألا تنصب على األموال استنادا لقوله تعاىل:)2(

                   
)3(.  

  :وجوب الزكاة- ب
أوجب القرآن الكرمي الزكاة يف العام الثاين للهجرة، وأنذر الرسول صلى اهللا عليه   
مانعي الزكاة بعذاب أليم، وبالتايل يتم حتصيلها جربيا من املمتنع عن أدائها، يقول وسلم 

.من أعطاها مؤجترا فله أجرها، فإنا آخذوها وشطر ماله رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم:{..
  .)4(عزمة من عزمات ربنا تبارك وتعاىل وال حيل آلل حممد منها شيء}

أمرا واجب األداء يف كل حني إال  أاغري أن ما جيب اإلشارة إليه أن الزكاة مل يتضح   
  .)5(يف خالفة أيب بكر الصديق حيث قاتل أهل الردة ومانعي الزكاة"

  :الزكاة فريضة حكومية - جـ
بعد حادثة أيب بكر الصديق أفىت العلماء بأن الزكاة إذا مل تؤد وجب على ويل األمر   

وإن مجع وإنفاق الزكاة من مسؤولية الدولة، وقد خصص املشرع اإلسالمي  أخذها بالقوة
سات الزكاة جهاز العاملني عليها اليت تقوم بإدارا وحتصيلها، ومن هنا انبثقت فكرة مؤس

   اليت بدأ تطبيقها يف الدول اإلسالمية.
                                                

  .42صاة، منشورات دار الكتب، اجلزائر، ريبة والزكالض ،)1991( ،د. غازي عناية )1( 
  .103، اآليةالتوبةسورة  )2( 
  .25 – 24 ، اآليات:املعارجسورة  )3( 
  .53رواه أمحد وأبو داود والنسائي واحلاكم والبيهقي، فقه السنة، ص )4( 
  .325ص ،2ط املبادئ االقتصادية يف اإلسالم، دار الفكر العريب، ،)1980( علي عبد الرسول، )5( 
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  :الزكاة فريضة بال مقابل-د
ال جيوز له اشتراط مقابل أو احلصول وال جيوز لدافع الزكاة استردادها وال املطالبة ا،   

  على منافع مقابل دفعه للزكاة.
  :ةالزكاة من مقتضيات السياسة العامة اإلسالمي-هـ

وضعي هدف الضريبة يف تغطية النفقات العامة، أما الفكر لقد وضع االقتصاد ال  
االقتصادي اإلسالمي وضع الزكاة لتغطية النفقات حيث حددها يف مثانية مصارف املذكورة 
يف سورة التوبة، وذلك لتحقيق أهداف اقتصادية، اجتماعية، سياسية ومالية سنتطرق إليها 

  الحقا.
  .احكم الزكاة وحكم مانعه: املطلب الثاين
  .حكم الزكاة :الفرع األول

الزكاة هي ركن من أركان اإلسالم وفرض من فرائضه، فقد ورد ذكر الزكاة يف   
  القرآن مرات كثرية، وقورنت، بالصالة يف ستة وعشرين موضعا.

" جاءت الزكاة يف القرآن تارة بأسلوب األمر ا، كما يف قوله تعاىل:       

              " 
  كقوله تعاىل: وتارة بأسلوب الثناء على فاعلها)1(

 "                               

                  " 
)2.(  

  وتارة بالتحذير من التهاون يف إخراجها كما يف قوله تعاىل:             

                             

                            

                                                
  .43، اآليةالبقرةسورة  )1( 
  .1-4، اآلياتاملؤمنونسورة  )2( 
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)1(  

فاألسلوب األول جاء يف أغلب السور املدنية حيث جاء أكثر حتديدا وختصيصا ومت   
الواجبة، وعلى من تصرف، ب فيها، وشروط وجوا، واملقادير حتديد األموال اليت جت

  وكذلك اجلهاز الذي يقوم بتنظيمها وإدارا.
قة من القيود، أما األسلوب الثاين جاء يف أغلب السور املكية وذلك ألا كانت مطل  

  كانت موكلة إىل إميان األفراد، وشعورهم بواجب األخوة حنو إخوام من املؤمنني.
السنة النبوية متابعة للقرآن يف بيان فرضية الزكاة يف عدد من األحاديث  تكما جاء  

  منها:
 عنهما أنه قال ما رواه البخاري ومسلم عن عبد اهللا بن عمر بن اخلطاب رضي اهللا  

صلى اهللا عليه وسلم  يقول: {بين اإلسالم على مخس، شهادة أن ال إله إال ول اهللا مسعت رس
اهللا وأن حممدا رسول اهللا، وإقام الصالة وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت ملن 

ولوال أمهية الزكاة ملا صرح الرسول بوجوب قتال مانعيها، حيث  ،)2(استطاع إليه سبيال}
سالم:{أمرت أن أقاتل الناس حىت يشهدوا أن ال إله إال اهللا وأن حممدا قال عليه الصالة وال

رسول اهللا ويقيموا الصالة ويؤتوا الزكاة فإذا فعلوا ذلك عصموا مين دماءهم وأمواهلم إال 
  .)3(حبقها وحسام على اهللا}

روى أبو  فعلت السنة املطهرة حيث وكما حذر القرآن الكرمي مانع الزكاة كذلك  
: {ما من صاحب ذهب وال فضة ال يؤدي وسلم عليه رسول اهللا صلى اهللا قال :قالهريرة 

منها حقها إال إذا كان يوم القيامة صفِّحت له صفائح من نار فأمحي عليها يف نار جهنم 
كان مقداره مخسني ألف سنة  يومفيكوى ا جنبه وجبينه وظهره كلما بردت أعيدت له يف 

                                                
  .34-35 ني، اآليتالتوبةسورة  )1(  

  .13، ص1، ج08، باب قول النيب صلى اهللا عليه وسلم، حديث رقم البخاري يف صحيحه، كتاب اإلميان أخرجه )2( 
  .38، ص23أخرجه مسلم يف صحيحه، كتاب اإلميان، حديث رقم  )3( 
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اآليتني ، هذا احلديث يفسر )1(سبيله إما إىل اجلنة وإما إىل النار}حىت يقضى بني العباد فريى 
  .من سورة التوبة 35و 34

  .حكم مانع الزكاة: الفرع الثاين
خيتلف حكم مانع الزكاة حسب احلالة املوجود فيها سواء جحودا أو خبال أو اونا،   

إال أن يكون حديث الزكاة هي أحد أركان اإلسالم فمن جحدها كفر وذا يقول النووي:"
سلم خمتلط ممعىن ذلك إن كان صاحب املال  ،)2(عهد باإلسالم ال يعرف وجوا فيعرف"

باملسلمني، صار حبجبها كافرا وجرت عليه أحكام املرتدين من القتل وغريها، هذا إذا جحد 
جممع على وجوبه  وجوب الزكاة على اإلطالق، أما إذا جحد وجوا يف مال خاص غري

  اة يف مال غري املكلف، فال يكفر الختالف العلماء يف وجوا.كالزك
أما إذا امتنع عن أدائها خبال واونا غري منكر لوجوا، مل يكفر استنادا التفاق   

  العلماء، ولكن تؤخذ منه قهرا.
رواه  ملاأما إذا منع الزكاة واحدا أو أكثر واتفقوا باالمتناع وجب على اإلمام قتاهلم   
رة، عبد الرمحن بن صخر الدوسي قال: قال سيدنا أبو بكر الصديق رضي اهللا عنه: أبو هري

كانوا *{واهللا ألقاتلن من فرق بني الصالة والزكاة، فإن الزكاة حق املال، واهللا لو منعوين عناقا
  .)3(يؤدوا إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم لقاتلتهم على منعها}

، أما العقاب يف اآلخرة فقد تضافرت نصوص الكتاب والسنة هذا فيما خيص العقاب الدنيوي
بالتوعد ملن ترك فريضة الزكاة، تاركا بذلك ركنا عظيما من أركان اإلسالم، ومن هذه 

   املذكورتني سابقا من سورة التوبة.  35و  34اآليتني لنصوص ا
  
  
  
  

                                                
  .499، ص 987أخرجه مسلم يف صحيحه، كتاب الزكاة، إمث مانع الزكاة، حديث رقم  )1( 
  .3 ،2 صص دار الكتب العلمية، بريوت، الطبعة األوىل،  ،روضة الطالبني ،)2000( ،النووي، أبوبكر حيىي بن شرف )2( 
 العناق: أنثى من ولد املعز.  *
  .135، ص1400، حديث رقم أخرجه البخاري، يف أول كتاب الزكاة )3( 
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  .نظريات فرضية الزكاة يف الفكر االقتصادي اإلسالمي: الفرع الثالث
تستمد نظريات فرضية الزكاة من التشريع اإلهلي املستمد من القرآن الكرمي والسنة         

النبوية وتستند أحقية وسلطة الدولة يف جبايتها، وتأديتها من األفراد وذلك وفق النظريات 
  :)1(التالية

  :نظرية االستخالف 1-
   "إن املال هو مال اهللا واإلنسان مستخلف فيه لقوله تعاىل:        

                         "
   "وقوله أيضا)2(

                               

    "
" ، وقوله أيضا:)3(                   

                                        

                                       

                         "
)4(    

مال اهللا ما أنعم عليه من مال  فهو مستخلف فيه جيب أن يؤدي كاملؤمتن على فاإلنسان 
  شكره وزكاته، ضمن احلدود املشروعة.

  :نظرية التكاليف العامة 2-
منشأ هذه النظرية حق اهللا يف تكليف عباده مبا يشاء من تكاليف بدنية أو مالية، وذلك من 

    "عبادة اهللا وشكره لقوله تعاىل: منطلق أن اإلنسان مل خيلق عبثا بل ل

    ")5(.  

                                                
  .55-59ص  ص عناية، الضريبة والزكاة، مرجع سابق، يد. غاز )1( 
  .31سورة النجم، اآلية، ص )2( 
  .7سورة احلديد، اآلية  )3( 
  .33سورة النور، اآلية  )4( 
  .56سورة الذاريات، اآلية  )5( 
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  :نظرية التكافل االجتماعي 3-
منشأ هذه النظرية، األفراد يف اتمع حييون حياة تضامن وتكافل فالفرد مدين بطبعه ال   

جلماعة فما له من مال اجلماعة، يعيش بدون غريه، أو خارج جمتمعه، وما يكسبه هو بفضل ا
كما أن حياته وثقافته وبقاءه هي من حياة اتمع، ولذا فالفرد يف اجلماعة ال يتصرف باملال 
إال يف مصلحتها وكل إساءة يف التصرف إساءة ملال اجلماعة، واإلسالم أقر ذا املبدأ فوصل 

 " ه تعاىل:بني مال الفرد ومال اجلماعة، ونظم التصرف يف املال، لقول     

                                ")1(.   

"وقوله أيضا:                              ")2(
إذن   

والزكاة جتسد ذلك ال ألن مال البعض هو مال الكل، اآليتني حتثان على حسن التصرف يف امل
  حبيث ال يبقى املال حيازة فئة قليلة غنية بل يوزع على باقي أفراد اتمع.

  :نظرية اإلخاء 4-
واإلنسانية لقوله صلى اهللا عليه وسلم:{ منشأ هذه النظرية قواعد اإلخاء يف العقيدة   

تداعى  امثل املؤمنني يف ترامحهم وتوادهم وتعاطفهم كمثل اجلسد الواحد، إذا اشتكى عضو
. وقد ربطت السنة بني اإلميان وواجبات األخوة يف )3(له سائر اجلسد بالسهر واحلمى}

ات شبعان وجاره جائع إىل املساعدة واإلنفاق لقوله صلى اهللا عليه وسلم:{ ما آمن يب من ب
، فاإلسالم وضح قواعد التالحم والترابط اإلنساين، وبىن عالقات األفراد )4(جنبه وهو يعلم}

اإلنسانية على مثل هذه القواعد، فشرع الزكاة تطبيقا لقواعد الترابط والتالحم وقضاء حاجة 
  الفقري...اخل.

  
  

                                                
  .05سورة النساء، اآلية  )1( 
  .27سورة اإلسراء، اآلية  )2( 
  .237ص ،، املؤسسة الوطنية للفنون املطبعية، اجلزائر2موسوعة األحاديث النبوية، ج ،)1995( عبد الرمحن طالب، )3( 
  .58عناية، الزكاة والضريبة، مرجع سابق، ص يغازد. رواه البخاري ومسلم وأبو داود،  )4( 
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  .كاةشروط األموال اليت جتب فيها الز :املطلب الثالث
لقد قامت السنة النبوية بشرح وتفصيل أهم الشروط الواجب توفرها يف الشخص   

  :)1(املزكي واملال املزكى، وتتمثل هذه الشروط يف
امللك التام، النماء، بلوغ النصاب، دوران احلول، خلو املال من احلاجات األصلية وحرية املال 

  وخلوه من الدين.
  .امللك التام :الفرع األول

احتواه قادرا على االستبداد به أما متام امللك  يلك يف اللغة مصدر ملك الشيء أامل  
ملال مملوكا له رقبة ويدا، أي أن يكون بيده ومل يتعلق به حق غريه، وأن افهو أن يكون 

يتصرف يف اختياره وفوائده الراجعة عليه، وعرف احلنفية امللك التام: هو القدرة على 
لق بذلك تبعة يف الدنيا وال غرامة يف اآلخرة، فال زكاة يف سوائم التصرف على وجه ال يتع

الوقف واخليل املوقوفة وال األموال املوقوفة، ال زكاة يف املال احلرام؛ عن عبد اهللا بن مسعود 
به يمل تط ابثه منع الزكاة وكسب خبيثعن النيب صلى اهللا عليه وسلم:{ من كسب طيبا خ

دين هو من متام امللك وهو شرط يف مال الزكاة أن يكون ساملا ، والسالمة من ال)2(الزكاة}
رضي اهللا عنهما:{ ال يزكي الذي عليه الدين، وال  )3(من الدين، روي عن عكرمة وعطاء

  .يزكيه صاحبه حىت يقبضه}
  .النماء :الفرع الثاين

  نوعان: اومه  
قابل للنماء، كاألنعام اليت  : وهو املال النامي بطبيعته أي ماال ناميا بالفعل أومناء حقيقي *

  .تنمو منوا طبيعيا يزيد من الثروة احليوانية، الزروع والثمار اليت تنمو بذاا والتجارة الراحبة
: وهو قابلية املال للنماء والزيادة كالنقود ألا وسيلة للتبادل ومقبولة قبوال النماء التقديري *

دماها يف املعامالت اليت تعطي عائدا أو تدر دخال، عاما، وبالتايل ميكن مناؤها بتشغيلها واستخ
                                                

نازعات الضريبية، ى التنمية االقتصادية، ماجستري يف املأثر كل من الزكاة والضريبة عل ،)2009( فاطمة حممد عبد احلفيظ حسونة، )1( 
  .55ص نابلس، فلسطني،

  .65اهليثي نور الدين، جممع الزوائد ومنبع الفوائد، بريوت، درا الكتاب العريب، ص )2( 
  .57فاطمة حممد عبد احلفيظ حسونة، أثر كل من الزكاة والضريبة على التنمية االقتصادية، مرجع سابق، ص )3( 
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لى استثمار أمواهلم حىت ال عرمحة من اهللا بالناس واتمع، إذ أا تدفع األفراد  طفهذا الشر
  تأكلها الزكاة.

وقد أوضح ابن اهلمام ذلك بقوله:" إن املقصود من شرعية الزكاة مع املقصود األصلي   
ال يصري هو فقريا، بأن يعطي من فضل ماله قليال  جهقراء على وء، هو مواساة الفالمن االبت

يؤدي إىل خالف ذلك عند تكرار ال من كثري، وال جيب يف املال الذي ال مناء له أصال، حىت 
، وذا يتحقق قول رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم )1(السنني خصوصا مع احلاجة لإلنفاق"

بعفو إال عزا وما تواضع أحد هللا إال  ا عبد:{ ما نقصت صدقة من مال وما زاد اهللا
  نام يصلح ألن يكون وعاء زكاة. ل، إذن كل ما)2(رفعه}

  .بلوغ النصاب: الفرع الثالث
هو احلد األدىن من املال الذي إذا ملكه املكلف أصبح غنيا ووجبت يف أمواله الزكاة   

الزكاة لقوله صلى اهللا وقد حددت السنة النبوية مقدار ما جيب من النصاب حىت جتب فيه 
عليه وسلم :{ يف كل عشرين دينارا نصف دينار ويف كل أربعني دينارا دينار، ويف كل مائيت 

 595غم ذهب و 85، وقد حدد هذا النصاب يف الوقت الراهن بـ)3(درهم مخسة دراهم}
صاا غم فضة، فإذا ملك املسلم هذه املقادير وجب عليه الزكاة أما عروض التجارة فيتحدد ن

بسعر السوق قياسا على نصاب الذهب والفضة. فالنصاب شرط الزم لوجوب الزكاة يف كل 
األموال ظاهرة كانت أو باطنة، ويشترط أن يكون فائضا عن احلاجات األساسية اليت تدفع 

                                                              اهلالك عن الناس مثل املطعم وامللبس واملسكن والعالج...اخل.
  .حوالن احلول :الفرع الرابع

الورق، وأقام يف ملكه حوال وجبت فيه  أومعىن ذلك من ملك نصابا من الذهب   
مريا بعد اكتمال الزكاة أي عند مرور حول كامل على أموال املالك سواء كان هجريا أو ق

زكاة يف مال حىت حيول عليه  النصاب وجبت عليه الزكاة لقوله صلى اهللا عليه وسلم :{ال

                                                
  .165، ص1، ملبنان ،بريوت ،دار الكتب العلميةفتح القدير، شرح  ،)2003( ،اإلمام كمال الدين املعروف بابن مهام )1( 
  .2588، حديث رقم 4مسلم، كتاب الرب والصلة، باب استحباب العفو والتواضع، عن أيب هريرة، م  صحيح )2( 
  .571، ص1791الورق والذهب، حديث رقم ابن ماجة، سنن ابن ماجة، كتاب الزكاة باب الزكاة  )3( 
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يسري األموال اليت ختضع للزكاة، وإمنا  ع، وال يسري هذا الشرط عل كل أنوا)1(احلول}
عروض التجارة  وتداوهلا مثل النقود،اليت تتصف بتغريها على أنواع معينة من األموال 

رج من األرض واألنعام، ويطلق على هذا النوع من الزكاة رأس املال وتعفى األموال اليت خت
من شرط حوالن احلول ألن النماء يتحقق يف الزروع والثمار مبجرد حصاد الزرع وجين 

  الثمار، ويطلق على هذا النوع من الزكاة زكاة الدخل.
  .خلو املال من احلاجات األصلية :الفرع اخلامس

اإلنسان من طعام وكسوة وعروض حلاجته  يذخرهصلية هي كل ما احلاجات األ  
، واحلاجة األصلية ال جتب فيها الزكاة ألا غري نامية وال معدة للنماء ألا مستهلكة، األصلية

  قال اهللا تعاىل:                        

                              

          
، وقد أقر احلنفية ذا الشرط على اعتبار أن احلاجات )2(

  األساسية لإلنسان هي من ضرورات البقاء.
  .زكاة)األموال اليت جتب فيها الزكاة (أوعية ال :املطلب الرابع

مل حيدد القرآن الكرمي ما هي األموال اليت جتب فيها الزكاة وما شروطها، واملقادير   
الواجبة يف كل منها، بل ترك للسنة النبوية تبيان وتفصيل ذلك، فقد حدد الرسول الكرمي 
مقادير الزكاة الواجبة يف األموال واليت عرفت باملاشية والزروع  والثمار والذهب والفضة 

ض التجارة واملعادن والركاز، هذا وقد ذكر القرآن الكرمي أنواعا من األموال نبهنا على وعرو
  زكاا وأداء حق اهللا فيها وهي:

  .من سورة التوبة 35و 34اآليتني الذهب والفضة يف - 

                                                
  .570، ص1أخرجه ابن ماجة، ج )1( 
  .219سورة البقرة، اآلية  )2( 
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  الزروع والثمار يف قوله تعاىل: -                   

                         

                                  
)1(.  

" : الكسب من التجارة واملستخرج من باطن األرض من معدن وغريه يف قوله تعاىل -     

                                 

                              

")2(.      

  .)3(زكاة الثروة احليوانية :الفرع األول
  حبيث مت تقسيم الثروة احليوانية من حيث مصدر تغذيتها إىل نوعني:  

دون  يق الرعي أخري اهللا املتاح عن طري: وهي اليت يكون غذاؤها من األنعام السائمة *
  ء على أحد وتكون فترة الرعي معظم السنة.تكلفة أو عب

وهي األنعام اليت يقدم هلا العلف أي تتطلب تغذيتها تكلفة، هذه األنعام  :األنعام املعلوفة *
 بدورها جيب التفريق بني أهداف اقتنائها:

  :دف التسمني 1.
ست من عروض التجارة ألا وهو نشاط مقصود لتسمني األنعام والدواجن، فهي لي  

تبقى فترة من الزمن بغرض تسمينها وبالتايل قد يزيد وزا ومن مث قيمتها لذا خيضع هذا 
النشاط لزكاة غلة رأس املال وذلك بإخضاع صايف اإليراد من بيع هذه احليوانات للزكاة 

  مبقدار العشر.
  
  

                                                
  .141سورة األنعام، اآلية  )1( 
  .267سورة البقرة، اآلية  )2( 
  .48تطبيق حماسيب معاصر، دار املريخ للنشر، ص ة، الزكا)م 1986هـ، 1406 ( د. سلطان حممد علي السلطان، )3( 
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 : هدف التجارة 2.
وإعادة بيعها بعد فترة، وبالتايل ختضع هذه  يتم هذا النشاط عن طريق شراء املاشية 

احليوانات لزكاة عروض التجارة وذلك بتقوميها كل عام مع نتاجها وإخراج ربع العشر من 
  رأس املال ومنائه:

  : هدف اإلنتاج واالستغالل 3.
احلرير...اخل، ويدخل هذا  يهدف هذا النشاط إىل إنتاج األلبان والبيض والصوف و  

األصول الثابتة حماسبيا ومن مث ال خيضع للزكاة العتباره من عوامل اإلنتاج،  النشاط يف حكم
وإمنا خيضع صايف اإليراد الناتج عنه للزكاة مبقدار العشر قياسا على زكاة العمل أو الزروع أو 

  الثمار.
  :زكاة احليوانات السائمة

نماء فاملواشي للا ث وإمنرمثل هذه احليوانات ال تتخذ وسيلة للعمل أو الركوب أو للح  
واألنعام السائمة على عكس املعلوفة، فالزكاة جتب يف السائمة املقتناة بقصد النسل والسمن 
والزيادة، أما إذا كان السوم بقصد محل األثقال أو الركوب أو احلرث فال زكاة فيها، حسب 

ما رواه أمحد مذهب مجهور الفقهاء املبين على أحاديث الرسول صلى اهللا عليه وسلم، ومنها 
ز بن حكيم عن أبيه عن جده قال: { مسعت رسول اهللا صلى اهللا والنسائي وأبو داود عن 

  عليه وسلم يقول:{{يف كل إبل سائمة يف كل أربعني ابنة لبون..}}.
معىن ذلك أن الزكاة ال جتب يف احليوانات املعلوفة، وجتب يف احليوانات السائمة الغري   

  على الغرض من وراء اقتناء هذه احليوانات. عاملة، وكل ذلك يتحدد
حدد الرسول صلى اهللا عليه وسلم نصاب الزكاة يف كل من الغنم واإلبل والبقر وقد   

  ويقاس عليها باقي الثروة احليوانية.
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 .)1(وعاء ومقدار زكاة اإلبل: )01(جدول رقم 
  املقدار الواجب   النصاب

  ال شيء 4-0
  من الغنم (1)شاة  9-5

  من الغنم )2(شاتان  14-10
  شياه من الغنم 3 19-15
  شياه من الغنم 4 24-20
بنت خماض: وهي الناقة اليت أكملت السنة ودخلت يف  35-25

  الثانية.
لبون: وهي الناقة اليت أكملت سنتني ودخلت يف بنت  45-36

  الثالثة.
  حقة: وهي الناقة اليت أكملت ثالثا ودخلت يف الرابعة. 60-46
جذعة: وهي اليت أكملت أربع سنوات ودخلت يف  75-61

  اخلامسة.
   )2(بنتا لبون  90-76

   )2(حقتان  120-91
  حقة 50بنت لبون ويف كل  40يف كل   فأكثر 121

  
  
  
  
  

                                                
 أمهية صندوق الزكاة كمؤسسة إسالمية يف التنمية االقتصادية، رسالة ماجستري، اجلزائر،، املالية العامة يف اإلسالم ،)2009( محداين جناة، )1( 

  .144 ص
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  .)1(وعاء ومقدار زكاة البقر: )02(جدول رقم 
وعاء زكاة 

  البقر
  )3(مسنة   )2(تبيع أو تبيعة   زكاة البقر

29-1 - - 
39-30 1 - 
59-40  - 1 
69-60 2 - 
79-70  1 1 
89-80 - 2  
99-90 3 - 

109-100 2 1 
119-110 1 2 
129-120 4 3 
139-130 

  
3 1 

  يف كل أربعني مسنة يف كل ثالثني تبيع و وهكذا
  

  .وعاء ومقدار زكاة الغنم: )03جدول رقم (
وعاء زكاة 

  الغنم
  شاة من الغنم  زكاة الغنم

 ال شيء   39-1
120-40 1 

200-121 2 
399-201 3 
499-400 4 
599-500 5 
699-600 6 
799-700 7 

                                                
  .54سلطان بن حممد علي سلطان، الزكاة، مرجع سابق، ص )1( 
   تبع أمه.التبيع: هو الذي له سنة ودخل يف الثانية وقيل له ذلك ألنه ي )2( 
  املسنة: اليت أكملت الثالث سنوات ودخلت يف الرابعة. )3( 
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  يف كل مائة شاة واحدة  هكذا  و
  علما أن الغنم يشمل الضأن واملاعز، ومها صنفان من نوع واحد فيضم بعضها إىل بعض.

  .زكاة الثرة النقدية: الفرع الثاين
ة ذات السمة النقدية اليت جتب الزكاة فيها لذاا الثروة النقدية هي األموال املنقول        

باعتبارها أمواال نامية، وتشمل الذهب والفضة والنقود املصرفية بأنواعها املختلفة واألوراق 
  املالية.

  .زكاة النقدين: الذهب والفضة 1.
والسنة حديث أبو  ،34يف سورة التوبة اآلية  وهي واجبة بالكتاب والسنة، أما الكتاب  

    .14يرة يف الصفحة رقم هر
غراما،  85هي تساوي من الغرامات يف عرفنا اليوم  مثقال، و ينإذا بلغ الذهب عشر  

ففيه نصف مثقال أي ربع العشر، أما الفضة ففي كل مائيت درهم إذا حال عليها احلول ففيها 
  .% 2,5، وقد قدر معظم الفقهاء ربع العشر بـ)1(مخسة دراهم أي ربع العشر

مخسة  {ليس فيما دونيب سعيد اخلدري قال: قال النيب صلى اهللا عليه وسلم: عن أ  
{ ليس عليك شيء حىت يكون لك عشرين دينارا فإذا كان وقال أيضا:   ،)2(}أوسق صدقة

  .)3(لك عشرون دينارا وحال عليها احلول ففيها نصف دينار فما زاد فبحساب ذلك}
 200م، وبالتايل فاخلمس أواقي تساوي دره 40واألوقية بإمجاع املسلمني تساوي   

دينار مع العلم أن وزن  20درهم ويف الذهب  200درهم، علما أن نصاب الزكاة من الفضة 
زن دينار الذهب الشرعي يساوي وغرام فضة وأن  2,975درهم الفضة الشرعي يساوي 

الشكل غرام ذهب، وبالتايل يكون حتديد نصاب الذهب والفضة يف الوقت الراهن ب 4,25
  غ فضة. 595=  200× 2,975التايل: نصاب الفضة بالوزن احلديث = 

  ذهب. اغرام 85= 20× 25 ,4نصاب الذهب بالوزن احلديث = 
                                                

املغين، كتاب الزكاة، مكتبة الرياض احلديثة، باب زكاة الذهب  ،)1997( موفق الدين أبو حممد عبد اهللا بن قدامة املقدسي احلنبلي، )1( 
  .64، صاجلزئ الرابع،3ط ،والفضة

   .1447ة الودق، حديث رقم البخاري، صحيح البخاري، باب زكا )2( 
  .23سنن أيب داود، بريوت دار الفكر، ص )3( 
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هذا يف السابق أما اليوم فتغريت قيمة الفضة حيث اخنفضت اخنفاض كبري، أما النقود   
زمنة، لذلك يوصي خمتلف الذهبية مل تتغري باعتبارها وحدة لقياس القيمة يف كل العصور واأل

الفقهاء والعلماء باستخدام الذهب كأساس لتحديد نصاب الزكاة لكي ال يتضرر أصحاب 
  األموال.
أما الذهب والفضة املتخذة حليا للنساء فال زكاة فيه، هذا إن جرت عادن بلبس   

ما مل جتر  مثل السوار واخللخال واخلامت، وما يلبسنه على وجوههن ويف أعناقهن وغريه، أما
عادن بلبسه كاختاذها حلية الرجال كحلية السيف، فهو حرام وعليها زكاته كما لو اختذ 

  .)1(الرجل حلي املرأة
  :أوراق النقد 2-

عرفت النقود الورقية يف العصر احلاضر وانتشرت بشكل كبري حىت عم استعماهلا يف   
واخلارجية، وعدم كفاية النقود مجيع الدول، وذلك بسبب اتساع نطاق املعامالت الداخلية 

املعدنية وحدها لتلبية ما تتطلبه احلركة االقتصادية، وهلذه النقود غطاء جزئي لدى البنك 
  املركزي للدولة من الذهب والعمالت األجنبية.

لذلك استقر رأي الفقهاء على خضوعها للزكاة، مىت بلغت نصاب الذهب والفضة،   
ه مخسة ومثانني غرام من الذهب أو أكثر وجبت عليه درافإذا بلغ املال مع الشخص ما مق

للذهب أو الفضة أو  يمع مراعاة أن القياس يتم بسعر بيع املزك  % 2,5الزكاة فيها بنسبة 
  .)2(العملة الورقية ال بسعر الشراء

  :زكاة األوراق املالية 3-
ة، ويطلق تشمل األوراق املالية األسهم والسندات اليت تصدرها الشركات املسامه  

  عليها اسم األوراق املنقولة، وحتدد الزكاة فيها وفق الشكل التايل:
  
  

                                                
  .69ابن قدامة املقدسي، كتاب الزكاة، مرجع سابق، ص )1( 
حبث بعنوان الزكاة والضريبة وأثرها يف اتمع، كلية الشريعة والقانون يف اجلامعة اإلسالمية، غزة،  ،)2006( ،د. ماهر حامد احلويل )2( 

  .53ص
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  :زكاة األسهم - أ
السهم هو احلصة اليت يقدمها الشريك يف شركة املسامهة، فالتكييف احلقيقي للسهم   

هو أنه جزء من موجودات الشركة أيا كان نوعها، واألسهم صورة من صور االستثمار 
يعة اإلسالمية ما مل يكن نشاط الشركة حمرما كالتعامل بالربا وصناعة اخلمور، املباح يف الشر

  . وهذه املوجودات أو األسهم أموال مملوكة جيب على مالكها زكاا إذا توفرت فيها الشروط
فينا مالك ولقد ذهب االجتاه يف العصر احلاضر إىل إخضاع األسهم للزكاة ألننا لو أع  

   وريبالفقراء لكان يف ذلك ظلم كبري على غريهم من املالك وأيضا  هذه األسهم من الزكاة
وتزكى األسهم  ،)1(جتب فيها الزكاة بشراء األسهم حيث ال زكاة فيهاالناس أمواهلم اليت 

  :)2(وفق حالتني
  :األوىل

أن يكون املساهم قد اختذ األسهم للمتاجرة يف أسواق األوراق املالية فهي يف هذه   
) من % 5 ,2(رب كسائر عروض التجارة وختضع حلكم زكاا أي إخراج ربع العشراحلالة تعت

  القيمة السوقية بسعر يوم وجوب الزكاة
  :الثانية

ون املساهم قد اختذ األسهم لالستفادة من ريعها السنوي فهو ينوي ا بالدرجة األوىل كأن ي 
  كما يلي: والكسب من البيع والشراء فزكاا ةاالستثمار وليس املضارب

إن أمكنه أن يعرف عن طريق الشركة أو غريها مقدار ما خيص السهم من املوجودات  1-
  ).% 2,5(الزكوية للشركة فإنه خيرج زكاة أسهمه بنسبة 

عه إىل سائر أمواله من حيث احلول والنصاب وخيرج يإن مل يعرف يضم مالك السهم ر 2-
فور  % 10رون إخراج العشر من الربح أي عنها ربع العشر، وهذا رأي األغلبية، ويرى آخ

  قبضه، فالنصاب وحوالن احلول ليسا شرطا لوجوب الزكاة حسب نظرهم.
  

                                                
من املوقع:  الشركات، كلية القانون، اخلرطوم،حبث بعنوان زكاة األسهم يف  ،)2007( رير،ضالصديق حممد األمني ال د. )1( 

http://uaesm.maktoob.com/vb/uae64379 
  .65سلطان بن حممد علي السلطاين، الزكاة، مرجع سابق، ص د. )2( 
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   :زكاة السندات- ب
السند ميثل جزءا من قرض على الشركة أو اجلهة املصدرة له، وتعطي عليه فائدة حمددة عند 

فائدة الربوية احملرمة، لكن إصداره، لذلك التعامل ذا السند حرام شرعا الشتماهلا على ال
رغم ذلك جيب على املالك تزكية األصل أي رأس املال كل عام بضم قيمة رأمسال السندات 

دون الفوائد الربوية املترتبة له، وكما هو  % 2,5إىل ماله يف النصاب واحلول ويزكيها بنسبة 
باشرة بإنفاقه يف وجوه مقرر شرعا ال زكاة يف املال احلرام وعلى صاحبه التخلص منه مجيعه م

  .)1(اخلري عدا بناء املساجد أو طباعة املصاحف
  .زكاة الثروة الزراعية :الفرع الثالث

ذكرت زكاة الثروة الزراعية يف أكثر من موضع سواء كان ذلك يف الكتاب أو يف   
  السنة.

"يف الكتاب لقوله تعاىل:                      

                                    

            "
 : وقوله تعاىل ،)2(             

                          

                                   

     
)3(.  

ريا العشر ث{ فيما سقت السماء والعيون أو كان عسلم :  يف السنة لقوله صلى اهللا عليه و
  . )4(وما سقي بالنضج نصف العشر}

  وقد اختلف العلماء حول ما جتب فيه الزكاة، وميكن التمييز بني االجتاهات التالية:  

                                                
  .54ص يت، مكتبة الشؤون الشرعية،، الكوبيت الزكاة ،)2009( أحكام وفتاوى الزكاة، )1( 
  .267سورة البقرة، اآلية  )2( 
  .141سورة األنعام، اآلية  )3( 
  .328، ص1، ج1483صحيح البخاري، كتاب الزكاة، حديث رقم  )4( 
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ال زكاة يف اللوز، مذهب اإلمام مالك والشافعية: الزكاة يف كل ما يقتات ويدخر؛ إذن  1-
ادي للناس، وال زكاة يف التفاح والرمان، عاجلوز، البندق، والفستق ألنه ليس من القوت ال

  واخلوخ ألنه ال ميكن ادخاره.
مذهب اإلمام أمحد: يف كل ما ييبس ويبقى ويكال وعلى ذلك ال جتب الزكاة يف  2-

  اخلضروات والفواكه ألا ال تكال.
من  267يف اآلية   فة: يف كل ما أخرجت األرض مصداقا لقوله تعاىلذهب اإلمام أيب حني 4.

{ وفيما سقت السماء العشر، وفيما وقوله صلى اهللا عليه وسلم:  ،نفة الذكرسورة البقرة اآل
سقي بالنضح نصف العشر}، مما تقدم يتبني لنا أن مذهب أيب حنيفة هو أكثر املذاهب مشوال  

أما نصاب زكاة الزروع  أخرجت األرض قليلة وكثريةحيث أن الزكاة واجبة يف كل ما 
والثمار فقد اتفق أهل العلم أن الزكاة جتب فيها عند بلوغها مخسة أوسق لقول صلى اهللا عليه 
وسلم: { ليس فيما دون اخلمسة أوسق صدقة}، إذا كانت تروى مباء األمطار أو العيون يتم 

سقت السماء العشر}، أما إذا كان الري  إخراج العشر لقوله صلى اهللا عليه وسلم:{ فيما
مع العلم أن زكاة الزروع  % 5عن طريق أدوات وآالت أخرى أي تكلفة يكون السعر 

و أتوا حقھ یوم  {والثمار ال تشترط حوالن احلول بل عند احلصاد مصداقا لقوله تعاىل:
  .)1(كيلوغرام 653، واخلمسة أوسق تعادل يف الوقت الراهن  }حصاده
  .عروض التجارة ةزكا :الرابعالفرع 
مت إعداده لغرض البيع بقصد التجارة فيه، وحتقيق الربح ويشترط يف  هي كل ما  

األموال املعدة للتجارة عنصرين مها العمل والنية، فاألول الغرض منه البيع والشراء، والثاين 
  غرضه الربح، ويشترط حترمي التعامل بالربا والغش واالحتكار...اخل.

" اة واجبة يف عروض التجارة لقوله تعاىل:والزك                 

                " وما رواه أبو داود بإسناده قال:{ فإن رسول ،

                                                
  .66ص طني،نمية االقتصادية، نابلس، فلسمذكرة خترج لنيل شهادة ماجستري، دور الزكاة يف الت ،)2010( ،ختام عراف حسن عماوي )1( 
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قد أمجع املسلمون  . و)1(نعد للبيع}اهللا صلى اهللا عليه وسلم كان يأمرنا أن خنرج الصدقة مما 
  على أن الزكاة فرض واجب يف عروض التجارة.

زكاة عروض التجارة تكون من صايف رأس املال العامل آخر العام، حيث يتكون  و  
رأس املال العامل من األصول املتداولة خمصوما منها اخلصوم املتداولة، ويتم حتديد مقدار 

  . )2( أساس الذهب فإذا وصل إىل نصاب الذهب فإنه يزكىنصاب رأس املال العامل على 
أي أن التاجر يقوم ما عنده بالذهب، مث يقوم الذهب بالنقود الورقية حبسب قيمة   

من ديون  ليه ما ميلك من أموال نقدية ويطرح منها ما عليهأالذهب يف السوق، ويضم 
  .)3(% 2,5ويزكي اموع بنسبة 

(رأس املال العامل) + ديونه ه مقومة باألوراق النقدية زكاة التاجر= قيمة بضاعت  
  . % 5 ,2× ما عليه من ديون - املرجوة+ ما ميلك من نقود

  .البحرية زكاة الثروة املعدنية و: الفرع اخلامس
  : املعادن والركاز 1-

املعدن هو ما يتم استخراجه من باطن األرض بأنواعها الصلبة كالذهب والفضة   
ر كاألحجار والرخام، واآلبار كالبترول والغاز، وقد حصل جد، واحملاوالنحاس واحلدي

خالف يف وجوب الزكاة يف املعادن، فاملالكية والشافعية ال يرون الزكاة إال يف الذهب 
ي قابل للطرق ذلك كل معدن جامد ينطبع بالنار أوالفضة، وأما احلنفية أضافوا إىل 

لة فعمموا الزكاة على كل املعادن سواء كانت والسحب مثل النحاس والرصاص، أما احلناب
، واآلية هنا عامة، املذكورة سابقا 267الكرمية يف صورة البقرة  اآليةوفق نقدا أو غريه وذلك 

  وألن الذهب والفضة معدن فال يفرق بينهما. 
األرض، علما أا جيب أن تكون لغري  أما الركاز فهي الكنوز اليت دفنها القدماء يف  
واملعدن  رسلم، وجيب فيه اخلمس لقوله صلى اهللا عليه وسلم: { البئر جرحها جبامالك م

                                                
  .81، ص1، ج5041صحيح البخاري، بريوت، دار الفكر للنشر، حديث رقم أبوعبد اهللا،  )1( 
  .57ويل، حبث حول: األموال اليت جتب فيها الزكاة ومصارفها، مرجع سابق، صاحلماهر حامد  د. )2( 
  .62ختام عارف حسن عماوي، مرجع سابق، ص )3( 
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، أما إذا علم أن هذا الركاز )1(جرحه جبار والعجماء جرحها جبار ويف الركاز اخلمس}
يعود ملسلم فال شيء عليه، وال حق فيه لواجده ويعترب لقطة، وتسري عليه أحكامها، هذا إذا 

  ، أما إذا وجد يف أرض مملوكة فيعود للمالك وعليه إخراج مخسه.وجد يف أرض غري مملوكة
وقد اختلف العلماء يف خضوع املعادن فهناك من رأى خبضوعها إىل اخلمس حسب   

) % 2,5احلديث السابق واعتبار املعدن يف حكم الركاز، وهناك من حدد نصاا بربع العشر (
ايل يقاس عليها املعادن األخرى فهما باعتبار أن زكاة الذهب والفضة ربع العشر وبالت

  عنصران من هذه املعادن.
  :الثروة البحرية 2-

يف كل ما يتم استخراجه من احللي مثل اللؤلؤ واملرجان، وما يتم صيده من األمساك أو   
" : اإلسفنج أو غري ذلك من خريات اهللا تعاىل. يقول اهللا تعاىل           

                                  

              ")2(.  
ويرى القرضاوي وجوب فرض الزكاة على هذه املستخرجات قياسا على الثروة   

 .احلاصالت الزراعية. جيب أن يعامل املستخرج من البحر معاملة املال املستفاداملعدنية و
   .)3(زكاة املستغالت: الفرع السادس

ظهرت املستغالت يف العصر احلديث ومل تكن معروفة يف عصور اإلسالم األوىل، ومن   
  أمثلة هذه املستغالت جند:

لصناعية، تأجري املساكن، احليوانات األصول الثابتة للمنشآت ااآلالت واملعدات، وكافة  - 
  ...اخل. * املستخدمة يف النقل، وسائل نقل الركاب، استثمارات طويلة األجل يف األسهم

                                                
  .138محداين جناة، مرجع سابق، ص )1( 
  .14سورة النحل، اآلية  )2( 
  .307دراسات نظرية وتطبيقية يف حماسبة الزكاة، اإلسكندرية، ص ،)2002( حسني، يأ.د.كمال خليفة أبوزيد، أ.د.أمحد حسني عل )3( 
  لیس للمتاجرة فیھا. مملوكة بھدف الحصول على أرباح و *
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تشمل هذه األنشطة استثمار األموال دف حتقيق أرباح، وهي ختتلف عن عروض   
التجارة أن  التجارة، قال القرضاوي: "الفرق بني ما يتخذ من املال لالستغالل وما يتخذ من

ما اختذ للتجارة حيصل فيه الربح عن طريق حتويل عيين من يد إىل يد، أما ما اختذ لالستغالل 
  فتبقى عينه، وتتجدد منفعته".

  من أبرز خصائص زكاة املستغالت:  و  
  زكاة مباشرة على غلة رأس املال املستثمر يف مستغالت غري جتارية وغري شخصية. - 
  .% 10صايف اإليراد نسيب على  رعستفرض ب - 
  حتدد على أساس سنوي. - 
  التزاماته. أعبائه و تراعي مقدرة املزكي و - 

  جراما من الذهب أو ما يعادله نقدا. 85ويبلغ النصاب املوجب لزكاة املستغالت 
  .)1(زكاة كسب العمل: الفرع السابع

ت أو هي كل ما حيصل عليه العامل البشري من إيرادات يف صورة أجور أو مرتبا  
مكافآت أو أتعاب وما شابه ذلك، مقابل بذل جهد عضلي أو ذهين أو كالمها للقيام بعمل 
معني، وقد زاد عدد هؤالء املوظفني والعمال كما أصبح احلرفيون من ذوي الدخول الكبرية 

  يف اتمع. 
عائدا يبلغ نصابا  وحسب اآلية املذكورة آنفا وباعتبار أن أي ثروة حتقق لصاحبها  

ستوفيا شروط وجوب الزكاة على هذا النصاب، جيب أن خيضع للزكاة، وبناء على ذلك وم
زكاة املال على الثروة النقدية والتجارية واحليوانية والزراعية استلزم وجوب زكاة وجوب 

املال أيضا على كل الثروات املستحدثة، إذن جتب زكاة املال على أي إيراد حيصل عليه 
، ويأخذ نصاب زكاة كسب العمل نفس عمله وحيقق له دخال العامل البشري من كسب

جراما من الذهب أو ما  85حكم نصاب زكاة الثروة النقدية، مبعىن أن يكون النصاب 
  .% 2,5يعادله، ويكون مقدار الزكاة على إيرادات كسب العمل بنسبة 

                                                
  .380ندرية، صحماسبة الزكاة، اإلسك، )2006(د. أمحد حسني علي حسني،  –) 1( 
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ر عناصاىل وميكن لصاحب إيراد كسب العمل أن خيرج الزكاة منفردة أو يضمها   
  الثروة النقدية.

  .)1(مصارف الزكاة: املطلب اخلامس
نبه العلماء االقتصاديون واالجتماعيون على أن املهم ليس هو جباية األموال لقد   

وحتصيلها، فقد تستطيع احلكومات بوسائل شىت احلصول على ضرائب مباشرة وغري مباشرة، 
نا قد يأخذ املال من ال ولكن األهم من ذلك هو أين تصرف األموال بعد حتصيلها؟ ه

عد ظهور بعض األشخاص الطامعني يف أموال الصدقات بيستحقه، وحيرم منه من يستحقه، و
 ": أتى قوله تعاىل                            

                               

                              

                               

           ")2(  من خالل هذه اآليات الكرمية يتضح لنا أن  
األوىل إىل هذه الفئات، وجعل هلم النصيب األوفر يف أموال الزكاة اإلسالم وجه عنايته 

عامة، وكان هذا االجتاه االجتماعي الرشيد سبقا يف عامل املالية  خاصة، ويف موارد الدولة
عد قرون طويلة، وسنحاول الحقا أن احلكومي، مل تعرفه اإلنسانية إال ب والضرائب واإلنفاق

نوضح تأثري هذه اجلهات اليت تصرف فيها الزكاة على التنمية االقتصادية، وفيما يلي نعرف 
  اجلهات اليت تصرف عليها الزكاة:

     .املساكني الفقراء و :الفرع األول
اكني وهذا إن أول األموال اليت جعل اهللا هلا سهما يف أموال الزكاة، مها الفقراء واملس   

يدل على أن اهلدف األول من الزكاة هو القضاء على الفقر والعوز، وبالتايل يصبح اتمع 

                                                
، مؤسسة الرسالةفقه الزكاة، دراسة مقارنة ألحكامها وفلسفتها يف ضوء القرآن والسنة، اجلزء الثاين، ، )1973( يوسف القرضاوي، د. )1( 

 .549ص
  .60 -58سورة التوبة، اآلية من  )2( 
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ء أي الصنفني أسوأ قد اختلف الفقها اإلسالمي خاليا من هذه الفئة اليت ال خيلو جمتمع منها. و
  حاال "الفقري أم املسكني".

ن النصاب الشرعي للزكاة، أو ميلك فالفقري عند املالكية واحلنفية هو من ميلك شيئا دو  
ما قيمته نصاب أو أكثر من األثاث واألمتعة والثياب وحنو مما هو حمتاج إليه الستعماله 

أقل من كفايته، فهو الذي يتعفف  كللية، أي الفقري هو الذي ميصواالنتفاع به يف حاجته األ
إذن هو الذي يسأل  املسكني عندهم من ال ميلك شيئا، فهو أشد حاجة ايف السؤال، أم

  الناس.
الئق به من أما احلنابلة والشافعية، أمجعوا على أن الفقري من ليس له مال وال كسب   

..اخل، إذن هو الذي ال ميلك شيئا، واملسكني من له كسب حالل مسكن. وملبس و مطعم
  يقع موقعا من كفايته وكفاية من يعوله، ولكن ال تتم به الكفاية.

  كاة باسم الفقر أو املسكنة هو أحد ثالثة:إذن املستحق للز  
  من ال مال له وال كسب أصال. 1)
من له مال أو كسب ال يقع موقعا من كفايته وكفاية أسرته، أي ال يبلغ نصف الكفاية  2)

  .% 50أي دون 
أو أكثر من كفايته وكفاية من يعوهلم ولكن ال جيد متام  % 50من له مال أو كسب يسد  3)

  الكفاية.
كفاية السنة عند املالكية واحلنابلة، وأما عند الشافعية فاملراد هو ملراد بالكفاية هو وا  

كفاية العمر الغالب ألمثاله يف البلد، لقد كانت السياسة العمرية الرشيدة تقوم على مبدأ 
" إذا أعطيتم فأغنوا"، فكان عمر يعمل على إغناء الفقري الغىن، فقد قال رضي اهللا عنه:

  ال جمرد سد جوعته، فقد جاءه رجل يشكو إليه سوء احلال، فأعطاه ثالثا من اإلبل. بالزكاة،
إذا عرفنا هدف اإلسالم من الزكاة بالنظر للفقري واملسكني الذي ال حيسن حرفة وال   

الئم له ولعائلته وأنه يعطى متام كفايته ملدة سنة ميقدر على عمل، هو كفالة مستوى معيشي 
  ا الصنف من املستحقني معونة دائمة منتظمة حىت يزول الفقر بالغىن.كاملة، فالزكاة هلذ
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  .العاملون عليها :الفرع الثاين
الذين يعملون يف اجلهاز اإلداري لشؤون الزكاة، من جباة، وحراس هم كل   

حيفظوا، ومن كتبة وحماسبني يضبطون واردها ومصروفها، وموزعني يفرقوا على أهلها، 
 أجورهم يف مال الزكاة، هذا دليل على أن الزكاة يف اإلسالم ليست كل هؤالء جعل اهللا

وظيفة موكولة إىل الفرد وحده، وإمنا هي وظيفة من وظائف الدولة تشرف عليها وتدبر 
أمرها، وجيب عل اإلمام أن يبعث السعاة ألخذ الزكاة، ألن النيب صلى اهللا عليه وسلم 

  .واخللفاء من بعده كانوا يبعثون السعاة
  ويقسم جهاز العاملون عليها إىل إدارتني:  

  :إدارة حتصيل الزكاة أ)
تتمثل وظيفتهم يف إحصاء من جتب عليهم الزكاة وأنواع أمواهلم، وما جيب عليهم   

بعد اجلمع حىت تتسلمه إدارة صرف الزكاة فيها ومجع املقادير الواجبة من أصحاا وحفظها 
  وتوزيعها.

  : إدارة توزيع الزكاة- ب
معرفة املستحقني للزكاة والتأكد من استحقاقهم ومقدار  وتعمل هذه اإلدارة على  

" ينبغي لإلمام والساعي وكل من يفوض إليه أمر تفريق حاجتهم، قال اإلمام النووي: 
  الصدقات، أن يعتين بضبط املستحقني، ومعرفة أعدادهم ومقدار حاجام.

  وط تتمثل فيما يلي:موزعي الزكاة شر وجيب أن تتوفر يف جامعي و  
: ألا والية على املسلمني، فيشترط اإلسالم كسائر الواليات ويستثىن من ذلك اإلسالم 1)

  األعمال اليت تتعلق بالتحصيل والتوزيع، كاحلارس والسائق.
  مؤمتن على أموال املسلمني فال جيوز أن يكون خائنا فاسقا. : ألنهأمينا 2)
حيتاج إىل معرفة ما يؤخذ وما ال يؤخذ وحيتاج إىل االجتهاد : ألنه العلم بأحكام الزكاة 3)

  اجلزئي فيما يعرض من مسائل الزكاة وأحكامها.
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 ": كافيا لعمله، أهال للقيام به، قادرا على أعبائه، قال تعاىل:الكفاية للعمل 4)

                        " 
)1(.  

  .املؤلفة قلوم :الفرع الثالث
هم الذين يراد تأليف قلوم باالستمالة إىل اإلسالم أو التثبيت عليه، أو بكف شرهم   

  عن املسلمني، أو رجاء نفعهم يف الدفاع عنهم.
  املسلمني:  واملؤلفة قلوم أقسام ما بني الكفار و  

  أما املسلمون فهم:
قوم من سادات املسلمني وزعمائهم هلم نظراء من الكفار إذا أعطوا رجي إسالم نظرائهم،  1)

كما أعطى أبو بكر رضي اهللا عنه عدي بن حامت والزبرقان بن بدر، مع حسن إسالمهما 
  ملكانتهما يف أقوامهما.

من  قوم من املسلمني يف الثغور وحداد بالد األعداء، يعطون ملا يرجى عن دفاعهم عن 2)
  ورائهم من املسلمني، إذا هامجهم العدو.

  مسلمون ضعفاء اإلميان مطاعون يف أقوامهم، ويرجى بإعطائهم تثبيتهم. 3)
  ومنهم قوم من املسلمني حيتاج إليهم جلباية الزكاة ممن ال يعطيها إال بنفوذهم. 4)

  أما الكفار فهم: 
  ية.من يرجى بعطيته إسالمه أو إسالم قومه كصفوان ابن أم 1)
  من خيشى شره ويرجى بإعطائه كف شره وشر غريه معه. 2)

  .يف الرقاب: الفرع الرابع
الرقاب: مجع رقبة، وهي العبد أو األمة، ومعىن يف الرقاب هو صرف الصدقات يف فك 
الرقبات، وهو كناية عن حترير العبيد واإلماء من نري الرق والعبودية، إىل أن املالحظ يف اآلية 

ورة التوبة السابقة الذكر هناك قسمني من املصارف، القسم األول بدأ بالم الكرمية من س
 التمليك ومعىن ذلك متلكهم بشكل مباشر للمال الذي يأخذونه من الزكاة. وهم الفقراء و

                                                
  .26اآلية  ،القصصسورة  – )1( 



 الفصل األول في التنمیة االقتصادیة ھادورو الزكاة  
 

37 
 

املساكني والعاملون عليها واملؤلفة قلوم. أي هلم احلرية يف التصرف بأموال الزكاة، وأما 
ستبدال الالم بفي ويعين ذلك أن هؤالء ال يتملكون مال الصدقات وال القسم الثاين فقد مت ا

يستطيعون التصرف به، وإمنا تصرف إىل اجلهات لتحقيق مصاحل تتعلق م، وهؤالء هم 
  الرقاب والغارمون ويف سبيل اهللا وابن السبيل.

ائيا، قد انتهى الرق هذه األيام بفضل اإلسالم، ولكن هذا ال يعين إلغاء املصرف  و  
  إذ هناك من ذهب إىل حترير األسرى يندرج حتت هذا املصرف.

  .الغارمون :الفرع اخلامس
الغارمون مجع غارم وهو الذي عليه دين، أما الغرمي فهو الدائن، والغارم يف مذهب أيب   
من عليه دين، وال ميلك نصابا فاضال عن دينه وعند مالك والشافعي وأمحد، الغارمون حنيفة، 
كأن يستدين يف نفقة أو زواج أو عالج مرض، أو بناء مسكن  هغارم ملصلحة نفس نوعان،

  غارم ملصلحة اتمع. ...اخل، و
  من الشروط اليت جيب أن تتوفر يف الغارمني حىت يتحصلوا على الزكاة نذكر: و  

  أن يكون غري قادر على قضاء دينه. - 
  أن ال يستدين من أجل األخذ من الزكاة.  - 
  ن الدين لطاعة وليس ملعصية كشرب اخلمر.أن يكو - 
أن يكون الدين حاال، فإن كان مؤجال كانت إعانة املعسر حسب ما تسمح به حصيلة  - 

  الزكاة.
ال ينبغي ملن جيد دخال يكفيه أن يستدين إلنشاء مصنع أو مزرعة أو مسكن اعتمادا على  - 

  السداد من مال الزكاة.
  .يف سبيل اهللا: الفرع السادس

كل عمل خالص سلك به طريق التقرب إىل اهللا، فهو يشمل مجيع األعمال هو   
الصاحلة اليت يستطيع من خالهلا الفرد كسب مرضاة اهللا من خالل العلم والعمل، ويرى 

  مجهور العلماء أن املراد هنا اجلهاد.
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قال ابن األثري:" السبيل يف األصل هو الطريق، وسبيل اهللا عام يقع على كل عمل   
سلك به طريق التقرب إىل اهللا عز وجل، بأداء الفرائض والنوافل وأنواع التطوعات،  خالص

  وإذا أطلق فهو يف الغالب واقع على اجلهاد، حىت صار لكثرة االستعمال كأنه مقصور عليه".
إذن مصرف يف سبيل اهللا مقرون باجلهاد الذي قد يكون بالقلم واللسان، كما قد يكون 

د يكون اجلهاد فكريا، أو تربويا، أو اجتماعيا، أو اقتصاديا، أو بالسيف والسنان أي ق
سياسيا، أو عسكريا، وكل هذه األنواع من اجلهاد حتتاج إىل التمويل واإلمداد، وال يكون 
ذلك إال أن يكون يف سبيل اهللا، أي يف نصرة اإلسالم وإعالء كلمته يف األرض، فكل جهاد 

  ليا فهو يف سبيل اهللا.أريد به أن تكون كلمة اهللا هي الع
  .ابن السبيل :الفرع السابع

ابن السبيل هو املسافر كثري السفر الذي انقطع به وهو يريد الرجوع إىل بلده، واتفق   
ته ويستعني به على جالعلماء على أن املسافر املنقطع عن بلده يعطى من الزكاة ما يسد حا

اإلسالمية هذا املصرف تشجيعا مقصده وإن كان غنيا يف بلده، ولقد وضعت الشريعة 
ألصحاب املصاحل املترتبة على السفر والترحال، حيث أوجد هلم مسعفا يف حال انقطاع 

حىت يعطى ابن  السبل م، وهذا يؤدي إىل تشجيع طلبة العلم والدعاة والتجار...اخل، و
  السبيل من الزكاة يشترط فيه: 

  أن ال يكون سفره سفر معصية. - 
  من الوصول إىل ماله. أن ال يتمكن - 

  .اإلسالمي التنمية االقتصادية بني الفكر الوضعي و: املبحث الثاين
تعددت النظريات االقتصادية يف التنمية وتعددت أساليب التخطيط تبعا لتباين أهدافها   

هذا ما أدى إىل وجود وبيئات روادها، إال أن هذه النظريات بعيدة عن واقع الدول النامية، 
 لدى املسؤولني وكتاب التنمية للعمل على إجياد نظريات ومناذج تنمية اقتصادية حافز كبري

  بديلة.
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  .التنمية االقتصادية يف الفكر الوضعي: املطلب األول
  .تعريف التنمية االقتصادية :الفرع األول

عرف االقتصاديون املعاصرون التنمية بتعريفات متباينة، فقد عرفها البعض بأا العملية   
اليت مبقتضاها جيري االنتقال من حالة التخلف إىل التقدم، ويصاحب ذلك العديد من 

ويعرفها آخرون بأا العملية اليت يتم  ،التغريات اجلذرية واجلوهرية يف البنيان االقتصادي
  .)1(مبقتضاها دخول االقتصاد الوطين مرحلة االنطالق حنو النمو الذايت

ملية اليت ترمي إىل توفري املزيد من املنتجات املادية عرفها فؤاد مرسي بأا الع و  
، وتعرف على أا العملية اليت يرتفع مبوجبها )2(الصاحلة إلشباع املزيد من حاجات االستهالك

عموما التنمية االقتصادية هي العملية  .)3(الدخل القومي احلقيقي خالل فترة ممتدة من الزمن
توسط نصيب الفرد من الدخل احلقيقي، واليت حتدث على اليت من خالهلا تتحقق زيادة يف م

مدار الزمن من خالل تغيريات يف كل من هيكل اإلنتاج، ونوعية السلع واخلدمات املنتجة 
  .)4(إضافة إىل إحداث تغيري يف هيكل توزيع الدخل لصاحل الفقراء

االقتصادي هو إىل الفرق بني مصطلح التنمية والنمو، حيث أن النمو هنا وجيب التنبيه   
حدوث زيادة مستمرة يف متوسط دخل الفرد احلقيقي مع مرور الزمن دون حدوث تغريات 
مهمة وملموسة يف اجلوانب االقتصادية واالجتماعية والسياسية والثقافية، بينما التنمية تتضمن 
 إضافة إىل النمو االقتصادية حصول تغريات واسعة يف ااالت االقتصادية، االجتماعية،

  . )5(السياسية والثقافية
  .عقبات التنمية االقتصادية يف الفكر الوضعي :الفرع الثاين

رض الدول النامية يف حتقيق التنمية االقتصادية وتعرقل تتتمثل أهم العقبات اليت تع  
  جهودها عن إمتام عمليات التنمية وحتقيق األهداف املنشودة فيما يلي:

                                                
  .122ص، دار وائل للنشر، األردن، التنمية االقتصادية ،)2007( مدحت القريشي، د. )1( 
  .116ص لف والتنمية، دار الوحدة، بريوت،التخ ،)1982( فؤاد مرسي، د. )2( 
  .177ص لتخطيط االقتصادي، أربد، األردن،التنمية وا ،)2006( فلح حسن خلف، د. )3( 
  .56ص ،قتصادية، جامعة اإلسكندرية، مصرالتنمية اال )،2000( مية،يحممد عبد العزيز عج )4( 
  .124القريشي، مرجع سابق، ص تد. مدح )5( 
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  :صعوبات داخلية 1-
مية االقتصادية للدول النامية قد فرضت نفسها على الساحة الدولية بعد إن قضية التن  

احلرب العاملية الثانية، وساعد على إبرازها االستقالل السياسي لعدد كبري من املستعمرات 
فضال عن املنافسة اإليديولوجية بني الرأمسالية واالشتراكية، حيث قبل هذه الفترة كانت تعاين 

انعدام ضعفا واضحا يف اقتصادياا نتيجة االستعمار هذا ما أدى إىل  أغلب الدول النامية
الصناعات والبىن التحتية...اخل، وبالتايل االعتماد على تصدير املنتجات األولية اليت عرفت 

  .)1(تقلبات سريعة يف املستوى العاملي 
ريف إىل باإلضافة إىل االنفجار السكاين وانتشار املراكز احلضرية واهلجرة من ال  

مليار نسمة إىل ما يزيد على  1,6املدينة، فقد زاد عدد سكان العامل خالل القرن العشرين من 
مليارات نسمة يف اية القرن معظم هذه الزيادات حتققت يف الدول النامية، هذا ما يترتب  6

عنه اخنفاض معدل نصيب الفرد من الدخل ومن اخنفاض معدل منو الدخل اإلمجايل نفسه، 
  .)2(االستثمار منهاخنفاض حجم االدخار و بسببوذلك 

  :الظروف اخلارجية 2-
يرجع بعض االقتصاديني عدم جناح الدول النامية يف حتقيق تنمية شاملة إىل وجود   

د استخدمت قوا اهلائلة املنبثقة قبعض العوامل اخلارجية فهناك من يرى أن الدول املتقدمة 
صل إىل اجتاه طويل األجل خلفض شروط التجارة لصاحلها من االستعمار واالحتكار للتو

  وضد الدول النامية.
فقد قامت جمموعة من املشاريع اململوكة لألجانب بالسيطرة على قطاعي االسترياد   

والتصدير يف الكثري من الدول النامية حبيث أا استخدمت أوضاعها االحتكارية بطريقة 
ويفسر "بولد وين" تدهور شروط التجارة ضد الدول عرقلت عملية النمو يف هذه الدول، 

النامية بعيدا عن االحتكار، فعندما تتخصص دول نامية يف سلعة حيقق إنتاجها معدل ربح 
مرتفع فإنه ال يدوم طويال وذلك بسبب دخول منافسني جدد إىل هذا اال فينمي املنظمون 

                                                
ولة يف االقتصاد الكمي، التنمية االقتصادية يف املنهج اإلسالمي، أطروحة مقدمة لنيل شهادة دكتوراه د ،)2007( د. زليخة بلحناشي، )1( 

  .37ص قسنطينة،
  .38زليخة بلحناشي، مرجع سابق، ص )2( 
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لسلعة عادة يف دول نامية أخرى، ومع بسرعة مصادر إضافية إلنتاج هذه ا يف الدول املتقدمة
  .)1( زيادة عرض هذه السلعة يتناقص سعرها

  :عدم القدرة على االدخار 3.
من أكرب معوقات التنمية يف الدول النامية تتمثل يف عدم وجود األموال الالزمة   

إلقراض أصحاب املشاريع ويرجع ذلك إىل املستوى املنخفض لنصيب الفرد من الدخل 
يف هذه الدول يستخدمون أغلب دخلهم يف االستهالك ومن مث ال ميكن حتقيق معدل  فاألفراد

مرتفع للتراكم الرأمسايل، واملعدل الذي ميكن حتقيقه رمبا يكون كافيا لتغطية هالك رأس املال 
القائم ولتقدمي آالت ومعدات بدائية ملقابلة الزيادة يف قوة العمل الناجتة عن زيادة السكان 

ال تتحسن طرق اإلنتاج، وتبقى أساليب اإلنتاج بدائية ومن مث يبقى الدخل  وبالتايل
  .)2(منخفضا
وبالعودة إىل نظريات املراحل اخلطية للنمو وباستخدام املعادلة يف النموذج البسيط   

للنمو فإننا نتحقق من أن واحد من أهم العقبات أو املعضالت األساسية للنمو االقتصادي 
(االدخار)  Sزيادة اجلزء املدخر من الدخل القومي إذا كان بإمكاننا زيادة تتمثل ببساطة يف 

  .)GNP( )3(وهو معدل النمو يف الناتج القومي اإلمجايل  dy/yنستطيع زيادة 
  :ضعف احلافز على االستثمار 4.

إن مستوى الدخل املنخفض يؤدي إىل قيام أسواق ضيقة ال تسمح حىت بإقامة   
روعات احلديثة مثل مشروعات مصانع الصلب والسيارات وأجهزة األحجام الدنيا للمش

منخفضا والسوق ضيقا مع استمرار   جات، ويترتب على ذلك بقاء الدخلالتلفزيون والثال
  انعدام أو ضعف احلافز على االستثمار.

  :العدالة يف توزيع الدخل 5.
ة باعتبار أن هذه النظريات مل تتالءم النظريات التنموية التقليدية مع واقع البلدان الفقري  

مبنية على اقتصاد السوق وإقصاء الطبقات االجتماعية احملرومة من االستفادة من نتائج النمو 
                                                

  . 114 ،113ص صالتنمية االقتصادية، الدار اجلامعية، مصر،  ،)2000( علي الليثي،حممد عبد العزيز عجيمية، حممد  )1( 
  .127حممد عبد العزيز عجيمية، حممد الليثي، مرجع سابق، ص )2( 
  .128ص مد حممود، دار املريخ، السعودية،التنمية االقتصادية، ترمجة: حممد حسن حسين، حممود حا ،)2006( رو،اتود ميشيل  )3( 
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االقتصادي، مما يؤدي إىل مزيد من الفقر واختالالت يف اقتصاديات البلدان النامية اليت سرعان 
  ما جتد نفسها يف طريق مسدود.

فأكثر بني القطاع احلديث والتقليدي وبني الفقراء  فالفجوة يف الدخل تتسع أكثر  
 1960واألغنياء وكذلك بني الشمال واجلنوب، يقول اخلبري االقتصادي املهدي املنجرة:" منذ 

دوالر، وقد متيزت  300كلما اغتىن العامل الثالث بدوالر واحد اغتنت دول الشمال حبوايل 
بتزايد الفارق بني الشمال  1990إىل  1960حدة من ية األمم املتتنمالعقود الثالثة األخرية من 

  ."% 250واجلنوب حبوايل 
السكان، نقص الغذاء  كتظاظاكشكل الفقر ينجم باإلضافة إىل العوامل األخرى مإن   
عن سوء توزيع الثروات على املستوى العاملي وداخل قطر كل  دولة، وعدم  ،احمللي...

قيم الروحية، إن أية سياسة تنموية يفترض فيها أن تكون االستناد إىل العدالة االجتماعية وال
  .)1(يف خدمة املصلحة العامة للسكان ال ملصلحة طبقات أو مجاعات أو مصاحل خاصة

  :التبعية العاملية والتكنولوجيا 6.
لقد قامت الدول النامية باسترياد السلع الرأمسالية والتكنولوجيا من دول الشمال،   

العامل النامي إىل عدم  هليالت أحد أسباب التخلف الذي يعاين منحبيث ترجع بعض التح
مواكبة التطورات التكنولوجية احلديثة يف كافة ااالت، نتيجة اتساع الفجوة التكنولوجية 

  .)2(بني الشمال واجلنوب
القوى اإلنتاجية ويرتبط املستقبل االقتصادي للدول النامية ورفاهية شعوا بتطوير   

ن حالة التخلف التكنولوجي، وجيب األخذ بعني االعتبار أن عملية التقدم واخلروج م
والتحديث التكنولوجي ليست عملية نقل ميكانيكي للتكنولوجيا الغربية احلديثة كما 

العديد من الكتابات املعاصرة حول التنمية، وقد حتولت التكنولوجيا احلديثة يف  ارتصو
دين والعسكري) إىل سلعة هلا عاملية يغلب عليها الطابع معظم فروع النشاط االقتصادي (امل

االحتكاري حيث تستأثر جمموعة حمدودة من الشركات الدولية العمالقة حبق االجتار يف 

                                                
  .44 ،42 ص ص، . زليخة بلحناشي، مرجع سابقد )1( 
  .73ص العربية، عامل املعرفة، الكويت، النفط واملشكالت املعاصرة للتنمية ،)1979( د. حممود عبد الفضيل، )2( 
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التكنولوجيا احلديثة، وتقوم بفرض شروطها التعسفية على البلدان النامية اليت جتد نفسها 
دراا اإلنتاجية، وبذلك أصبحت جتارة نقل مضطرة السترياد هذه التكنولوجيا دف تطوير ق

التكنولوجيا حمورا جديدا وفاعال من حماور العالقات االقتصادية الدولية بني الدول النامية 
  والدول الصناعية املتقدمة يف النصف الثاين من القرن العشرين.

ل ويعتمد الشكل املؤسسي أو اإلجرائي اليت تفضله الشركات الدولية لعمليات نق  
التكنولوجيا على نوعني املنتج وطبيعة العمليات التكنولوجية موضع الصفقة التكنولوجية، 

  وكذلك على طابع السياسات االقتصادية املعمول ا يف البلد املستورد للتكنولوجيا.
يف التحليل األخري للتنمية الذي وصل إليه الكتاب تبين أن التنمية هي اليت تصنع   

ئمة وليست التكنولوجيا هي اليت تصنع التنمية، ولذا فإن الفشل يف تغيري التكنولوجيا املال
التكنولوجيا الغربية  اإلطار التارخيي والقوالب الراهنة اليت جيري من خالهلا شراء واسترياد

املتقدمة إىل العامل النامي قد يؤدي مع مرور الزمن إىل تكريس التخلف وتعميق التبعية 
  .)1(ويكون كل ما  جنح فيه اتمع العريب هو حتديث التخلف"التكنولوجية للغرب، 

  .التنمية االقتصادية يف الفكر اإلسالمي :املطلب الثاين
ينبغي التأكيد على أن التنمية االقتصادية يف اإلسالم ال ميكن أن تكون ذات أبعاد   

هداف االقتصادية اقتصادية حمضة، بل إن القاعدة األساسية فيها هي املوازنة بني جمموعة األ
وغري االقتصادية، وذلك ألن الفهم اخلاطئ لعملية التنمية وجتددها يف البلدان النامية ساهم يف 
تكريس املسار غري الصحيح الذي أدى إىل إعادة إنتاج أوضاع االحنطاط والتخلف والتبعية. 

لك باملذهبية لذا سنحاول يف هذا املطلب توضيح املعىن احلقيقي للتنمية، مسترشدين يف ذ
  اإلسالمية ضمن النقاط التالية:

  .مفهوم التنمية يف الفكر اإلسالمي :الفرع األول
ينبغي علينا أن نعي جيدا ومنذ البداية أن القرآن الكرمي كتاب عقيدة وشريعة وهو   

حيتوي على بعض األفكار االقتصادية، وهلذا فإن صياغة نظرية لإلنتاج أو التنمية االقتصادية ال 
كون إال من صنع اإلنسان، ومبا يقتضيه ذلك من تفصيالت ترتبط بالواقع اجلديد للمجتمع ت

                                                
  .46 ،38 صص ، سبق ذكرهد. حممود عبد الفضيل، مرجع  )1( 
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املعاصر، وخصوصا أن القرآن الكرمي والسنة الشريفة اقتصرا على التوجيهات اليت ميكن أن 
  .)1(يسترشد ا يف بلورة مثل تلك النظرية من جانب اإلنسان

ة االقتصادية يف اإلسالم تعترب جزءا ال يتجزأ وعلى أي حال فإنه ميكن القول أن التنمي  
من مضمون خالفة اهللا لإلنسان على األرض، حيث يتطلب ذلك حتقيق التقدم لألفراد 

  واتمع يف إطار العرفان بالشكر هللا عز وجل.
لقد وضع اإلسالم للتنمية حسابا خاصا فجعلها يف حكم الواجب وقد قام العلماء   

 بتفسري قوله عز وجل:                           

                                       

 
  " إن يف ذلك داللة فيد الوجوب ويف هذه اآلية يقول اإلمام اجلصاص:على أا ت )2(

على وجوب عمارة األرض بالزراعة والغرس واألبنية"، مث إن اإلسالم عندما أوجب عمارة 
األرض جعل هلم مقابل ذلك حوافز عظيمة وذلك لتحريك األفراد من أجل إجناح عملية 

  .)3(التنمية
لب لواليه يف مصر:" وليكن نظرك يف عمارة األرض ويقول يف ذلك علي بن أيب طا  

أبلغ من نظرك يف استجالب اخلراج، ألن ذلك ال يدرك إال بالعمارة، ومن طلب اخلراج من 
  .)4(غري عمارة أخرب البالد"

قوله: وقد خلص عمر بن اخلطاب نظرة اإلسالم إىل التنمية من خالل العمل املنتج يف   
  .)5(ألعمال، وجئنا بغري عمل، فهم أوىل مبحمد منا يوم القيامة"هللا لئن جاءت األعجام باا"و

"ويقول اهللا تعاىل:                         

           ")1( باملشي يف يف اآليتني األخريتني يأمرنا اهللا سبحانه وتعاىل   
                                                

املعاصرة، عامل املعرفة، اسة يف املنظور اإلسالمي ألبرز القضايا االقتصادية اإلسالم واالقتصاد، در ،)1983( د. عبد اهلادي علي النجار، )1( 
  .59ص الكويت،

  .61سورة هود، اآلية  )2( 
  .42ص مية االقتصادية، دار جليس، عمان،أسس التن ،)2008( أ. وليد اجليوسي، )3( 
  .61د. عبد اهلادي علي النجار، مرجع سابق، ص )4( 
  .61ص نفس املرجع السابق، )5( 
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مناكب األرض واالنتشار فيها، ومعىن هذا هو ممارسة خمتلف العمليات اإلنتاجية واخلدمية، 
إذن ميكن أن نصل إىل أن التنمية ليست عمال اختياريا للفرد أو الدولة أو مها معا، وإمنا هي 

  فريضة إسالمية ال يكتمل اإلسالم إال ا، وال ينهض إال على أساسها.
يتضح لنا أن مصطلح التنمية مل يستخدم كمصطلح لغوي يف الفكر اإلسالمي  مما سبق  

لكنه حوى على مصطلحات متاثلها أو حتتوي على مضموا، ومن هذه املصطلحات جند 
التمكني والعمارة، ويعترب األخري أصدق ا ملصطلحات تعبريا عن التنمية إذ حيمل مضمون 

  .)2(ض يف خمتلف جماالت احلياةالتنمية االقتصادية وقد يزيد، فهو و
يف اإلسالم هو مفهوم شامل لنواحي التعمري يف احلياة  إذن مفهوم التنمية االقتصادية  

كافة حيث تبدأ بتنمية اإلنسان ذاتيا وذلك بتربيته دينيا وبدنيا وروحيا وخلقيا حىت يتمكن 
توزيع، ويتمثل ذلك يف من تعمري األرض من خالل حتقيق التقدم االقتصادي، وتوفري عدالة ال

الوصول باملستويات اإلنتاجية والتوزيعية إىل حتقيق مستوى الكفاية لكل فرد يف اتمع 
اإلسالمي دون استثناء، وبالتايل يستطيع بذلك حتقيق الغاية العظمى وهي إفراد العبادة هللا 

االحتياجات البشرية وحتسينها، كما أن التنمية اإلسالمية هي تنمية شاملة، ألا تتضمن مجيع 
من مأكل وملبس ومسكن ونقل وتعليم وعالج وترفيه وحق العمل وحرية التعبري وممارسة 
الشعائر الدينية وغريها، لذلك ارتبط مفهوم التنمية يف اإلسالم بالقيم واألخالق الفاضلة 
وأصبح حتقيق التنمية مطلبا اجتماعيا وفرديا، وحكوميا يسهم فيه كل فرد من أفراد 

  .)3(اتمع"
  .أهداف التنمية اإلسالمية: الفرع الثاين

     "قال تعاىل:       ")4( من خالل هذه اآلية ،  
يتضح لنا أن عمارة األرض الذي يعترب جزء من التنمية ليس هدفا يف ذاته يف املنهج اإلسالمي 

لغاية من اخللق وبالتايل فإن اإلسالم ال يسلك يف سبيل تعمري األرض وإمنا هو طريقة لتحقيق ا
                                                

  .15سورة امللك، اآلية  )1( 
  .33ص ،مرجع سبق ذكره دور الزكاة يف التنمية االقتصادية،  ،)2010( ختام عارف حسن عماوي، )2( 
  .45أ. وليد اجليوسي، مرجع سابق، ص )3( 
  .56سورة الذاريات، اآلية  )4( 
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إال الطرق املشروعة اليت هي من مبادئ االستخالف يف األرض خبالف النظم الوضعية اليت 
تسلك كل وسيلة تربرها الغاية عندهم مهما كان فيها من استغالل وربا واحتكار وأكل 

  أموال الناس بالباطل.
  لتنموية يف اإلسالم جند:ومن األهداف ا  

  :حتقيق حد الكفاية 1.
حد الكفاية بقوله أنه توفري القوام من العيش،  وسلم عنعرب رسول اهللا صلى اهللا عليه   

أي ما به تستقيم حياة الفرد ويصلح أمره، ويكون ذلك بإشباع احتياجاته اليت جتعله يعيش يف 
اإلسالمي توفري حد الكفاية املخالف حلد  فمن أولويات االقتصاد .)1(مستوى املعيشة السائد

  لكل فرد من أفراد اتمع. فالكفا
من اسم  " فيدفع إىل الفقري واملسكني من الزكاة ما خيرج بهيقول اإلمام املاوردي:  

  .)2(العطاء معترب بالكفاية" رتقدياملاوردي :"الفقر واملسكنة إىل أدىن مراتب الغىن، ويضيف 
خي:" وعلى اإلمام أن يتقي اهللا يف صرف األموال إىل املصارف، سويقول اإلمام السر  

، فالتقدم والتنمية االقتصادية يف )3(فال يدع فقريا إال أعطاه من الصدقات حىت يغنيه وعياله"
نظر اإلسالم هي أوال القضاء على مشكلة الفقر وحتقيق حد الكفاية لكل فرد من أفراد 

  حد الكفاية.اتمع، مث ال بأس بالتفاوت بعد 
وعلى النقيض من ذلك جند يف الدول املتقدمة اليت تتحكم يف التكنولوجيا وحتقق أكرب   

معدالت التنمية ماليني البشر يعانون الفقر املدقع جبانب التخمة القاتلة، فقد نشر تقرير منظمة 
األغذية (الفاو) التابعة لألمم املتحدة أن عدد األشخاص الذين يعانون من سوء التغذية يف 

امل حوايل مليار جائع، ويشري التقرير بأن هذا العدد يتزايد بسبب مشاكل البيئة واألزمة الع
ية يف حني يقول احلديث النبوي مما ناالقتصادية اليت يشهدها العامل. فأين دور الدول الغ

أخرجه اإلمام أبوداود: "إذا بات مؤمن جائعا، فال حق ألحد يف مال"، أي أنه إذا وجد يف 
المي  جائع واحد أو عار واحد، فإن حق امللكية ألي فرد من أفراد اتمع ال جيب جمتمع إس

                                                
  .62اهلادي علي النجار، مرجع سابق، ص دد. عب )1( 
  .99ص ة االقتصادية، دار الفكر العريب،اإلسالم والتنمي ،)1979( ،شوقي أمحد دينا )2( 
  .100نفس املرجع ، ص )3( 
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احترامه وال جيوز محايته، ويعىن ذلك أن هذا اجلائع الواحد يسقط شرعية حقوق امللكية إىل 
  أن يشبع.
، وقد حتقق )1(هذا ما يوضح اهتمام اإلسالم بضرورة حتقيق حد الكفاية ألفراد اتمع  
بدأ يف زمن عمر بن اخلطاب فمما جاء يف السري أن معاذ بن جبل بعث إليه بثلث زكاة هذا امل

جابيا وال آخذ جزية ولكن بعثتك لتأخذ من أغنياء الناس  أهل اليمن، فأنكر وقال مل أبعثك
فترد على فقرائهم، فقال معاذ: ما بعثت إليك بشيء وأنا أجد أحدا يأخذه مين، فلما كان 

ث إليه بشطر الزكاة، فراجعه عمر مبثل ما راجعه قبل ذلك، فقال معاذ ما العام القادم بع
، معىن ذلك بعد ثالث سنوات مل يبق يف اليمن فرد يقل دخله )2(وجدت أحدا يأخذ مين شيئا

عن حد الكفاية، هذا ما يبني الدور الفعال الذي تلعبه الزكاة يف خلق التوازن بني أفراد 
  يف اتمع. ةتنمية حيث حتول األفراد املعسرين إىل عناصر فاعلاتمع ويف حتريك عجلة ال

  :حتقيق الرخاء االقتصادي 2.
إن اإلسالم وضع مصطلح العمارة الدال على التنمية باملفهوم املعاصر من أجل   

خمتلف املوارد الطبيعية، ووضع له مصطلح التمكن الستغالل هذه املوارد على السيطرة 
" لك لقوله تعاىل:واالستفادة منها، وذ                 

               " )3(:وقال أيضا ،                

                        
)4( .  

فبعد أن يتم حتقيق حد الكفاية لكل فرد من أفراد اتمع، يكون املناخ مناسبا لتحقيق   
  .)5(الرخاء االقتصادي يف اتمع، ويكون ذلك باستخدام املوارد الطبيعية

  
                                                

 شوقي الفنجري، حق اإلنسان يف مستوى الئق من املعيشة مبوجب اإلسالم، أحباث ووقائع املؤمتر العام الثاين والعشرين، مصر، دد. حمم )1( 
  .3،4 ص ص

  .104شوقي أمحد دنيا، مرجع سابق، ص )2( 
  .15سورة امللك، اآلية  )3( 
  .12سورة اجلاثية، اآلية  )4( 
  .66ص يف اإلسالم، دار هومه، اجلزائر، مبادئ االقتصاد وعوامل التنمية ،)2003( رشيد حيمران، )5( 
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  :هدف إنساين 3.
القتصادي لنشر املبادئ والقيم اإلنسانية الرفيعة، يتمثل يف استخدام مثار التقدم او       

األرض  حد ذاته وإمنا هو وسيلة خلالفة اهللا يف أرضه و عمارة فالتقدم االقتصادي ليس هدفا يف
  .)1(املتمثل يف العدل واملعرفة الكاملة باهللا عز وجل باخلري

لبشرية كلها، على فاألمة اإلسالمية إذا حققت التقدم االقتصادي تقوم بنشره إلسعاد ا  
عكس الدول الغربية اليت تقوم باحتكار هذا التقدم، والدليل على ذلك ما استفاد منه الغرب 

  من علوم املسلمني حينما كانت حضارة اإلسالم هي اليت تقود العامل.
  .خصائص التنمية اإلسالمية :الفرع الثالث

  ن اخلصائص نذكر منها:لقد متيز املنهج اإلسالمي على النظم الوضعية مبجموعة م  
  : ر التنميةواإلنسان هو حم 1.

إن إحداث التنمية االقتصادية واالجتماعية يتطلب وقبل كل شيء تطهري احلياة   
تعامال  االقتصادية من كافة أشكال الظلم، وبالتايل يئة املناخ املناسب لكي يتعامل الناس

ن ونظام حياة إلخراج البشرية مرة أخرى، إمنائيا فاعال مع األشياء، وعليه يأيت اإلسالم كدي
  .)2(كما أخرجها من قبل من ظلمات جاهلية تعيشها ومن ختبط حياة ضنك حتياها

من هنا جاء املنهج اإلسالمي للتنمية ليعيد األشياء يف اتمع اإلنساين إىل طبيعتها  و  
 لية التنمية؟ ووتصدى هذا املنهج على عكس املناهج الوضعية لسؤال واضح: مبن تقوم عم

حقق على أرض تكانت إجابته واضحة وحمددة وهي اإلنسان، أي أن عملية التنمية لكي ت
  الواقع البد أن تبدأ من اإلنسان وتنتهي باإلنسان.

لتنمية وفقا هلذا املنهج باالستمرارية املستمدة من استمرارية عليه تتصف عملية ا و  
وفقا هلذا املنهج الرباين هو أهم وأمسى من  نسانفاإلاإلنسان يف عبادة اخلالق تبارك وتعاىل، 

  ، قال اهللا تعاىل:)3(وما يف الوجود، ومن مث هو الوسيلة الرئيسية لعملية التنمية     

                                                
  .45وليد اجليوسي، مرجع سابق، ص )1( 
قتصادية، دار الوفاء، املنصورة، ملنهج اإلسالمي يف التنمية االأضواء على االقتصاد اإلسالمي حول ا ،)1989( عبد احلميد الغزايل، د. )2( 

  .61ص
  .63نفس املرجع، ص )3( 
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                           " )1(.  
هو صاحب فاإلنسان يف اإلسالم هو حمور التنمية ألنه هو املنتج وهو املستهلك،   

ؤدي دوره يف العملية املشروع وهو العامل، لذلك يهتم اإلسالم بإنشاء اإلنسان الصاحل لي
  التنموية.

  :التوازن 2.
إن التنمية يف اإلسالم هي تنمية متوازنة ال تستهدف الكفاية فحسب أي زيادة اإلنتاج   

 " :  لقوله تعاىل                       

                " 
وإمنا تستهدف أن يكون هناك توازن يف  )2(

 االستفادة من مثار التنمية بني خمتلف الشرائح فهي تستهدف أيضا عدالة التوزيع، لقوله تعاىل:

"                                 

                            ")3( 
 .كونحبيث يعم اخلري مجيع البشر مهما كان موقعهم يف اتمع وأيا كان مكام يف ال

فاإلسالم يفرض جبانب زيادة اإلنتاج عدالة التوزيع، فوفرة اإلنتاج مع سوء التوزيع هو 
كما أن عدالة التوزيع دون إنتاج كاف هو عبارة عن توزيع للفقر  احتكار واستغالل

والبؤس، وهو ما يرفضه اإلسالم، كما أن اإلسالم أقر بوجوب توازن التنمية بني املدن 
ناعة والزراعة وبني الكماليات والضروريات، وبني املباين الفخمة واملنشآت والقرى، وبني الص

  . )4(املتطورة واملرافق العامة...اخل
وقد أقر االقتصاديون بأن اإلنسان يبحث دائما عن تعظيم منفعته، فإذا أشبع حاجاته   

نيوي، وذلك الضرورية تطلع للكماليات، أما اإلنسان املسلم ال يتنافس مع اآلخرين ملطمع د
                                                

  .61سورة هود، اآلية  )1( 
  .105اآلية  ،سورة التوبة )2( 
  .08سورة املائدة، اآلية  )3( 
  .69رشيد محريان، مرجع سابق، ص )4( 
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ألن اإلسالم سعى إىل حتقيق التوازن بني احلاجة واإلنفاق من خالل ترشيد االستهالك، لقوله 
" : تعاىل                       "

)1(.  
  فاالعتدال يف اإلنفاق هو أساس التوازن.

  :سؤوليةامل 3.
من أهم املبادئ وضوحا يف التشريع اإلسالمي جند املسؤولية فهناك مسؤولية اتمع   

اجتاه أفراده من خالل الواجبات اليت فرضها اإلسالم على املسلمني مثل واجب إقامة التكافل 
االجتماعي اليت جتعل الفرد مسؤوال عن اتمع الذي يعيش فيه ألنه جزء منه، واجلزء ال 

فصل عن الكل، والغاية العليا هي سعادة الكل قبل سعادة اجلزء، وسعادة اتمع مثل سعادة ين
الفرد، إال أن اإلسالم ال يعترف بسعادة تقوم على شقاء اآلخرين، وقد ذهب ابن حزم إىل أنه 

  جيب على األغنياء يف كل بلد أن يقوموا بكفاية فقرائهم إذا مل تكف الزكاة ذلك.
لدولة، فبالرغم من الواجبات د مسؤولية اتمع جند مسؤولية االثانية بعواملسؤولية   

إال أن الدولة تعترب مسؤولة عن الفقراء واألرامل  ،املالية اليت فرضها اهللا على املسلمني للفقراء
والعجزة، وحيق لكل فقري أن يطالب الدولة باإلنفاق عليه إذا مل يكن هناك من ينفق عليه، 

  ية جتعل الدولة مسؤولة عن مجيع أفراد اتمع.وهذه املسؤول
  .)2(وبالتايل فإن املسؤولية يف اإلسالم مشتركة بني الفرد متمثلة يف اتمع والدولة  

  :الواقعية 4.
رفع مستوى وأكمل منوذج ميكن أن تصل إليه البشرية أدف الواقعية يف اإلسالم إىل   

 املشكلة من مجيع جوانبها، وإجياد احللول الواقعية يف نظامها االقتصادي، وهي تعين النظر إىل
، ومن األمثلة اليت تظهر لنا واقعية اإلسالم ومثاليته يف الوقت نفسه الكيفية اليت )3(هلذه املشكلة

عاجل ا مشكلة الفقر، فمن الناحية الواقعية جند أن اإلسالم فرض نظام الزكاة كحل ملشكلة 

                                                
  .67الفرقان، اآلية  سورة )1( 
  .102ع سابق، صزليخة بلحناشي، مرج )2( 
انطالق التنمية بني النظريات الوضعية ومنهج االقتصاد اإلسالمي، ملتقى  ،)2011( د. مصطفى عبد اللطيف، أ. بن سانية عبد الرمحن، )3( 

  .22صاإلسالمي، غرداية،  دويل حول االقتصاد
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علوم يف أموال األغنياء، تتوىل الدولة مسؤولية إجبار األغنياء الفقر حيث أصبح للفقراء حق م
  على دفعه عند االمتناع وتقوم بتوزيعه على الفقراء.

وتتجلى مثالية اإلسالم يف نظر اتمع اإلسالمي بوصفه وحدة متماسكة تقوم على   
ن الشح والبخل، احملبة واإلخاء والتعاون ليكون اتمع مثاليا، لذلك عمل على تطهري النفس م

وزرع فيها املشاعر النبيلة اليت جتعل الناس يشعرون بآالم اآلخرين، فيتنازلون عن حصة 
  .)1(أمواهلم خلدمتهم
  .التنمية االقتصادية يف اإلسالم مقارنة مع االقتصاد الوضعي :املطلب الثالث

لنظامني ختتلف التنمية االقتصادية يف اإلسالم عنها يف االقتصاد الوضعي وخاصة ا  
السائدين على اتمعات العاملية املتمثلني يف النظام الرأمسايل واالشتراكي، أما األول فهو نظام 
يقوم على امللكية الفردية لوسائل اإلنتاج والذي يسعى فيه كل فرد إىل حتقيق أكرب مصلحة 

يت املصلحة ، وإذا كان منتجا مساإشباعخاصة ممكنة فإذا كان الفرد مستهلكا مسيت املصلحة 
رحبا، وال توجد يف النظام الرأمسايل هيئة تتوىل توزيع املوارد االقتصادية بل يقوم السوق ذا 

لوسائل اإلنتاج، فاحلكومة هي اليت الدور، أما النظام االشتراكي يقوم على امللكية اجلماعية 
ط بتوجيه اإلنتاج تسيطر على املوارد املادية والبشرية،وتقوم عن طريق هيئات إدارية للتخطي

وتوزيع الناتج اإلمجايل على حنو يضمن التوازن بني اإلنتاج واالستهالك، وبني االدخار 
واالستثمار، فاحلكومة هي اليت تقرر تفاصيل كيفية استخدام املوارد االقتصادية للمجتمع من 

  .)2(أرض وعمل ورأمسال عن طريق خطة مركزية هلا طابع اإللزام
مي فإنه يقوم على االعتراف بالشكلني املختلفني للملكية يف وقت أما النظام اإلسال

واحد، فهو يقر امللكية الفردية وامللكية العامة، باعتبار أن كل منهما أصال وليس استثناءا 
 موجند أن الزكاة تسهم يف التنمية االقتصادية باعتبارها إسهاما من القطاع اخلاص، فاإلسال

، ومن )3(ية جعل من ضوابطها أن يف ما ميتلكه الفرد حقوقا للجماعةبعد أن أقر امللكية الفرد
  النامي. لهذه احلقوق الزكاة املفروضة على املا

                                                
  .101زليخة بلحناشي، مرجع سابق، ص )1( 
  .65، 34 ص ص ،مصريف املشكلة االقتصادية، القاهرة، مقدمة  ،)2007( ،د. خمتار عبد احلكيم طلبة )2( 
  .35ص ،مرجع سبق ذكرهدور الزكاة يف التنمية االقتصادية،  ،)2010( ختام عارف حسن عماوي، )3( 



 الفصل األول في التنمیة االقتصادیة ھادورو الزكاة  
 

52 
 

ملنطق الوضعي يف أن الدور القيادي األول يقع اوتتمثل الفجوة بني املنطق اإلسالمي و
طر تحمل املخايفكر ويعلى عاتق اإلنسان كمنظم وكعامل فهو الذي جيب أن يتحرك و

، فاملشكلة االقتصادية يف اإلسالم تتمثل يف اإلنسان ذاته ويف )1(نفذ حمققا األهدافيويعمل و
  . )2(سوء تنظيمه االقتصادي، وسوء توزيع الثروة

وال جدال يف أن وفرة رأس املال أو ارتفاع معدالت تكوينية أو استغالل املوارد 
ان بدوره وجناحه فيه، ولكن ال ينبغي أن الطبيعية بأفضل الطرق املمكنة يدل على قيام اإلنس

نتصور أن الدور القيادي يف عملية التنمية يكون عن طريق رأس املال أو املوارد الطبيعية حيث 
تعترب الرأمسالية أن املشكلة االقتصادية هي سبب قلة املوارد أي أن مردها إىل الطبيعة وعجزها 

نمو السكاين الذي يواكبه منو مماثل يف عن تلبية احلاجات املتزايدة للسكان يف ظل ال
  .)3(اإلنتاج

وترجع املشكلة االقتصادية يف النظام االشتراكي إىل التناقض بني قوى اإلنتاج 
وعالقات التوزيع وهو الذي يدفع إىل صراع طبقي بني العمال وأصحاب رؤوس األموال، 

عن طريق اإلنسان، فال مانع  لذلك جيمع اإلسالم بني رأس املال واملوارد الطبيعية والتوزيع
لزيادة اإلنتاج لكن دون تدمري البيئة واسترتافها وجيب أن يتبع ذلك توزيع عادل للثروة بدل 
جعل الثروة حمتكرة بني أصحاب رؤوس األموال، وتلعب الزكاة دور فعاال يف توزيع الثروات 

  .)4(والدخول وبالتايل حل املشكلة االقتصادية
أن مفهوم التنمية يف االقتصاد الوضعي خيتلف عنه يف االقتصاد ومما سبق خنلص إىل 

اإلسالمي، فاألسلوب املنتهج يف االقتصاد الوضعي غالبا ما يركز على الربح بشىت الطرق 
حىت لو كان على حساب احلرام مثل الربا، أما جمال التنمية يف االقتصاد اإلسالمي فإنه يتعدى 

ملادي ليشمل حياة اإلنسان يف مجيع جوانبها األخالقية، التركيز على اجلانب االقتصادي ا
االقتصادية، العقائدية واالجتماعية، وتقترن التنمية االقتصادية بالتنمية االجتماعية يف االقتصاد 

                                                
  .145ص اإلسالمي، الدار اجلامعية، مصر، علم االقتصادي ،)2004( ،د. عبد الرمحن يسرى أمحد )1( 
  .36، مرجع سابق، صختام عارف حسن عماوي )2( 
  .145عبد الرمحن يسري أمحد، مرجع سابق، ص )3( 
  .36تام عارف حسن عماوي، املرجع السابق، صخ )4( 
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اإلسالمي، حيث يشكل مؤشر زيادة الدخل الفردي هدف التنمية، ومنه حتقيق رفاهية 
  .)1(الطويل اإلنسان وحتسني مستوى املعيشة يف املدى

وتعمل الزكاة على حتقيق التنمية االقتصادية يف اإلسالم عن طريق حماربتها للفقر 
والبطالة واالكتناز وبالتايل حتريك رؤوس األموال واستثمارها مما يؤدي إىل حتقيق التوازن 

  االقتصادي يف اتمع، هذا ما سنتطرق إليه بالتفصيل يف املبحث الثالث.
    .الزكاة والتنمية االقتصادية :املبحث الثالث

تعترب الزكاة من أهم األدوات املالية اليت يستخدمها النظام االقتصادي اإلسالمي لتوفري   
الكفاية لكل مسلم، فالزكاة األداة املثلى يف اإلسالم اليت تدمج اجلانب الروحي واملادي فهي 

حرمة دينية غري موجودة  تكليف مايل عقائدي يدخل يف صميم األعمال اإلميانية، وتكتسب
يف أي من مصادر التمويل األخرى، من هنا يظهر أثرها العظيم يف النواحي االقتصادية اليت 
تؤثر بشكل مباشر وغري مباشر على إعادة توزيع الدخل والثروة، وحل العديد من املشكالت 

الزكاة أداة أساسية االقتصادية النامجة عن البطالة والفقر وكرت املال وعدم استثماره، وتشكل 
يف النموذج التنموي اإلسالمي لذلك سنقوم بشرح كيفية تأثري الزكاة على التنمية من خالل 

  احملاول التالية:
  .أثر الزكاة على السياسة النقدية: املطلب األول
  .أمهية الزكاة يف حتقيق االستقرار النقدي: الفرع األول

العامل وتعترب الزكاة أداة مالية مساعدة  إن استقرار النقد هدف تسعى إليه كل دول  
ن التأثري يف نسبة ألومكملة ألدوات السياسة النقدية يف حالة حتقيق االستقرار النقدي، ذلك 

من الدخل القومي يف مرحلة اجلمع والتحصيل أو يف مرحلة اإلنفاق  % 14إىل  % 10
طرابات النقدية، ويتوقف ذلك والتوزيع هلا أمهيتها يف املساعدة على التخفيف من حدة االض

على طريقة حتصيل اإليرادات من األوعية الزكوية، وبالتايل تنمو حصيلة الزكاة وتتجدد بنمو 
وتطور النشاط االقتصادي، فإذا أخذنا اجلزائر كمثال على التأثري النقدي للزكاة جند أن الناتج 

                                                
دراسة مقارنة بني املصارف التقليدية واملصارف اإلسالمية، مذكرة  -دور املصارف يف تعبئة املوارد املالية ،)2007( درغال، رشيد )1( 

  .173ص المي، باتنة، اجلزائر،قتصاد اإلسماجستري يف اال
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دولة متلك موارد معدنية وطاقوية  اجلزائر أن يار دوالر سنويا فباعتبارلم 51القومي يزيد عن 
  .*)1(كمتوسط % 10تبلغ 

مليار دينار (سعر 408مليار دوالر أي حوايل   5,1نالحظ بأن حصيلة الزكاة تقدر بـ  
دينار)، فالتحكم يف طريقة حتصيل وإنفاق هذه احلصيلة له تأثريات  80دوالر  1الصرف 

اسب مع طبيعة األوضاع االقتصادية إجيابية يف جمال حتقيق االستقرار النقدي الذي يتن
  .)2(السائدة
يف ظل األوضاع االقتصادية املضطربة مثل حاالت التضخم واالنكماش ميكن  و  

  االستفادة من الزكاة يف حتقيق االستقرار النقدي.
  : حاالت التضخم 1.

التضخم هو الزيادة يف كمية النقود اليت تؤدي إىل ارتفاع األسعار، سواء كانت هذه   
الزيادة من حيث العرض(اإلصدار النقدي) أو الطلب (اإلنفاق النقدي)، أو هو ارتفاع 

وتلعب الزكاة دورا هاما يف التخفيف من آثار التضخم عن  .)3(مستمر يف مستوى األسعار
  طريق اجلمع والتحصيل.

  :اجلمع النقدي حلصيلة الزكاة 1.1.
صاد وصوال لتحقيق املصلحة احلقيقية من أجل التقليل من حجم الكتلة النقدية يف االقت  

. وجند يف هذه احلالة أقواال )4(اهلادفة إىل ختفيض حدة التضخم والتقليل من انعكاساته السلبية
لعدد من الفقهاء جبواز إخراج القيمة من الزكاة فقد منعها كثريون وأباحها البعض، ويف 

زكي نفسه أما إذا كان ذلك من كالمهم ما يدل بشكل واضح بأن اجلواز واملنع مها حبق امل
مصلحة الفقراء، ومصلحة األمة من مصلحتهم، وكانت الدولة هي اليت تقرر اجلباية عينا 

                                                
  .616ص د اإلسالمي، دار الفجر، القاهرة،املنهج التنموي البديل يف االقتصا ،)2006( د. صاحل صاحلي، أ. )1( 
يف الدول اإلسالمية  % 14و  % 10من الدخل القومي يف الدول اليت ال متلك موارد كبرية وتتراوح بني  % 7حصيلة الزكاة تصل إىل  *

  توي على ثروات، لإلشارة هذه جمرد تقديرات.اليت حت
  .617أ.د. صاحل صاحلي، مرجع سابق، ص )2( 
  .213 ي، مؤسسة شباب اجلامعة، اجلزائر، صاالقتصاد النقد ،)2000( د. ضياء جميد املوسوي، )3( 
  .617صاحل صاحلي، مرجع سابق، ص د. أ. )4( 
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، إال أن القول الراجح ما ذكره )1(ونقدا، فإن لذلك ضوابط أخرى حتددها املصلحة العامة
، )2( ال بأس به.."ابن تيمية يف قوله :" وأما إخراج القيمة للحاجة أو للمصلحة أو للعدل ف

باعتبار أن ذلك يؤثر وبذلك تستطيع الدولة أن جتمع الزكاة نقدا عند مجع األموال الزكوية 
الوضع  بنسبة معينة حس درا يف اجتاه حماربة التضخم، وبإمكان احلكومة أن حتدشتأثريا مبا

  سلعا عينية.  حتصلهقيمة ما  عالتضخمي، كما بإمكاا توزي
  :ق حلصيلة الزكاةاجلمع املسب 2.1.

تستطيع الدولة أن تلجأ إىل اجلمع املسبق حلصيلة الزكاة بغية ختفيض الكتلة النقدية   
املتداولة للحد من اآلثار السلبية للتضخم ويكون ذلك حسب الظروف السائدة ويتم عن 
طريق التراضي بني اهليئة املشرفة على عمليات اجلمع والتحصيل وأصحاب األموال، أما من 

احية وجوب تقدمي الزكاة فإن النيب صلى اهللا عليه وسلم قدم حتصيل الزكاة من عمه ن
  . )3(لعامني

  :حالة االنكماش 2.
تقوم الدولة باستعمال األدوات اإليرادية املتعلقة بالزكاة من أجل التأثري يف حركة   

  النشاط االقتصادي عن طريق: 
  :اجلمع العيين للزكاة 1.2.

زكاة األموال عينا كي ال يؤثر على الكتلة النقدية وتقوم بتوزيعها  تقوم الدولة بأخذ  
على احملتاجني على شكل نقود مما يساعد على توفري السيولة النقدية يف البلد، ويكون ذلك 
حسب الوضع السائد ودرجة االنكماشية أي على حسب مقدار االنكماش تكون نسبة 

  اجلمع العيين.
  
  

                                                
، من املوقع: 48ص ،االقتصاد االسالمي ةموسوع دارة االقتصاد اإلسالمي،منذر قحف، دور السياسات املالية وضوابطها يف إ )1(

iefpedia.com/arab/  
  . 617صاحلي، مرجع سابق، نقال عن يوسف كمال حممد، فقه االقتصاد العام، ص صاحل أ.د. )2( 
  .618، 617ص صاحل صاحلي، مرجع سابق، ص  أ.د. )3( 
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  :تأخري مجع الزكاة 2.2.
كما قد تلجأ إىل تأجيل جباية حصيلة الزكاة كما ثبت ذلك عن عمر بن اخلطاب   

رضي اهللا عنه الذي أخر مجع الزكاة يف احلجاز عام الرمادة، وهو تأجيل مؤقت يزول بزوال 
  الظرف الطارئ.

  :زيادة اإلنفاق االستهالكي الزكوي 3.2.
رف الثمانية بصورة ويكون ذلك من خالل رفع نسب التوزيع النوعي ضمن املصا  

تؤدي إىل زيادة الطلب يف االقتصاد الوطين بشكل يساهم يف تغيري مستويات االنكماش 
  .)1(والعودة إىل النمو

  .الزكاة أداة توازن اقتصادي: املطلب الثاين
يتحقق التوازن على مستوى االقتصاد الكلي عندما تكون السحوبات تعادل   

لشرط ضروريا لتحقيق التوازن يف الدخل القومي، أما إذا اإلضافات من الدخل، ويعترب هذا ا
يف الدخل كانت اإلضافة على الدخل أكرب من السحب الذي يقابلها فإن التوازن يتحقق 

  القومي وعند مستوى أعلى من التوازن.
والزكاة بالنسبة لدافعها هي اقتطاع من الدخل، وهي مبثابة دخل جديد ملن يقبضها   

الدخل اجلديد يعادل االقتطاع من الدخل الذي حصل نتيجة فرض  واملفروض أن يكون
الزكاة، لكن الذي حيصل جراء ذلك أن الدخول اجلديدة تكون أكثر من االقتطاع األصلي 
من الدخل وهذا ما جيعل التوازن يف الدخل القومي يف اتمع الذي تفرض فيه الزكاة عند 

الزكاة لذلك سنقوم بتوضيح ذلك عن طريق وضع أعلى مما ميكن أن يكون عليه يف غياب 
  . )Accelerator")2فكرة املضاعف(مضاعف االستثمار)، واملعجل وأثره على االستثمار "

  :)3(لدينا املعطيات التالية
Y .اإلنفاق القومي :Y=C+I+Z                 
C.اإلنفاق االستهالكي :     C=C0+b(yd)  

                                                
  .618نفس املرجع السابق، ص )1( 
  .179الزكاة)، دار وائل للنشر، عمان، ص-الربا-االقتصاد اإلسالمي( املال، )1999( حيدر حردان،طاهر  )2( 
  .180، 179صص املرجع السابق،  نفس )3( 
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I.اإلنفاق االستثماري :         
Z: .الزكاة  

C0.اإلنفاق املستقل :  
b.امليل احلدي لالستهالك : 

  :  نفرض أن
I :20 .مليون دينار  

C0 :20 .مليون دينار  
b  =0,75   
  :حالة جمتمع قبل فرض الزكاة .أ

  معادلة الدخل الوطين تكون كما يلي:  
Y=C+I 

Y=C0+by+I 
Y-by=C0+I 

b
ICY





1
  

160مليون دينار
75,0

40
Y 

  :% 2,5حالة وجود الزكاة بنسبة .ب
  تصبح املعادلة كما يلي:

ZICY   
ZIbydCY    
ZIZYbCY  )(  

25,0
41

Y  
  164Yمليون دينار

دى إىل زيادة مليون دينار) قد أ 4(مبقدار  % 2,5نالحظ أن وجود الزكاة بنسبة   
  .)1( مليون دينار 4الدخل القومي بنفس املقدار أي 

                                                
  .181، 180 ص ص حيدر حردان، مرجع سابق، طاهر )1( 
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  )1( :املعجل.جـ
تقول فكرة املعجل أن هناك نسبة ثابتة بني اإلنتاج ورأس املال فإذا زاد اإلنتاج فالبد   

  أن يزيد رأس املال للمحافظة على نفس النسبة، ونعرب عن املعجل باملعادلة التالية:
)1..(..........

Y
KW   

Wاملعجل : هي نسبة رأس املال إىل اإلنتاج وهي ثابتة).(  
K.رأس املال :  
Y.اإلنتاج :  
  على الشكل التايل: (1)نستطيع كتابة املعادلة رقم  - 

K=W.Y 
  تصبح املعادلة: Kأن تتغري  البد Yوألن لو تغريت

)2........(. YWK  
 القومي الذي هو الناتج القومي قد بعودتنا إىل املثال السابق الذي وجدنا فيه الدخل

فما هو تأثري ذلك على رأس املال يف اتمع الذي هو  ،مليون دينار بوجود الزكاة 4زاد بـ 
  .% 30االستثمار وعلى افتراض أن املعجل يساوي 

3,0.4
.




K
WYK

  

  2,1Kمليون دينار
عن الزكاة أدت إىل زيادة يف االستثمار  الزيادة يف الدخل القومي النامجةن إذ

  مليون دينار. 1,2مبقدار
  :املضاعفد.

يعين مضاعف االستثمار أن كل زيادة يف االستثمار تؤدي إىل زيادة أكرب منها يف 
  وذلك بأضعاف مضاعفة. يالدخل القوم

I
b

Y 



1

1  
Yالدخل القومي.: التغري يف   

                                                
  .182، 181 صص حيدر حردان، االقتصاد اإلسالمي (املال، الربا، الزكاة، مرجع سابق،  طاهر )1( 
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I.التغري يف االستثمار :  
4

1
1


 b

 K I=  
  دينار. 2 ,1فإذا كانت الزيادة يف االستثمار تساوي 

  جند:  *بالتعويض يف املعادلة 
4.2,1Y  

  8,4Yمليون دينار
وازن جديد يف الدخل القومي عند مستوى أعلى مما هكذا يف كل مرة حنصل على ت و  

  .)1( كان عليه يف السابق
  .أثر الزكاة على االستهالك :املطلب الثالث

نفقات الضمان إن إنفاق الزكاة يف مصارفها يزيد من حجم االستهالك، وذلك ألن   
ويف  والعاملني عليها، االجتماعي من حصائل الزكاة كالنفقات على الفقراء واملساكني

الرقاب، والغارمني، وابن السبيل تستحدث قوى شرائية جديدة تضعها حتت تصرفهم 
ية استهالكية عالية، وعلى اعتبار أن حجم دباعتبارهم عناصر استهالكية يتمتعون مبيول ح

االستهالك يزيد مع ازدياد الدخل وينقص بنقصانه فهم بالتايل يضاعفون من حجم 
ئما إىل إشباع رغبام، هذا ما يؤدي إىل ارتفاع طلبام، ومن استهالكهم ألم يف حاجة دا

مث إىل ارتفاع معدالت الطلب الكلي االستهالكي يف السوق، وكذلك احلال بالنسبة لألغنياء 
  .)2(الذين تؤخذ الزكاة من أمواهلم فهم أيضا حيتفظون يف العادة مبعدالت استهالكهم العالية

اإلسالميني على أن انتقال الدخل من األغنياء  تصادينيإال أن هناك اختالف بني االق  
إىل الفقراء يؤدي إىل زيادة االستهالك الكلي، مستدلني بالدراسات اإلحصائية اليت مل تصل 

ليس بالضرورة  نهاإىل رأي قاطع حول أثر التوزيع على االستهالك الكلي ألجل ذلك قالوا: 
اء أكرب منه عند األغنياء، يقول السحيباين يف هذا أن يكون امليل احلدي لالستهالك عند الفقر

الشأن: "يف حالة الرخاء االقتصادي ال يوجد يف اتمع من يستحق الزكاة، أوال يوجد عدد 

                                                
  .182طاهر حيدر حردان، مرجع سابق، ص )1( 
  .24ص ،صادي اإلسالمي، دار اجليل، بريوتاالستخدام الوظيفي للزكاة يف الفكر االقت ،)1989، (غازي عناية د. )2( 
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 ،* يزيد االستهالك الكلي كاف منهم الستيعاب حصيلتها كلها، لذلك ليس بالضرورة أن
هي عن اإلسراف والتبذير يف االستهالك فيما حيتج حممد حامد عبد اهللا بذات الرأي، بأن الن

يؤدي ألن يكون االقتصاد الكلي  كأدلة على صدق هذه النتيجة حيث إن التوسط باالستهال
  .)1(يف اقتصاد غري إسالمي 

فرض الزكاة  دأما خمتار متويل فقد انتهى إىل أن مقطع وميل دالة االستهالك يصبح أكرب بع
  :01الشكل رقم  منهما قبل فرض الزكاة كما يتضح من

  .: أثر فريضة الزكاة على دالة االستهالك(01)شكل رقم ال
  
  

                                                            
  
  
  
  
  

  :)2(التالية  قتراحاتاالوقد قام خمتار متويل بالربهان على ذلك وفق   
  م إىل الصفر.إن الزكاة تدفع لذوي الدخول احملدودة اليت قد تصل دخوهل 1)
إن امليل احلدي لالستهالك ملستلمي الزكاة أكرب من امليل احلدي لالستهالك لدافعي  2)

  الزكاة.
  إن امليل احلدي لالستهالك موجب ويقل عن الواحد الصحيح. 3)
  نه سوف يكون هناك يف كل عام أشخاص يستلمون الزكاة وأشخاصا يدفعون الزكاة.أ 4)

                                                
 ما حدث فعال يف زمن عمر بن عبد العزيز حيث مل جيد من يأخذ الزكاة. ھو *
  .271ية التوزيع يف االقتصاد اإلسالمي، دراسة تأصيلية تطبيقية، دار النفائس، األردن، صنظر ،)2011( نادية حسن حممد عقل، د. )1( 
 ص، 2، ع2رد على تعليق أمحد فؤاد درويش و حممود صديق الزين، جملة أحباث االقتصاد اإلسالمي، م )،1985( حممد خمتار متويل، )2( 

  . 164 ،159ص

C0  

 االستھالك

 الدخل

bydCC   

ZbydCC   
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  كاة.من الدخل يقل عن نصيب دافعي الز ةأن نصيب مستلمي الزكا 5)
أن مستلمي الزكاة ال يدفعون زكاة أو ضرائب على دخوهلم أي أن دخلهم املتاح يعادل  6)

  دخلهم اإلمجايل.
باستخدام هذه االفتراضات أوضح باألسلوب العلمي أن كال من امليل املتوسط   

ا أكرب من نظريمها يف جمتمع غري يف جمتمع إسالمي يكون كلالستهالك وامليل احلدي لالستهال
لربهان على صحة هذه الفريضة وضع النموذج لإسالمي ال يتمتع بوجود فريضة الزكاة، و

  :)1(الرياضي التايل 
افترض أن دالة االستهالك يف اقتصاد غري إسالمي (أي اقتصاد بدون فريضة الزكاة وبدون  1)

  إجراء مايل مماثل للزكاة).
  املعادلة على الشكل التايل:تكون  Z=0لزكاة أي ا

(1)……………C=C0+byd 
  : حيث

C.االستهالك :  
ydالقابل للتصرف. : الدخل  
C0 وb  :ثابتان حيث  

C0 ،01 b  
  ) حنصل على امليل املتوسط لالستهالك حيث يساوي: 1من (

. b
Y
C

Y
C


)..............2(  

  ل احلدي لالستهالك: واملي

Y
Cb




(3)…………………..  
   :0Z حالة اقتصاد يطبق الزكاة 2)

  * نفترض أن مقدار حصيلة الزكاة يف اقتصاد إسالمي يعادل: 
YZ   01حيث (4)………………..  

                                                
، 1، ع1عام والسياسات االقتصادية الكلية يف اقتصاد إسالمي، جملة أحباث االقتصاد اإلسالمي، مالتوازن ال )،1983( حممد متويل، خمتار )1( 

  .7، 5 ص ص
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  م الزكاة:املسلمني الذين جتب عليهدخل  *
YY   

  *دخل املسلمني الذين من حقهم قبض حصيلة الزكاة:
YY )1(   

01 :حيث   
  " حيث:e*امليل احلدي لفئة املسلمني الذين يستحقون الزكاة يعادل "

01 be  
  تراضات فإن دالة االستهالك اخلطية يف اقتصاد إسالمي هي:وعلى هذه االف

eYYeYYbCC   )1()(  
)1()(....).........5(   eYbYCC   

0)()1(:امليل املتوسط لالستهالك    eb
Y
CZ )...().........6(

Y
C  

)7.........()..(0)()1(امليل احلدي لالستهالك:   

 ebZ
Y
C

  
  يتضح أن: (2) ،(3) ،(6) ،(7) تمبقارنة املعادال

(8).......)1()1(0)(0)(   beZ
Y
CZ

Y
C

  
(9)....... )1()1(0)(0)(  






 beZ

Y
CZ

Y
C

  
  ) أن: 9و ( (8)يتضح من املعادلتني 

0)(0)( Z
Y
CZ

Y
C

  
0)(0)( 





 Z

Y
CZ

Y
C

  
  be أن:مبا 

ملتوسط وامليل " فإن فرض الزكاة يزيد امليل اb" تكون دائما أكرب من "eحيث أن "و
، علما أنه توصل إىل نفس النتيجة مع دالة استهالك غري خطية إىل أنه يف احلدي لالستهالك

الدالة غري خطية الحظ أن معدل اخنفاض كل من امليل املتوسط وامليل احلدي لالستهالك مع 
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كاة زيادة الدخل يكون أقل يف اقتصاد إسالمي منه يف اقتصاد غري إسالمي بسبب فريضة الز
)1( .  

غري أن هذا النموذج تعرض إىل جمموعة من االنتقادات أبرزها رأي أمحد درويش   
  :)2(االفتراضات التالية وحممود صديق الزين لقد بنوا حتليلهم على 

  قد يكون اتمع يف حالة رخاء اقتصادي حبيث ال يكون فيه من يستحق قبض الزكاة. - 
دي لالستهالك عند أصحاب الدخول املنخفضة أكرب ليس من الضروري أن يكون امليل احل - 

  منه عند أصحاب الدخول املرتفعة.
ر، كأن يتم متويلهم برأس مال يعملون به، اشكل استثم قد يأخذ إنفاق الزكاة على الفقراء- 

  لزكاة إىل زيادة استهالك الفقراء.يف هذه احلالة ال يؤدي إنفاق ا
ى االستثمار، وبذلك يزيد الدخل الكلي وحجم إن الزكاة تؤدي إىل زيادة احلافز عل - 

وال ميكن اجلزم بأن نسبة االستهالك  ،زيد فيه استهالك الفقراءييف نفس الوقت الذي العمالة 
  اجلديد ستكون أعلى عما كانت عليه قبل تطبيق الزكاة.ىل الدخل  إ

ء االفتراضات يالحظ على النقد السابق أنه مل يوجه أساسا إىل التحليل والنتائج يف ضو  
اليت قامت عليها، وإمنا وجه معظمه إىل االفتراضات ذاا، وأتى بافتراضات جديدة، غري انه 
ال ميكن االعتماد عليه يف ختطئة النتائج املبنية على االفتراضات األصلية وإمنا هو عبارة عن 

لبعض أن دراسة ألثر الزكاة على دالة االستهالك حتت افتراضات جديدة ومع ذلك يرجع ا
  لألسباب التالية: )3(االفتراضات األصلية أكثر معقولية 

إن إعادة التوزيع تقتضي حتويل الدخل من األغنياء إىل الفقراء، فإن كان يف وقت الرخاء  1.
مل يصلوا إىل حد الكفاية يف املفهوم اإلسالمي، حيث أن حصوهلم على  مفقراء فهذا يعين أ

  .)4(صلهم إىل الكفاية والذي ي رم بالقداستهالكهالزكاة حتما سيزيد 
                                                

  .19خمتار حممد متويل، التوازن العام والسياسات االقتصادية الكلية يف االقتصاد اإلسالمي، مرجع سابق، ص )1( 
التوازن العام والسياسات االقتصادية الكلية يف  ،حبث خمتار حممد متويل تعليق على ،)1985( أمحد فؤاد درويش، حممود صديق زين، )2( 

  .137ص ،2، ع2االقتصاد اإلسالمي، جملة االقتصاد اإلسالمي، م
آليات التوازن الكلي يف االقتصاد اإلسالمي، حبث مقدم لنيل شهادة الدكتوراه،  ،)هـ1422 ( د. عبد الباري بن حممد علي مشعل، )3( 

  .56سعودية ، صالرياض، ال
  .272د. نادية حسن حممد عقل، نظرية التوزيع يف االقتصادي اإلسالمي، مرجع سابق، ص )4( 
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ض النظري بأن امليل احلدي الستهالك مستحقي الزكاة أعلى منه بالنسبة لدافعي رالف 2.
الزكاة قوي جدا ألنه يفترض أن مستحقي الزكاة مل يستكملوا حاجام األساسية خالفا 

  .)1(لدافعي الزكاة 
االقتصادي اإلسالمي مصدر حقن  متثل الزكاة بفعل كوا أحد خصوصيات النظام  

للطلب الكلي من خالل تأثريها على رفع مستوى االستهالك الكلي اخلاص، كما تعترب 
  . )2(احلركة التلقائية للنظام االقتصادي باجتاه التوازن  من عناصر عنصرا

ستلميها وذلك ملدى  كلالستهال واملتوسط احلدي تؤدي الزكاة إىل زيادة امليل إذن  
  االستهالك يف اتمع. دى القصري وهذا ما يؤدي إىل ارتفاع دالةيف امل

  .لزكاة يف احلافز على االستثمار وحماربة االكتنازأثر ا :املطلب الرابع
تعترب الزكاة إحدى السياسات املالية العامة يف حتفيز امليدان التنموي فهي مبثابة دافع   

" :تعاىلحنو االستثمار. لقوله لألموال                   

   " )3( :اجتروا يف مال اليتيم حىت ال ، وقول رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم }  
يف هذه األحاديث دعوة صرحية لالستثمار وتنمية األموال، فإن كان ذلك ) 4(تأكله الصدقة}

يتامى فهو من باب أوىل أمر لبقية املالكني للمال حيث أن اإلسالم حرم كرت املال أمرا لويل ال
، فصاحب املال املكترت يعرض ماله للهالك يف الدنيا بفعل يوعدم دفعه للنشاط االقتصاد

  .)5(يوم احلساب  هالزكاة وصاحب
قر أسلوب فالزكاة تعد مبثابة دافع لألموال حنو االستثمار، وطاملا أن اإلسالم ال ي  

التوظيف املايل، فإن هذا االستثمار سيكون يف أصول إنتاجية حتتفظ بالقيمة احلقيقية لرأس 

                                                
  .57د. عبد الباري بن حممد علي مشعل، مرجع سابق، ص )1( 
  .57سابق، صالرجع نفس املالباري بن حممد مشعل،  دد. عب )2( 
  .276سورة البقرة، اآلية  )3( 
  .17الستخدام الوظيفي للزكاة يف الفكر االقتصاد اإلسالمي، مرجع سابق، صد. غازي عناية، ا )4( 
  .280حسن حممد عقل، مرجع سابق، ص ةد. نادي )5( 
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املال يف صورة قوة شرائية حقيقية وهو ما يعين حتقيق هدف احملافظة على رأس املال احلقيقي 
  .)1(أي املادي والزكاة تعمل على ذلك من خالل عدم سرياا على األصول الثابتة 

عد االكتناز من أهم العقبات يف سبيل التنمية الشاملة املستمرة، وذلك لتقييده وي  
طيل املوارد اإلنتاجية، إذ يطلق البعض على أثر االكتناز عملستوى النشاط االقتصادي وت

تصلب الشرايني سواء كان على مستوى الفرد أو على املستوى احلكومي، ذلك أن اكتناز 
ىل عدم متكن مستوى النشاط االقتصادي من الوصول إىل أحد موارد اإلنتاج يؤدي إ

االستخدام األمثل للموارد اإلنتاجية املتاحة، إذ أن دفع املال املكترت إىل االستثمار احلالل هو 
  األساس من فرض الزكاة.

 % 2,5فالزكاة متثل إنقاصا تدرجييا لألموال املكترتة القابلة للنماء، حيث أن استقطاع   
من األموال املكترتة يف أقل من  % 10اليت تتجاوز النصاب يؤدي إىل استقطاع  من األموال

مخسة سنوات، وبالتايل فإن الزكاة تعترب أداة فعالة حلفز األموال والثروات املعطلة والصاحلة 
  .)2(للنماء للمشاركة يف اإلنتاج 

اته الرمسية، وبالتايل وتعمل الزكاة على حتويل املوارد املكترتة إىل جماالت االدخار وقنو  
زيادة القدرات االستثمارية وتنمية التراكم الرأمسايل يف اتمع وذلك يؤدي إىل ختصيص جزء 

االت اليت تساهم يف تطوير االستثمار من مصادر مالية امن مدخرات األفراد لألنشطة و
ا الزكاة يف زكوية حىت حيافظ أصحاب األموال على مدخرام ومواردهم لكي ال تقلل منه

سنويا وتستمر  % 2,5حالة عدم استثمارها وذلك مبعدل ختفيض لألموال املكترتة يصل إىل 
  : )3( ر النصاب كما يف الشكلايف التناقص حىت تبلغ مقد

  
  
  

                                                
دراسة حتليلية آلثار تطبيق فريضة الزكاة، املنهج االقتصادي يف اإلسالم بني الفكر والتطبيق، املؤمتر  ،)1983( د. سامي جندي رفاعي، )1( 

  . 1701 ص الثالث، املنصورة، القاهرة،سنوي العلمي ال
  .122، صمرجع سبق ذكرهأثر كل من الزكاة والضريبة على التنمية االقتصادية،  ،)2009( فاطمة حممد عبد احلافظ حسونة، )2( 
  .267أ.د. صاحل صاحلي، مرجع سابق، ص )3( 
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  .أثر الزكاة على األموال املكترتة : )02الشكل رقم (
  

    
  

  
    

ا تكون الزكاة من ذكرت املال، وب ال رباالستثما موتتحقق التنمية االقتصادية يف اإلسال
جيب أن خيضع يف كل عام لعملية  ىاملال املزكويف اإلسالم،  ةأدوات التنمية االقتصادي

استثمارية إذا أراد صاحبه احملافظة عليه من اهلالك وذا تكون الزكاة من النماء وليس من 
ي باالستثمار، لذا فإن واجب رأس املال األصلي، وبذلك يطيب املال ويطيب اتمع اإلسالم

كل مسلم مالك للمال أن يدفعه إىل االستثمار ومنه إىل اإلنتاج حىت يؤدي دوره الذي أراد 
  .)1(اهللا له وال يكرته ويعطله عن النشاط االقتصادي 

إن الزكاة جتعل املنظمني واملنتجني يستمرون يف االستثمار حىت لو حدثت هلم خسارة   
هذه اخلسارة تقل عن نسبة الزكاة املفروضة على أصل األموال املستثمرة يف اإلنتاج مادامت 

يف حالة عدم توظيفها يف اإلنتاج، وعلى ذلك فإن املستثمر املسلم يرضى مبعدل ربح أقل 
  .)2(نسبيا من نظريه يف اقتصاد غري إسالمي 

على استقرار  رمني يؤدي إىل تقليل خماطر االستثمار ويساعد ذلكاكما أن اإلنفاق على الغ
سوق االقتراض (االئتمان) حيث أن هذا املصرف يعطي الثقة لدائن واملدين، وقد تكون هذه 
املصلحة عمال من أعمال اإلنتاج والتنمية اليت تنفع اتمع فالشريعة حيث تساعد على الوفاء 

ذا ، و)3(من مال الزكاة متأل صدور املقرضني طمأنينة على أن قروضهم لن تضيع  هبدين
                                                

  .124فاطمة حممد عبد احلافظ حسونة، مرجع سابق، ص )1( 
  .280مد عقل، مرجع سابق، صحسن حم نادية )2( 
  .46دور الزكاة يف عالج املشكالت االقتصادية، دار الشروق، القاهرة، ص ،)2001( د. يوسف القرضاوي، )3( 

 األموال المكتنزة

 مقدار النصاب السنوات
 

C 
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تعمل على إشاعة وتثبيت أخالق املروءة والتعاون والقرض احلسن، كما تساهم يف حماربة 
وتعمل كل الطاقات  ،الربا، يف هذا اجلو تزداد حركة األموال، وحركة األيدي والعقول

يف أي  لتنمية إنتاج األمة، وبذلك تكون الزكاة وسيلة تأمني فريدة من نوعها غري موجودة
  .)1(ظام اإلسالمي نظام غري الن

والدارس لنظام الزكاة جيد يف كل جانب من جوانب هذه الفريضة يشجع على   
اإلبل إذ ال زكاة على احليوانات العاملة كاحلرث االستثمار منها ما يالحظ على زكاة 

والسقي أي أداة اإلنتاج اليت تشارك يف عملية اإلنتاج، ويشترط اإلناث فيها اليت ميكن 
لفقري واملسكني حىت لن طريق التوالد، إذ الغاية من الزكاة هو أن توفر الوسائل استثمارها ع

  خيرج من دائرة الفقر إىل دائرة الكفاية.
": لقد عرف القرآن الكرمي مفهوم مضاعف الزكاة يف قوله تعاىل         

                                 

         " )2( هذا املضاعف ليس ثواب اهللا فقط بل ميتد ذلك إىل 
ق ، حيث أن الزيادة يف االستثمار تؤدي إىل زيادة يف الدخل مبقدار يفو)3(النواحي املادية 

الزيادة األصلية يف االستثمار، فإنفاق الزكاة يشمل اإلنفاق االستهالكي واإلنفاق 
االستثماري، فاألول يتمثل فيما ينفقه الفقراء عند تسلهم أموال الزكاة املستحقة، ولقد رأينا 
سابقا كيف أن امليل احلدي لالستهالك لدى الفقراء يكون مرتفعا هذا ما يؤدي إىل زيادة 

  االستهالكي.اإلنفاق 
الدولة لبعض  أما اإلنفاق االستثماري فيتم يف حالة إقامة املشرعات اخلاصة بواسطة  

أصحاب املصارف أو شراء اآلالت واألدوات لبعض املستحقني والقادرين على العمل كما 

                                                
  .46القرضاوي، نفس املرجع السابق، ص فد. يوس )1( 
  .261سورة البقرة، اآلية  )2( 
  .113فاطمة حممد عبد احلافظ حسونة، مرجع سابق، ص )3( 
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ات يتم بصورة غري مباشرة بواسطة املنتجني ملقابلة الزيادة يف الطلب الكلي وبالتايل زيادة املبيع
  .)1( وطينواألرباح، ويرتفع معدل النمو االقتصادي مما يؤثر بالزيادة يف الدخل ال

  : )2(وميكن توضيح ذلك رياضيا كاآليت   

I
Y

sb 





1
1

1 Ez =  
Ez جزء من مضاعف االستثمار). (وهو: مضاعف الزكاة 
b.امليل احلدي لالستهالك :  
Yدخل.: التغري يف ال  
I.التغري يف االستثمار :  

مبا أن امليل احلدي لالستهالك لدى الفئات املستحقة للزكاة يقترب من الواحد   
دج فإن 1000) ونفترض أن االستثمار قد زاد بسبب الزكاة مبقدار 0,8(الصحيح، ليكن 

  املتوقعة يف الدخل تكون كما يلي:  ةالزياد

8,01
1


 Ez 

 
Ez= 5  

  حيث أن: هذا يعين عند زيادة االستثمار بوحدة واحدة يزيد الدخل خبمسة وحدات   

I
Y

 Ez=  

I Ez. Y 
10005Y  

  
املضاعف فإذا كانت قيمة إذن الزيادة يف االستثمار تؤدي إىل زيادة الدخل بقدر قيمة   
 % 2,5وهي زكاة النقود فإن هذا يؤدي إىل زيادة االستثمار مبعدل سنوي  % 2,5الزكاة 

)3(.  

                                                
  .159ص، مرجع سابقأمهية صندوق الزكاة كمؤسسة إسالمية يف التنمية االقتصادية،  ،)2009( داين جناة،مح )1( 
  .145خدجية فوقي، مرجع سابق، ص )2( 
  .146خدجية فوقي، مرجع سابق، ص )3( 

DAY 5000
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وميكن اإلشارة إىل أن الزكاة بدفعها األموال العاطلة إىل ميدان االقتصاد فإن   
ى رأس املشروعات سوف تعتمد على املدخرات القومية وبالتايل يعتمد االقتصاد القومي عل

  املال الوطين بدل اعتماده على التمويل اخلارجي.
  .أثر الزكاة على االدخار :املطلب اخلامس

سنحاول أن نوضح تأثري الزكاة على االدخار من خالل صياغة دالة االدخار يف ظل   
  الزكاة كما يلي: 
  :)1(على افتراض أن 

(1).........Y=W+P  
  : حيث

Y: .الدخل الكلي  
Wة.: األجور الكلي  
P.الربح الكلي :  

) الدخل املتأيت عن العمل (األجور) والدخل املتأيت من غري 1وتتضمن املعادلة رقم (  
  العمل (الدخل املتأيت عن امللكية اخلاصة (األرباح والريوع)).

  وتتضمن األجور الكلية نوعني من األجور:   
Wn.حصة العمال الدافعني للزكاة :  
Wzزكاة.: حصة العمال املستلمني لل  

  أي أن: 
W=Wn+Wz  

  وذلك على افتراض أن اتمع اإلسالمي يتكون من:   
  أصحاب رؤوس األموال. - 
  العمال املستلمون للزكاة. - 
  العمال الدافعون للزكاة. - 

                                                
  .15، 14صص ون، اجلزائر، التحليل االقتصادي اإلسالمي (حتديد مستوى العمالة والدخل)، بن عكن )،1990( ضياء جميد املوسوي، )1( 
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  املستلمون للزكاة. غري القادرين على العمل و- 
عمل واملستملني ونفرض أيضا أن العمال املستلمني للزكاة واألفراد غري القادرين على ال  

  لرأمسالية.وال اخلاضعة للزكاة أو املوارد اهلا أن ال يكونوا ماليكن لألم
ويأيت االدخار الكلي يف االقتصاد من مصدرين، االدخارات من قبل أصحاب رؤوس   

  : )1(األموال واالدخارات من قبل العمال الدافعني للزكاة أي 
S=Sc+Sn………(2) 

S.االدخارات الكلية :  
Scدخارات من قبل أصحاب رؤوس األموال.: اال  
Sn.ادخارات العمال الدافعني للزكاة :  

وهنا يفترض عدم االدخار من قبل العمال وغريهم ممن يستحقون الزكاة ويفترض قيام   
االستثمارات من قبل أصحاب رؤوس األموال وكذلك العمال الدافعني للزكاة وينقسم الربح 

إىل أصحاب رؤوس األموال والثاين إىل العمال الدافعني األول منهما يذهب  * إىل قسمني
  للزكاة أي أن: 

P=Pc+Pn……..(3)  
  حيث: 

P.الربح الكلي :  
Pc.الربح الذي حيصل عليه أصحاب رؤوس األموال :  
Pn.الربح الذي حيصل عليه العمال الدافعون للزكاة :  
دالة يف األموال اخلاضعة  من ناحية أخرى فإن حجم الزكاة يف اتمع اإلسالمي عبارة عن و

  للزكاة كما يلي: 
)4......(..........AZ   

  حيث: 
Z.حصيلة الزكاة الكلية :  

                                                
  .16ضياء جميد املوسوي، مرجع سابق، ص )1( 
 العمال قد يستثمرون مدخرام إما من خالل البنوك الالربوية، أو اليت تعمل على أساس مقامسة األرباح أو بشكل مباشر عن طريق املشاركة *

 و على أساس املضاربة.أالفعلية يف الشركات 
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.معدل الزكاة :  
Aية اخلاضعة للزكاة.ل: األصول الك  

إىل حد اآلن فإن مجيع هذه املعادالت تعرب عن اهليكل األساسي لنظام الزكاة واآلن  و  
  :)1(ضيح املتغريات السلوكية يف نظام الزكاة ننتقل لتو

)6....(....................

)5.(..............................

Y
PnWn

An
Pc
Ac






  

ىل الدخل لكل من أصحاب رؤوس األموال إ) عن نسب األصول 6و( (5)تعرب املعادلتان 
  غري مستحقني للزكاة على التوايل.والعمال 
  الزكاة املدفوعة من قبل أصحاب رؤوس األموال تتمثل بالتايل:  

)7.(..........PcZc   
  والزكاة املدفوعة من قبل العمال غري املستحقني للزكاة بالتايل:  

)8........().........( PnWnyZn  
 
على افتراض أن االدخار لكل من اموعتني عبارة عن دالة يف الدخل الصايف بعد استقطاع  و

  الزكاة لذلك ميكن كتابة دالة االدخار لكل من اموعتني كاآليت: 
)9(..........).........( PcpcScSc  

 
  )10.........(..........)( PnwnypnwnSnSn   

  
  واآلن ميكن كتابة دالة االدخار الكلية كاآليت:

  )11.........(..........)()( PnWnyPnWnSnPcPcSnS   

بشرط أن:    
SnSc

Sn

Sc

01

01

    

                                                
  .17ص املرجع السابق، نفس )1( 
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نستنتج من املعادلة األخرية أن الزكاة تؤدي إىل خفض حجم االدخار وتؤدي يف نفس الوقت 
ار أي االدخار يكون مساويا لالستثمار وهذا مبين على إىل توجه هذا االدخار حنو االستثم

  .)1(أساس أن الزكاة ال تشجع االكتناز وبالتايل فإن املدخرات البد من استثمارها 
  .)2(االستثمار  ويوضح الشكل التايل تأثري الزكاة على االدخار و  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
  .18ضياء جميد املوسوي، التحليل االقتصادي اإلسالمي، مرجع سابق، ص )1( 
  .628ص  ،مرجع سابق ،املنهج التنموي البديل يف االقتصاد االسالمي ،أ.د. صاحل صاحلي )2( 
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  .ماراالستث تأثري الزكاة على االدخار و: )03الشكل رقم (
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

تحویل األموال المكتنزة نحو 
 االستثمارات اإلنتاجیة

اإلنفاق االستثماري الزكوي على 
 نالمستحقی

تخفیض مخاطر االستثمار وتحسین 
 حوافزه مناخھ وزیادة فرصھ و

 التنمیة االستثماریة للموارد الزكویة

التأثیر اإلیجابي لإلنفاق االستھالكي 
 الكفائي الزكوي على االستثمار

 االدخار الكلي

االستثمار 
 الكلي

الحركیة 
االستثماریة 

 الزكویة
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  .دور الزكاة يف حل املشكالت االجتماعية: املطلب السادس
اليت تعاين منها  تيتناول هذا املطلب الدور االجتماعي للزكاة يف ضوء املشاكال  

  خمتلف دول العامل كالفقر والبطالة.
  .أثر الزكاة على البطالة :الفرع األول

يف اقتصاد ما يف أفراد القوة العاملة  employment levelيتمثل مستوى التشغيل   
الذين يطلبون عمال وجيدونه، وكلما اقترب عدد هؤالء من العدد الكلي للقوة العاملة اقتربنا 

مكانة متقدمة بني األهداف الرئيسية للسياسة من مستوى التشغيل الكامل، والذي حيتل 
  االقتصادية يف أي جمتمع.

  والبطالة نوعان:
  :الة اإلجباريةالبط .أ

هي وجود جزء من القوة العاملة قادرة وراغبة يف العمل، وراضية مبعدالت األجور   
السائدة، ومن مث فهي تسعى للحصول على العمل، ولكنها تعجز عن حتقيق ذلك لذلك فهي 

  . )1(جمربة على أن تكون يف حالة بطالة 
   :)2( اإلجباريةموقف اإلسالم من البطالة  .1.أ

أيت دور الزكاة حيث تتجلى وظيفتها يف أا املمول لكل ذي جتارة أو حرفة هنا ي  
ا ليست إعطاء دراهم معدودة تكفي اإلنسان أياما أو هحيتاج معها إىل مال ال جيده، فوظيفت

أسابيع، إمنا وظيفتها الصحيحة متكني الفقري من إغناء نفسه بنفسه، حبيث يكون له مصدر 
ملساعدة من غريه، فمن كان من أهل االحتراف أو االجتار أعطي دخل ثابت يغنيه عن طلب ا

من صندوق الزكاة ما ميكن من مزاولة مهنته أو جتارته يتم كفايته وكفاية أسرته بانتظام، أما 
ألمثاله كفاية العمر  ىالعاجز الذي ال يقدر على مزاولة مهنة أو عمل يكسب منه معيشته يعط

                                                
 ي للفكر اإلسالمي، بريوت،العامل الزكاة، األسس الشرعية والدور اإلمنائي والتوزيعي، املعهد ،)1993( نعمت عبد اللطيف مشهور، )1( 

  .304ص
  .10ص ،مرجع سبق ذكرهاالقتصادية، دور الزكاة يف عالج املشكالت  )،2001( يوسف القرضاوي، د. )2( 
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به عن  له به عقار يستغله ويغتىن ىلسنة، ويكون ذلك كأن يشتريف بالده، وال يتقدر بكفاية ا
   .*عنه، وليس إعطاؤه نقدا يكفيه بقية عمره املعتاد الزكاة فيملكه ويورث

  :البطالة االختيارية .ب
أو  )1(متثل انصراف جمموعة من أفراد القوة العاملة عن العمل لعدم الرغبة يف ذلك   
  األجور. يننظرا لتد

  :اإلسالم من البطالة االختياريةموقف  ..1ب
يقاوم اإلسالم هذا النوع من البطالة وال يستحق هؤالء الزكاة، فليس كل فقري أو   

مسكني يستحق أن يأخذ الزكاة، كما يظن كثريون فالفقري العاطل عن العمل وهو قادر عليه 
لعنصر  وتعطيال ذلك تشجيع للبطالة، يف من أموال الزكاة ألن ال جيوز أن يأخذ راتب دورىي

  .)2(قادر على اإلنتاج، ومزاحم ألهل الزكاة املستحقني 
  مع العلم أن املتفرغ للعبادة ال يأخذ من الزكاة أما املتفرغ للعلم يأخذ من الزكاة.  

  :الزكاة ودورها يف التخفيف من مشكلة البطالة 2.
وصلت يف  لقد وصلت البطالة يف بعض الدول اإلسالمية إىل مستويات عالية حيث  

وتصل نسبة البطالة عند  % 50، وتصل بني الشباب إىل حنو % 25بعض هذه الدول إىل 
  .)3(وللزكاة دور كبري وهام يف عالج هذه الظاهرة  % 70املتعلمني إىل حوايل 

  :الطلب على العمل علىأثر الزكاة  أ.
على  إن زيادة كل من الطلب االستهالكي واالستثماري تستتبع أن يزيد الطلب  

 هذا ما فاق عليهم من الزكاة،نعنصر العمل، فضال عن توظيف العاملني عليها الذين يتم اإل
يشكل زيادة ملحوظة يف الطلب على العمل، ويعمل هذا األثر للزكاة على تضييق الفجوة 

  بني الطلب الكلي وبني الدخل الالزم لتحقيق التشغيل الكامل.

                                                
 نقال عن مجهور الشافعي واإلمام أمحد. *
  .304د. نعمت عبد اللطيف مشهور، مرجع سابق، ص )1( 
  .13مرجع سابق، ص ، ت االقتصاديةدور الزكاة يف عالج املشكال د. يوسف القرضاوي، )2( 
حبث بعنوان: الزكاة كأداة لتنمية الفقراء واملساكني، املؤمتر العاملي اخلامس  ،) 01/11/1998اىل  10-31(من حممد علي القري، )3( 

  .info.zakathouse.org القرن الواحد والعشرين، الكويت، للزكاة، مؤسسات الزكاة واستيعاب متغريات
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  :أثر الزكاة على عرض العمل ب.
قع أن تؤثر الزكاة على عرض العمل وعلى مستوى إنتاجية العامل إجيابا لألسباب يتو  

  :)1(التالية 
إن إنفاق الزكاة على الفقراء يرفع إنتاجية عنصر العمل بسبب زيادة استهالكهم ومن مث  - 

  الغذائي. رفع مستواهم الصحي و
باختياره يعمل على زيادة إن عدم جواز إعطاء الزكاة للفقري القادر على العمل املتعطل  - 

  احلافز على العمل حبثا عن طلب الرزق.
إن إعطاء الفقري القادر على العمل صاحب احلرفة املتعطل جربا ما ميكنه من مزاولة مهنته  - 

  فع مستوى إنتاجيته.ريعمل على زيادة عرض العمل وعلى 
  .الزكاة ومشكلة الفقر :الفرع الثاين

ر يف املشكالت االقتصادية، ألن معىن الفقر هو عجز نستطيع أن نصنف مشكلة الفق  
املوارد املالية للفرد أو للمجتمع عن الوفاء حباجاته االقتصادية ويعترب الفقر كذلك مشكلة 
اجتماعية ألا تصيب طائفة من أبناء اتمع وتعجزهم عن القيام بدورهم يف تنمية اتمع 

)2(.  
لى األسرة واتمع، بل يعتربه بالء يستعاذ باهللا من يقر اإلسالم الفقر ويعتربه خطر ع  

شره فكان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يتعوذ: { اللهم إين أعوذ بك من فتنة النار، ومن 
عذاب القرب، وأعوذ بك من فتنة الغىن، وأعوذ بك من فتنة الفقر}، ويعين الفقر يف اإلسالم 

  :)3(اع خمتلفة من الفقر احلاجة او العوز ويفرق اإلسالم بني أنو
: ويعين تفاوت دخول الناس ويعترف اإلسالم ذا النوع كسنة كونية، حيث الفقر النسيب- 

"مقدار ما يبذلونه من جهد وعمل قال اهللا تعايل: و يرجع لتفاوت قدرات األفراد      

                                                
  .70رجع، صنفس امل )1( 
  .17القرضاوي، دور الزكاة يف عالج املشكالت االقتصادية، مرجع سابق، ص فد. يوس )2( 
الفقر وتوزيع الدخل من منظور االقتصاد اإلسالمي، دراسة تطبيقية على  )،  2011/12/20إىل 18من ( عبد الباقي، حنظل مد. هشا )3( 

موسوعة  دوحة قطر،والتمويل اإلسالمي، (النمو املستدام والتنمية االقتصادية الشاملة)، ال مملكة البحرين، املؤمتر العاملي الثامن لالقتصاد
  .22االقتصاد والتمويل اإلسالمي، ص
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         ")1(  فمن اختالف القدرات واملهارات واجلهود  
  الدخول. ختتلف العوائد و

ى حتقيق : ويقصد به عدم قدرة الفرد على إشباع حاجاته مبعىن عدم القدرة علاملطلقالفقر 
  .حد الكفاية

  لكن هل تستطيع الزكاة القضاء على الفقر؟
تلعب الزكاة دورا هاما يف احلد من مشكلة الفقر يف اتمع املسلم فقد حدد   

ف الزكاة يف مصارفها الثمانية، واملالحظ أن تلك الفئات هي األكثر فقرا أوجه صر اإلسالم
لى االستهالك مث يزيد الطلب الكلي كما االنفاق علك زيادة يف اتمع، ويترتب على ذ

  .2ومن مث زيادة التوظيف و االنتاج و بالتايل زيادة الدخل ،وضحنا ذلك سابقا
كما أن مشكلة الفقر يف نظر اإلسالم ليست كما تصورها املنهج الرأمسايل بأا   

ء أنفسهم وال هي كما تصورها املنهج االشتراكي بأا مشكلة األغنيا ،مشكلة قلة املوارد
باستئثارهم خلريات اتمع على حساب الفقراء وإمنا املشكلة هم البشر الفقراء منهم أو 

  .  )3(األغنياء على السواء بقصور سلوكهم سواء يف جانب اإلنتاج أو جانب التوزيع 
توفر الزكاة حد الكفاية لإلنسان الفقري، أي إذا عجز فرد لسبب خارج عن إرادته أن يوفر  - 

  .)4(توى الالئق للمعيشة فإن نفقته تكون واجبة يف بيت مال املسلمني املس
  لكن هل جنح اإلسالم يف القضاء على هذه الظاهرة ؟  - 

لقد انتصر اإلسالم فعال على الفقر، وبلغ الرخاء والغىن يف عهد عمر بن عبد العزيز،   
 - وهو بالعراق–لرمحن عبيد أن عمر بن عبد العزيز كتب إىل عبد احلميد بن عبد ا روى أبو

ليه عبد احلميد:" إين اأن أخرج للناس أعطيام (أي رواتبهم وخمصصام الدورية) فكتب "
قد أخرجت للناس أعطيام، وقد بقي يف بيت املال مال (فائض يف اخلزانة) فكتب إليه:" 

                                                
  .165سورة األنعام، اآلية  )1( 
 .24ص  ،مرجع سابق ،حنظل عبد الباقي د. ھشام  )2(
  .235جع سابق، صزليخة بلحناشي، التنمية االقتصادية يف املنهج اإلسالمي، مر )3( 
  .236بلحناشي، مرجع سابق، ص ةزليخ )4( 
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بقي انظر كل أدان يف غري سفه وال سرف، فاقض عنه" فكتب إليه:" إين قد قضيت عنهم، و
يف بيت املال مال"، فكتب إليه:" انظر كل بكر( أي أعزب) ليس له مال فشاء أن تزوجه 
فزوجه وأصدق عنه"، فكتب إليه: " أين قد زوجت وقد بقي يف بيت مال املسلمني مال"، 

انظر من كانت عليه جزية (أي خراج) فضعف عن أرضه فأسلفه ما يقوى به  فكتب إليه:"
    .)1(نريدهم لعام وال عامني على عمل أرضه فإنا ال 

ختفى الفقر فعال يف ظل هذه اخلالفة الراشدة، وتبني مما سبق أن عالجها اهكذا  و  
  مستطاع وليست قدرا حمتوما كما نراه يف اتمعات املتقدمة.

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
  .237بلحناشي، مرجع سابق، ص زليخة )1( 
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  :خامتة الفصل
االسالم فهي أداة توازن ىل أا فريضة من اهللا و ركن من أركان إن الزكاة و باإلضافة إ      

هذا ما أثبتته النتائج اليت حققتها الزكاة عرب التاريخ عندما مت تطبيقها و  جتماعيااقتصادي و 
الدور الكبري الذي تلعبه فقد أثبتنا من خالل العرض السابق  ،شراف عليها بشكل جيداإل

عادة توزيع إيعي من خالل الدور التوز ،قتصادياالالركود  ،الزكاة يف حماربة الفقر و البطالة
 ،ستهالكاال ،ستثماراالتنشيط و ، بالقضاء على ظاهرة كرت النقود... دخاراال ،الدخل
  و كوا أداة فعالة لتوفري السيولة لتمويل التنمية. ، سوق العمل... ،االنتاج

تساهم بشكل فعال يف معاجلة الكثري من ذن ميكن أن نستنتج أن الزكاة ميكنها أن إ
األمور يفكرون جديا يف تنظيمها االجتماعية هذا ما جعل أولياء ت االقتصادية وكالاملشا

حيائها يف شكل مؤسسايت خاصة يف الوقت الذي تعاين فيه الدول االسالمية اختالالت إو
       ليه يف الفصل املوايل. إشىت يف احلياة االقتصادية. هذا ما سنتطرق 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اينـــالث لـــالفص

 اةـللزك ايتـاملؤسس ارـطاإل
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  .اإلطار املؤسسايت للزكاة: الفصل الثاين
  :مقدمة الفصل

من خالل تناول اآلثار االقتصادية واالجتماعية للزكاة، أن هذه األخرية هلا  تضحالقد  
أمهية كبرية يف اتمع ملا هلا من دور اجتماعي واقتصادي كبري، هذا ما حيتم ضرورة قيام 

توزيعا، وذلك ألن هذه اآلثار ال ميكن أن تظهر مؤسسات تتوىل تنظيم هذه الفريضة حتصيال و
إال عن طريق القيام بتنظيم دقيق للزكاة وبوضع أطر مؤسساتية هلا، وبالفعل فكما تطور 
التشريع الزكوي مع تطور الزمان، فقد تطور التنظيم املؤسسايت للزكاة وكان مما تواتر عليه 

هد اخللفاء الراشدين أين مت إنشاء بيت الرسول صلى اهللا عليه وسلم وجتلى أكثر وضوحا يف ع
مال املسلمني، ولقد شهد النصف الثاين من القرن العشرين عودة لظهور مؤسسات الزكاة يف 
العديد من دول العامل العريب واإلسالمي وجتارب قيمة يف هذا اال، وقد شهد هذا العصر 

ياته من قطر إىل آخر، إال أن تعدد أشكال التنظيم املؤسسايت عن تطبيق فريضة الزكاة ومسم
أبرز ما مييز التطبيق الرمسي للزكاة هو تفاوت درجة االهتمام الرمسي يف التطبيق، ولكي حتقق 

  .هذه املؤسسات أهدافها البد أن حتاكي مؤسسات العصر يف طريقة اإلدارة والتسيري
ارتأينا  ويكون مقياس جناح هذه املؤسسات بإظهار البعد االقتصادي للزكاة، لذلك 

يف هذا الفصل أن نتناول التنظيم املؤسسايت للزكاة بالتفصيل، وإظهار الدور الذي تقوم به 
  .مؤسسات الزكاة الرمسية يف حتقيق التنمية االقتصادية
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  .سالمالتنظيم املؤسسايت لفريضة الزكاة يف اإل :املبحث األول
ىل أن و بعد إقها حرية لألفراد يف أدائها تطبي منعرفت الزكاة يف املراحل األوىل         

 ،زيادة أموال الزكاة أصبح من الضروري التفكري يف هيئة أو ديوان يقوم بتسيري هذه األموال
رهاصات األوىل هلذا الديوان يف عهد رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ليتم بدأت اإل و بالفعل

تنظيم الزكاة جمموعة من التغريات على وقد شهد  ،تطبيقه يف عهد اخلليفة عمر بن اخلطاب
  مر العصور.

  .تطور التنظيم املؤسسايت للزكاة :  املطلب األول
  .الزكاة يف العهد النبوي: الفرع األول

تشري معظم الروايات إىل أنه مل يوجد يف عهد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ديوان   
ه صلى اهللا عليه وسلم حيث توىل دهعللزكاة، لكن وجدت اإلرهاصات األوىل للديوان يف 

وإرساهلم جلمعها من األموال الظاهرة والباطنة من املسلمني،  بنفسه اختيار عمال الزكاة
ب وقراء بلغ عددهم أكثر من اثنني وأربعني شخصا، فقد كان عثمان بن عفان اوكان له كت

يد والعالء بن بن سع نيكتب له أحيانا، وأحيانا علي بن أيب طالب، وخالد بن سعد وأبا
احلضرمي رضي اهللا عنهم، وكان يكتب مثار احلجاز حذيفة بن اليمان، وأموال الصدقات 

 اجلباه اإلمام هو الذي يرسل الوالة و نمما يدل على أ . و)1(الزبري بن العوام وجهيم بن صلت
لرسول صلى اهللا عليه وسلم، حيث لإىل أصحاب األموال، ما ورد يف احلديث الصحيح 

معاذ إىل اليمن وحثه على الزكاة بقوله: "إنك تقدم على أهل كتاب، فليكن أول ما  أرسل
تدعوهم إليه عبادة اهللا تعاىل، فإذا عرفوا اهللا تعاىل فأخربهم أن اهللا تعاىل فرض عليهم زكاة 

منهم وتوق كرائم أمواهلم  تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم، فإم أطاعوا لذلك فخذ
  .)2(املظلوم، فإنه ليس بينها وبني اهللا حجاب"واتق دعوة 

                                                
ا، ورقة مقدمة يف أحباث وأعمال مؤمتر الزكاة األول، بيت الزكاة، احممد عقلة، التطبيقات التارخيية واملعاصرة لتنظيم الزكاة ودور مؤسس )1(

  .192دولة الكويت، ص 
  تطبيقاا، مقال إلكتروين. نظم الزكاة وتطور ،)2004مارس  22(السبت  فؤاد عبد اهللا العمر، )2(

 http://abdoiachachi.jeeran.com/archive/2008/3/508519.htmlمن املوقع: 
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كما كتب صلى اهللا عليه وسلم إىل زرعة بن يزن بذلك حني قال: "إذا أتاكم رسلي   
فإين آمركم م خريا: معاذ بن جبل، وعبد اهللا بن رواحة، ومالك ابن عبادة وعتبة بن نيار 

قة واجلزية فأبلغوها رسلي، ومالك بن مرارة، وأصحام، فامجعوا ما كان عندكم من الصد
  .)1(فإن أمريهم معاذ بن جبل"

املتتبع لسرية املصطفى صلى اهللا عليه وسلم جيد أن عملية تطبيق الزكاة يف عهده  و  
  لت يف عمليتني رئيسيتني:تنظيما وإدارة جت

  : مجع الزكاة وحتصيل أمواهلا من املكلفني ا.األوىل
  ؤها ملستحقيها.: توزيع أموال الزكاة وإعطاالثانية

ولقد حدد الرسول صلى اهللا عليه وسلم األموال اليت جتب فيها الزكاة وشروط   
وجوا وكان يوزعها على مصارفها الثمانية، وكان يصرفها على أهل املنطقة اليت مجعت 

أمر اختيار  همنها ويف حالة الفائض ينقلها إىل املناطق األخرى، وأكد سلطة الدولة بتولي
د العالقة بينهم وبني املصدقني يد طبيعة عملهم، وحتديعليها وتزويدهم بالكتب وحتد العاملني

  .)2(لتقوم على أساس متني من الثقة واالحترام املتبادل
  .الزكاة يف عهد اخلليفة أيب بكر الصديق رضي اهللا عنه: الفرع الثاين

نه حيث كثرت بدأت نواة بيت املال يف عهد اخلليفة أيب بكر الصديق رضي اهللا ع  
الزكاة والغنائم وسائر املوارد املالية مما استدعت احلاجة إىل حصر اإليرادات وضبط 

، وسار اخلليفة األول على ج رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف جمال تنظيم )3(املصارف
 الزكاة وإدارة شؤوا، وذلك بعد أن فرغ من قتال املرتدين من بعض القبائل العربية واليت

امتنعت عن إعطاء الزكاة، بعد وفاة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، فقد كان املوقف احلازم 
الذي اختذه أبو بكر رضي اهللا عنه، أن أعاد للزكاة مكانتها يف اتمع، واصل أبو بكر 

                                                
  نفس املوقع السابق.  )1(
)، الصرف اإلداري يف الزكاة على اجلهاز اإلداري املايل، دراسة تطبيقية على ديوان الزكاة يف 2004نصر الدين فضل املوىل، ( د. )2(

  .27د العايل لعلوم الزكاة، السودان، ص السودان، املعه
)، دراسة مقارنة لنظم الزكاة، املعهد اإلسالمي للبحوث والتدريب، من حترر (بوعالم بن جياليل وحممد 1992( ،فؤاد عبد اهللا العمر د. )3(

  .73العلي)، ص 
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 فقد أرسل أنس بن مالك ملا استخلف .)1(السعاة جلمع الزكاةالصديق رضي اهللا عنه إرسال 
  .)2(ث أهل البحرين على إخراجهابكتاب حي

  .الزكاة يف عهد عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه: الفرع الثالث
ملا توىل عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه اخلالفة طور األساليب يف الدولة اإلسالمية   

وأضاف إليها أنظمة إدارية مقتبسة من بالد فارس خصوصا أن املوارد املالية قد ازدادت 
هـ فرض اخلليفة عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه على املسلمني  15ففي سنة  بصورة كبرية،

الفروض ودون الدواوين، وأعطى العطايا على حسب السابقة يف اإلسالم وحرص على فصل 
السلطة القضائية عن السلطة التنفيذية، كذلك فصل جباية الصدقات عن اجلانب القضائي أو 

قلني عن الوالة والقضاء حىت ال خيضع اجلايب لرغبة يعينون مست اجلباهالتنفيذي، فكان 
  .)3(الوايل

هو  - رضي اهللا عنه-عمر بن اخلطاب  دويعود السبب األساسي إلنشاء الديوان يف عه  
من البحرين وقدرت قيمته  - رضي اهللا عنه- كثرة املال وخاصة الذي أتى به أبو هريرة 

اء املسلمني يف ذلك، فأشار عليه هشام مخسمائة آالف درهم، وقد استشار اخلليفة عمر حكم
قيل خالد بن الوليد بتدوين الدواوين، وكان الديوان هو الدفتر أو جمتمع الصحف بن املغرية و

  .)4(ل العطيةهوالكتاب الذي يكتب فيه أهل اجليش وأ
مال  ختص بأنه أنشأ إىل جانب بيت املال العام للزكاة بيتأإال أن عمر رضي اهللا عنه   

ية من واليات الدولة اإلسالمية، فقد كثر املال، واتسعت البالد، وكثر الناس فكان لكل وال
  .)5(البد من إحصاء أموال الزكاة

  .الزكاة يف عهد عثمان بن عفان وعلي بن أيب طالب رضي اهللا عنهما: الفرع الرابع
راج قد استمر مجع الزكاة وإرسال املصدقني يف عهدمها، وإن ترك عثمان بن عفان إخ  

لنفقات مجعها، ومن هذه األموال  ازكاة األموال الباطنة إىل أرباا رفقا للمشقة عنهم وتوفري
                                                

  .212قلة، مرجع سابق، ص عحممد   )1(
  ع سابق.فؤاد عبد اهللا العمر، موقع إلكتروين، مرج )2(
  .73م) دراسة مقارنة لنظم الزكاة، مرجع سابق، ص 1992فؤاد عبد اهللا العمر، ( د. )3(
  .3م)، نظم الزكاة وتطور تطبيقاا، مقال إلكتروين، مرجع سابق، ص 2008فؤاد عبد اهللا العمر، ( د. )4(
  .215ر مؤسساا، مرجع سابق، ص التطبيقات التارخيية واملعاصرة لتنظيم الزكاة ودو ،هـ)1404حممد عقلة، (  )5(
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عروض التجارة، إىل أن هذا االجتهاد مل جيرد اإلمام من حقه يف و الباطنة الذهب والفضة 
  .)1(حتصيل املال بنفسه، وأن هذا االجتهاد مرتبط بدفع األغنياء للزكاة بدافع تقواهم

العام لدى أهل العلم يف هذا العصر يتجه إىل عدم األخذ باجتهاد عثمان  جتاهاالو  
رضي اهللا عنه، بشأن إحالة إخراج زكاة األموال الباطنة إىل أصحاا مستندين يف ذلك إىل 

بأحكام الشريعة، ومن حيث التعامل  لتزامواالالتغيري الكبري يف أحوال الناس من حيث التقوى 
صادي، وحتول األموال الباطنة إىل طبيعة الظهور بفعل مستحدثات العصر من املايل واالقت

  وسائل إحصاء املال.
  .الزكاة يف العهد األموي والعباسي: الفرع اخلامس

تضاءلت يف العهد األموي أمهية الزكاة وإيراداا مقابل إيرادات اخلراج الضخمة   
صل عملية مجع الزكاة عن عملية مجع بف وغريها من اإليرادات األخرى، وإن استمر األمويون

، إىل أن الدواوين بقيت )2(اخلراج، واستمر األمويون يف مجع الزكاة من األموال الظاهرة فقط
على نظامها الذي وضعه عمر رضي اهللا عنه، وأضيفت إليها دواوين جديدة تبعا التساع 

  من أمهها. رقعة الدولة، وكان ديوان الصدقات
األموي أهم التجارب يف تطبيق فريضة الزكاة وهي جتربة عمر بن  ولقد شهد العهد  

بلغت الزكاة أهدافها، تطهريا  هاحلكيمة وعدل تهعبد العزيز رمحه اهللا، إذ من خالل سياس
للمجتمع من الفقر، حىت بلغ األمر أن الزكاة مل جتد بني الناس من حيتاج هلا نظرا لالكتفاء 

حيي بن سعيد "بعثين عمر بن عبد العزيز على صدقات الذايت للمجتمع، ويف هذا يقول 
إفريقية فافتضيتها وطلبت فقراء نعطيها هلم، فلم جند فيها فقريا، ومل جند من يأخذها منا فقد 

  .)3(أغىن عمر بن عبد العزيز الناس، فاشتريت ا رقابا فأعتقتها"
لتنامي إيرادات ضريبة أما يف العصر العباسي فقد ضعف االهتمام بالزكاة ومجعها نظرا   

 واعتماد الدولة شبه كامل عليها، وكانت أموال نياخلراج واألعشار اليت تفرض على املسلم

                                                
  .30م)، الصرف اإلداري يف الزكاة على اجلهاز اإلداري املايل، مرجع سابق، ص 2004نصر الدين فضل املوىل، ( د. )1(
  .05م)، نظم الزكاة وتطور تطبيقاا، مقال إلكتروين، مرجع سابق، ص 2008فؤاد عبد اهللا العمر، ( د. )2(
  .31)، مرجع سابق، ص 2004وىل، (د.نصر الدين فضل امل )3(



طار المؤسساتي للزكاةاإل  الفصل الثاني 
 

 85

الزكاة عادة تابعة لديوان اخلراج، فكان عامل اخلراج يقوم جبمع زكاة األموال الظاهرة 
  .)1(، أما األموال الباطنة فقد كان يترك ألصحاا إخراجهاكالزروع والثمار

  .الزكاة يف الدولة األندلسية والفاطمية والعثمانية: لفرع السادسا
يف الدولة األندلسية اختلطت األمور يف مجع الزكاة وتوزيعها بسبب تنازع ملوك   

الطوائف (بعد سقوط الدولة األموية)، وفرضت اجلزية على املسلمني، وأصبحت الزكاة غري 
، ومما )2(لطوائف وجبايتهم املسرفة للضرائبكافية لسد حاجات الفقراء لكثرة ظلم ملوك ا

يدل على ذلك قول ابن حزم رمحه اهللا. "وفرض على األغنياء من أهل كل بلد أن يقوموا 
  بفقرائهم وجيربهم السلطان على ذلك إن مل تقم الزكوات م وال يف سائر أموال املسلمني".

اخلليفة (اإلمام) يرسل الدعاة  نأما يف الدولة الفاطمية فقد قل االهتمام بالزكاة وكا  
  ويطلب من الوالة مجع الواجبات أو مخس املال ودفعها إليه.

  .)3(أما الدولة العثمانية فقد كان اهتمام الدولة مبورد اخلراج، ألمهيته البالغة
يف مجع  ميكننا أن نقول بعد استقراء التاريخ أن معظم احلكام املسلمني قد استمروا  

اختلفت مستويات التطبيق العلمي،  نوسعوا إىل تطبيق هذه الفريضة وإالزكاة وتوزيعها، 
  وبعد بروز الديوان جيب معرفة التنظيم الداخلي له، هذا ما نبينه يف الفقرة القادمة.

  .التنظيم الداخلي للديوان املركزي: املطلب الثاين
ن الباب الثامن تناول اإلمام املاوردي رمحه اهللا موضوع التنظيم الداخلي للديوان ضم  

عشر الذي خصصه لدراسة وضع الديوان وأحكامه، حيث ذكر أن الذي يشتمل عليه ديوان 
  :)4(السلطة ينقسم إىل أربعة أقسام

  عطاء. : ما خيتص باجليش من إثبات واألول
  حقوق. : ما خيتص باألعمال من رسوم والثاين

  : ما خيتص بالعمال من تقليد وعزل.الثالث

                                                
  .06م)، نظم الزكاة وتطور تطبيقاا، مقال إلكتروين، مرجع سابق، ص 2004عبد اهللا العمر، ( دد. فؤا )1(
  .07عبد اهللا العمر، نفس املرجع السابق، ص  دد. فؤا )2(
  .08ص م)، نظم الزكاة وتطور تطبيقاا، مرجع سابق، 2008عبد اهللا العمر، ( دد. فؤا )3(
  .161احلسن علي بن حممد بن حبيب املاوردي، (بدون سنة)، األحكام السلطانية املاوردي، مركز الشرق العريب، ص  ود. أب )4(
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  ص ببيت املال من دخل وخراج.: ما خيتالرابع
وقد رأى املاوردي يف القسم الرابع أن كل مال استحقه املسلمون ومل يتعني مالكه   

منهم فهو من حقوق بيت املال، فإذا قبض صار القبض إىل حقوق بيت املال سواء أدخل إىل 
يف  حرزه أم مل يدخل ألن بيت املال عبارة عن اجلهة ال عن املكان وكل حق وجب صرفه

مصاحل املسلمني فهو حق على بيت املال، فإذا صرف يف جهته صار مضاف إىل اخلارج من 
  سواء أخرج من حرزه أم مل خيرج. املال تيب

ويعرف بيت املال يف اإلسالم على أنه اجلهة اليت تستحق قبض األموال العامة وجيب   
نه مطابق ملا وضحه اإلمام عليها إشباع احلاجات العامة، من خالل هذا التعريف يتضح لنا أ

املاوردي الذي قال: "إن بيت املال هو عبارة عن اجلهة ال عن املكان، وبيت املال يف الفكر 
  .)1(اإلسالمي اصطالح يعرب عن اخلزانة العامة"

النظام املايل اإلسالمي يقوم على أساس من قاعدة من التخصيص يف إذا كان  و  
ال العامة إىل عدة أقسام كل قسم منها يوجه إىل إشباع اإليرادات العامة حيث تقسم األمو

  :)2(نوع من احلاجات العامة. فإن بيت املال يقسم بدوره إىل
  الزكاة. 1-
  األمخاس. 2-
  الفيء. 3-
  املوارد األخرى. 4-

  . املعاصر هليئات الزكاةايتالتنظيم املؤسس: املطلب الثالث
لتوسع مما مكن السلطات اإلدارية يف مجيع لقد أخذ التطبيق العملي لنظام الزكاة يف ا  

األمصار من تطبيق أمثل لنظم الزكاة، مع مواكبة لألحكام الفقهية، والنظر يف املسائل 
املستجدة وإجياد أحكام جديدة هلا حبسب ما تقتضيه نصوص الشريعة ومتليه ظروف العصر، 

اإلسالمية املعاصرة، حيث  ا أساسيا لتقنني أحكام الزكاة يف الدول واتمعاتجعفكانت مر

                                                
  .74فؤاد عبد اهللا العمر، دراسة مقارنة لنظم الزكاة، مرجع سابق، ص  د. )1(
  .74فؤاد عبد اهللا العمر، نفس املرجع السابق، ص  د. )2(
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قامت العديد من الدول اإلسالمية بإصدار قوانني جديدة تنظم جباية الزكاة وتوزيعها يف 
  .)1(مصارفها الشرعية عرب إقامة هياكل إدارية تعىن بتنظيم شؤون الزكاة

ويتكون اهليكل القانوين املعاصر من أحكام الزكاة وإجراءات حتديد الزكاة وجبايتها،   
شاء وتكوين املؤسسة وحتديد اختصاصاا وسلطاا واملخالفات والعقوبات واألحكام وإن

العامة. وخيص هذا اهليكل املؤسسات اليت جتمع الزكاة بقوة القانون. أما املؤسسات اليت 
جتمعها طواعية فهيكل القانون فيها عبارة عن مواد متسلسلة، ومعظم التشريعات املنظمة 

 وإن اختلفت تسميتها، وهي تتوزع من حيث اإللزام القانوين ما بني للزكاة صدرت بقوانني
اإللزام والطواعية، وقد أخذت هذه القوانني بالتدرج التشريعي لدفع الزكاة، وتتيح بعض 
الدول تفسري نصوص القانون لس اإلفتاء، وبعضها جيعله من اختصاص جملس الوزراء أو 

اجلباية والتوزيع يف نفس املؤسسة مع  تفق على توحيدوزير املالية وبعض مؤسسات الزكاة ت
  .)2(اختالف األساليب

وختتلف هذه القوانني يف أصناف املال الذي جتب فيه الزكاة، حيث اتفقت على جباية   
زكاة الزروع، والثمار، واملاشية، وتدفع هذه األصناف عينا أو نقدا ويكمن االختالف يف 

ا، وعرفت هذه القوانني اتفاقا يف عقوبة تارك الزكاة على جباية األموال الباطنة وحتديده
خالف بينها يف حد العقوبة، وتنص بعض القوانني على حوافز وإعفاءات ضريبية ملن يدفع 

لمؤسسات اليت جتمع الزكاة جربا، أما املؤسسات القائمة على التطوع فيمكن ترتيل لالزكاة 
ما اتفقت هذه القوانني يف األصناف اليت توزع كل مبلغ الزكاة من دخله اخلاضع للضريبة، ك

عليها الزكاة واملنحصرة يف املصارف الثمانية، وينص معظمها على عدم نقل الزكاة من إقليم 
  آلخر، أو من منطقة ألخرى إال عند احلاجة.

أما خبصوص اهلياكل التنظيمية فإن بعض القوانني تعطي مرونة وحرية أكثر للمجالس   
عضها اآلخر قائم على أساس مركزي يف نشاطاته املختلفة، وتتيح بعض هذه اإلقليمية، وب

القوانني إقامة تعاون بني مؤسسات الزكاة واللجان الشعبية التطوعية يف اجلمع والتوزيع، مع 

                                                
هـ)، بناء القدرات يف مؤسسات الزكاة، املعهد اإلسالمي للبحوث والتدريب، جدة، ص 1429بابكر، ( ند. عثمافداد،  يد. العياش )1(

36.  
  .22)، دراسة مقارنة لنظم الزكاة، ضمن كتاب اإلطار املؤسسي للزكاة، مرجع سابق، ص 1992( ،فؤاد عبد اهللا العمر د. )2(
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العلم أن مؤسسات الزكاة أصدرت لوائح داخلية لتنظيم عملها وهي تتضمن التفاصيل 
املعاصرة على نشر فقه الزكاة  الزكاةون. وتعمل مؤسسات واجلزئيات اليت مل يذكرها القان

بني الناس مبختلف الوسائل وتتبىن معظمها مبدأ التخطيط واملتابعة وخباصة وضع اخلطط 
  .)1(املتوسطة والطويلة األجل

  .البنية التنظيمية ملؤسسات الزكاة املعاصرة: املبحث الثاين
د مؤسسات خمولة من ويل األمر تتوىل إن من موجبات التطبيق املعاصر للزكاة وجو  

شؤون حتصيل الزكاة وتوزيعها وفق مبادئ الشريعة اإلسالمية، وقد اعتمدت بعض الدول 
العربية تنظيم الزكاة جباية وتوزيعا على جمموعة من القوانني والتشريعات والتعليمات اإلدارية 

جعل الزكاة وظيفة للحكومة والتنفيذية اخلاصة بفريضة الزكاة، وعلى اعتبار أن اإلسالم 
لزكاة مع النظام إىل أمهية تناسق التنظيم اإلداري ملؤسسة ا نتباهاالاإلسالمية كان البد من 

لذلك سنتطرق يف هذا املبحث إىل ماهية مؤسسات الزكاة املعاصرة، اإلداري القائم. 
  واجلوانب التنظيمية هلذه املؤسسات وكذلك املبادئ العامة هلا.

  .ماهية مؤسسات الزكاة املعاصرة: ولاملطلب األ
  .مفهوم مؤسسات الزكاة املعاصرة: الفرع األول

يقصد مبؤسسات الزكاة بأا كيانات قانونية حتت إشراف الدولة تتوىل مجع الزكاة   
  .)2(وإنفاقها يف مصارفها املختلفة وفقا ملبادئ وأحكام الشريعة اإلسالمية

موعة من الناس الذين يعملون يف إطار مؤسسي تعرف أيضا على أا عبارة عن جم و  
منظم للقيام مبهمة نبيلة يف اتمع، أال وهي: مجع الزكاة وتوزيعها على مستحقيها 

  .)3(الشرعيني

                                                
  .25، 23ص ص دراسة مقارنة لنظم الزكاة، مرجع سابق، )، 1992( ،فؤاد عبد اهللا العمر د. )1(
 www.google.frمن املوقع:  5)، أساسيات مؤسسات الزكاة املعاصرة، مصر، القاهرة، ص 2004حسني شحاتة، (مارس  د. )2(
  سالمي، من املوقع:م)، تفعيل دور ديوان الزكاة يف اتمعات اإلسالمية املعاصرة، موقع الفقه اإل2008عبد احلق محيش، ( د. )3(

Http//www.islanfeqh.com/Nawazel/ Nawazelltem.aspsc ? Nawazelltem ID=688,p 07..  
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تعمل وفق  اقتصادياجتماعي و ،وميكن تعريفها على أا مؤسسة ذات مغزى ديين  
فردي، ومجع وتوزيع الزكاة هو  جمموعة من القواعد واإلجراءات، ويعترب دفع الزكاة واجب

  .)1(التزام مجاعي
  .مشروعية إنشاء مؤسسات الزكاة املعاصرة: الفرع الثاين

تعترب مؤسسات الزكاة من البنيات األساسية للنظام املايل اإلسالمي يف ظل الدولة   
سالمي، اإلسالمية، وتعترب الزكاة املورد الرئيسي لسد حاجات األفراد احملتاجني يف اتمع اإل

كما أا الوسيلة األساسية لتحقيق التكافل االجتماعي، وال يتحقق ذلك إال من خالل العمل 
 للزكاة حيث أن هناك كثريا من احملتاجني ال يعلمهم الكثري من األفراد، كما أن ايتاملؤسس

راد هناك الكثري من املصارف العامة اليت تصرف فيها جزءا من حصيلة الزكاة ال يستطيع األف
  :)3(. وتستند مشروعية إقامة مؤسسة الزكاة لألدلة التالية)2(تقديرها مثل مصرف يف سبيل اهللا

  وذلك وفق األدلة التالية: :املرجعية الشرعية 1.
على احلكومة القيام بشؤون الزكاة مجعا وإنفاقا لقوله تعاىل: " خذ من أمواهلم صدقة   

  األدلة من القرآن والسنة سابقا يف الفصل األول.، ولقد قمنا بذكر )4(تطهرهم وتزكيهم ا"
وقد فصل الدكتور يوسف القرضاوي أراء الفقهاء يف مسألة والية ويل األمر على   

: جاء نظام الزكاة ليكون من وظيفة احلكومة )5(الزكاة على مستوى الدولة وخلص إىل اآليت
إىل ضمائر األفراد ال ىل الدولة إ اإلسالمية، فوكل اإلسالم جبايتها وتوزيعها على مستحقيها

  وحدها وذلك جلملة األسباب التالية:
إن الكثري من األفراد قد متوت ضمائرهم أو يصيبها السقم واهلزال فال ضمان للفقري إذا  - 

   ترك حقه ملثل هؤالء.

                                                
(1) the central zakat committe, the Council of islamic organisations of Greater chicago, 
edition 2005, p 2, www.ZAKATchicago.com. 

 .05مرجع سابق، ص ؤسسات الزكاة املعاصرة، شحاتة، أساسيات م د. حسني )2(
 .10-09اتمعات اإلسالمية املعاصرة، مرجع سابق، ص  م)، تفعيل دور ديوان الزكاة يف2008عبد احلق محيش، ( د. )3(
 .103سورة التوبة، اآلية  )4(
ث مقدم إىل املعهد اإلسالمي للبحوث فقه التطبيق اإللزامي للزكاة على مستوى الدولة، حب، )2006سبتمرب حسني شحاتة، ( د. )5(

 .08والتدريب، والبنك اإلسالمي للتنمية جبدة، جمموعة مكافحة الفقر، ص 
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لكرامته ورعاية ملشاعره أن  اري حقه من احلكومة ال من الشخص الغين حفظفقيف أخذ ال - 
  املن أو األذى.جيرحها 

إن ترك هذا األمر لألفراد جيعل التوزيع فوضوي، فقد ينتبه أكثر من غين إلعطاء فقري واحد  - 
  على حني يغفل عن اآلخر.

إن صرف الزكاة ليس مقصورا على األفراد من الفقراء واملساكني وأبناء السبيل، فمن  - 
 اقدرها األفراد، وإمنا يقدرها أولوها الزكاة مصاحل عامة للمسلمني ال يياجلهات اليت تصرف ف

األمر وأهل الشورى يف اجلماعة املسلمة كإعطاء املؤلفة قلوم، وإعداد العدة للجهاد يف 
  سبيل اهللا، وجتهيز الدعاة لتبليغ رسالة اإلسالم يف العاملني.

  :املرجعية القانونية 2.
املعاصرة حيث يدل  تعد عملية تنظيم وحتصيل الزكاة وصرفها مهمة الدولة املسلمة  

على ذلك الدستور، السيما املادة اليت تنص على أن "اإلسالم دين الدولة"، ولذلك فإن الدول 
اإلسالمية يف عصرنا هذا مدعوة إىل أن تتوىل اإلشراف على جباية الزكاة، ووضع التشريعات 

ك تكون قد الالزمة اليت متكنها من ذلك، كما تقوم يف جباية الضرائب، وهي إن قامت بذل
أشرفت على تطبيق ركن مهم من أركان اإلسالم أوال مث تكون قد مولت مشاريع التكافل 

  االجتماعي ثانيا، وقضت على الفقر والبطالة ثالثا.
  :الضرورة االجتماعية واالقتصادية 3.

إن هذه املؤسسة أصبحت ضرورية يف ظل احملاوالت واجلهود الصادقة اليت على   
فريضة الزكاة بصفة  فة عامة، وتفعيلصاد اإلسالمي بصدف تطبيق االقت الساحة اإلسالمية

خاصة. مبا جيعلها حتقق أهدافها يف إصالح احلياة االقتصادية واالجتماعية والدينية للمجتمع 
اإلسالمي، لذلك البد من إقامة وتنظيم مؤسسة الزكاة وتأمني عناصر ومقومات جناحها 

  عاصرة.وفعاليتها يف ظل األوضاع امل
ولقد رأينا آنفا (يف املبحث السابق) كيف كان تطبيق فريضة الزكاة يف عصر الرسول   

صلى اهللا عليه وسلم واخللفاء الراشدين، فقد كان عمال مؤسسيا تقوم به الدولة حيث كانت 
  جتمع حصيلة الزكاة وتوزعها يف مصارفها املختلفة.
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جزءا من حصيلة الزكاة حيصل ومما يضفي على أمهية وجود مؤسسات الزكاة أن   
اية احلول، يف حني أن حاجات  جزءا آخر حيصل يف مومسيا مثل زكاة الزروع والثمار، و

األفراد واتمع واليت يتم متويلها من خالل حصيلة الزكاة مستمرة طوال العام وهذا كله 
وم بتوزيعها على يستلزم إنشاء مؤسسات للزكاة تتوىل مجعها من األفراد يف مواعيدها مث يق

مصارفها الشرعية خالل العام، باإلضافة إىل أنه يوجد الكثري من املسلمني حيتاجون إىل من 
  حيثهم على دفع الزكاة، ومن يساعدهم على حساب تلك الزكاة.

تبني ضرورة وأمهية إنشاء مؤسسات الزكاة ألن يف ذلك تطبيقا تمن املربرات السابقة   
عليه وسلم ولتحقيق التكافل االجتماعي يف اتمع وإلمكانية سد  لسنة رسول اهللا صلى اهللا

  .)1(حاجات مستحقي الزكاة طوال العام
  .مهام مؤسسات الزكاة املعاصرة: الفرع الثالث

تتوىل مؤسسات الزكاة مهمة مجع الزكاة من املكلفني بأدائها وتوزيعها على مصارفها   
  :)2(ه الكرمي، ويتطلب ذلك القيام باألعمال اآلتيةاملختلفة اليت حددها اهللا عز وجل يف كتاب

إعداد سجالت للمكلفني بأداء الزكاة من األفراد والشركات وغريهم حىت يتسىن للعاملني  - 
  على الزكاة االتصال م وحتصيل الزكاة منهم.

  ع حصيلة الزكاة عليهم.يإعداد سجالت ملستحقي الزكاة حىت ميكن توز - 
زكاة األفراد والشركات يف ضوء قواعد وأسس حماسبة الزكاة املعاونة يف حساب  - 

  والنماذج املخصصة لذلك من طرف احملاسبني واخلرباء يف حساب الزكاة.
حتصيل الزكاة من املكلفني بأداء الزكاة حسب أنواع األموال واألنشطة اخلاضعة للزكاة  - 

  يف ضوء اللوائح التنفيذية لذلك.
مصارفها الشرعية يف ضوء فقه األولويات اإلسالمية: توزيع حصيلة الزكاة على  - 

الضروريات فاحلاجيات، وتستعني مؤسسة الزكاة يف هذا الصدد مبلفات مستحقي الزكاة 
  وسجل املستحقني.

                                                
  .06، ص حسني شحاتة، أساسيات مؤسسات الزكاة املعاصرة، مرجع سابق د. )1(
  .07 حسني شحاتة، أساسيات مؤسسات الزكاة املعاصرة، مرجع سابق، ص د. )2(
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ه الوسائل: دها ومن هذيالقيام بالتوعية الالزمة حلث املسلمني على أداء الزكاة يف مواع - 
  ..اخل.واإلعالم.وات واملؤمترات ندالكتيبات والنشرات واحملاضرات وال

  القيام بكافة أعمال اخلري والرب العام مبا حيقق مقاصد الزكاة حسب مقتضيات العصر. - 
  اإلجابة على استفسارات املسلمني خبصوص الزكاة وذلك من خالل هيئة الفتوى الشرعية. - 
التوعية الزكوية ويف حساب تنظيم الدورات التدريبية املختلفة لرفع كفاءة العاملني يف جمال  - 

  الزكاة.
نشر الفتاوى الشرعية يف املسائل املعاصرة اجلديدة يف جمال الزكاة وذلك من خالل هيئة  - 

   كبار العلماء أو اهليئة العليا لفتاوى الزكاة (اهليئة الشرعية العاملية للزكاة).
ة على فترات دورية لتقدم إىل التقارير املتعلقة بالزكا امليزانيات و الربامج و وضع اخلطط و - 

  جملس إدارة مؤسسة الزكاة الختاذ القرارات الالزمة.
  .إجراءات إنشاء مؤسسات الزكاة املعاصرة: الفرع الرابع

تبدأ فكرة إنشاء مؤسسة الزكاة من مجعية خريية أو من مسجد أو من مصرف   
املعلومات اآلتية  إسالمي أو أي كيان آخر، وتبلور الفكرة يف صورة دراسة تتضمن بعض

  :)1(منها
  املقاصد. األهداف و -املؤسسون.   - الصفة القانونية املطلوبة.   -العنوان.   االسم و - 
  مصادر اإليرادات وجماالت النفقات. -   اهليكل التنظيمي. -   األنشطة املختلفة. - 

ثال: وزارة تقدم الفكرة إىل اجلهات القانونية املختلفة يف الدولة ومنها على سبيل امل و  
األوقاف والشؤون اإلسالمية، أو وزارة الشؤون االجتماعية وذلك ملزيد من الدراسة والتقومي 

  واختاذ القرار باملوافقة.
الالزمة باستصدار القانون أو املرسوم  اإلجراءاتوتتوىل اجلهة القانونية املذكورة اختاذ   

  أو القرار بإنشاء مؤسسة الزكاة ويتضمن ذلك ما يلي:
  الصفة القانونية وجهة اإلشراف. 1-
  حتديد موارد مؤسسة الزكاة. 2-

                                                
 . 20،  مرجع سابق، ص د.حسني شحاتة )1(
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  حتديد مصارف مؤسسة الزكاة. 3-
  تشكيل جملس اإلدارة وسلطاته ومهامه املختلفة. 4-
  أجهزة الرقابة الشرعية واملالية واإلدارية. 5-
  أي معلومات أخرى. 6-

سواء أخذت شكل بيت أو  يف الواقع العملي جند أن معظم مؤسسات الزكاة القائمة و  
..اخل، تكون حتت إشراف وزارة من الوزارات يف الدولة مجعية.صندوق أو جلنة أو مركز أو 

وتدار إما بواسطة هيئة مستقلة أو بواسطة األجهزة الشعبية، ويكون هلا نظامها احملاسيب الذي 
اإلدارة العليا وإىل من احملاسبية اليت تقدم إىل  يضبط حركة املعامالت ويستخرج منه املعلومات

يعنيهم األمر، ويكون هلا كذلك مراقب حسابات خارجي ومراقب شرعي، ويكون هلا 
  .)1(سياسات ونظم ولوائح مستقلة

  .اهليكل التنظيمي ملؤسسات الزكاة: ملطلب الثاينا
  .مفهوم اهليكل التنظيمي: الفرع األول

ساطة يعرف على أنه اإلطار لقد تعددت التعاريف حول ماهية اهليكل التنظيمي وبب  
الذي يبني حدود املنظمة الرمسية اليت تعمل املنظمة من خالهلا. ومن هنا تتضح أمهية أن يكون 

  .)2(اهليكل التنظيمي يعكس أهداف املنظمة ووظائفها
  .خصائص اهليكل التنظيمي ملؤسسة الزكاة: الفرع الثاين

  :)3(لتنظيمي ملؤسسة الزكاة مبا يليتتلخص أبرز اخلصائص الواجب توفرها يف اهليكل ا  
يقصد ذه اخلاصية إمكانية تعديل اهليكل التنظيمي ملؤسسة الزكاة سواء على  :املرونة 1.

مستوى املركز أو األقاليم أو الفروع كلما دعت احلاجة لذلك كما أن اهليكل التنظيمي 
لضرورة أن يتشابه متاما مع ملؤسسة الزكاة يف اإلقليم أو الفرد ذو الطبيعة الزراعية ليس با

                                                
 . 20د.حسني شحاتة، أساسيات مؤسسات الزكاة املعاصرة، مرجع سابق، ص  )1(
م)، إدارة مؤسسة الزكاة يف اتمعات املعاصرة، دراسة حتليلية مقارنة مع بيت الزكاة يف دولة الكويت، 1996فؤاد عبد اهللا العمر، ( د. )2(

 . 42ذات السالسل، الكويت، ص 
)، مؤسسة الزكاة وتقييم دورها االقتصادي، دراسة تطبيقية، دار احلامد، عمان األردن، ص 2010مد عبد احلميد حممد فرحان، (حم د. )3(

 . 229، 228ص 
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اهليكل التنظيمي له يف اإلقليم أو الفرع الصناعي، إذن تستوجب هذه اخلاصية تغري اهليكل 
  التنظيمي ملؤسسة الزكاة بتغري طبيعة األقاليم.

جيب أن ميتاز اهليكل التنظيمي بالبساطة وعدم التعقيد قدر  :التبسيط وعدم التعقيد 2.
إدارات للوظائف غري األساسية بغرض إبرازها، وإمنا توزع تلك  اإلمكان. فال جيب إنشاء

الوظائف على اإلدارات القائمة املرتبطة ا، كما ال جيب زيادة عدد الرؤساء يف اهليكل 
  التنظيمي على مستوى املركز أو فروعه بدرجة تؤدي إىل تعارض املهام وعرقلة سري العمل.

نتشر يف خمتلف املناطق يي ملؤسسة الزكاة جيب أن ن اهليكل التنظيمأأي  :مركزيةالال 3.
للدولة، وأن تكون سلطة القرار يف يد اإلدارة اليت يرتبط ا إجناز العمل وذلك يف  اجلغرافية

ق أهداف يرض مع حتقاضوء اخلطط والسياسات اليت تضعها اإلدارات العليا ومبا ال يتع
  مؤسسة الزكاة.

كاليف إىل أدىن حد ممكن، لذلك جيب عدم التوسع يف حجم ويقصد ا تقليل الت :الكفاءة 4.
البنية التنظيمية وتقليل املوظفني، واالعتماد على استخدام الوسائل والطرق اإللكترونية يف 
تنفيذ األعمال وإشراك املتطوعني يف تنفيذ املهام ممن عرف عنه التدين واالستقامة سواء كانوا 

  أفرادا أو مؤسسات.
حبيث جيب أن تكون هناك شبكتان للمعلومات األوىل داخلية يكون  :لكترويناإل تصالاال 5.

هدفها الربط اإللكتروين بني املركز واألقاليم والفروع، والثانية خارجية الغرض منها تسهيل 
وتسريع تبادل املعلومات بني مؤسسة الزكاة مبستوياا التنظيمية املختلفة واملتعاملني معها يف 

  رج.الداخل واخلا
  .عوامل تصميم اهليكل التنظيمي: ينالفرع الثا

تطرق هلا نقبل تصميم أي هيكل تنظيمي البد أن هناك عدة جوانب أساسية جيب أن   
قيقة أن اهليكل حقع فيه الكثري من املؤسسات وهو إغفال تلكن قبل ذلك هناك خطأ كبري 

ضع األهداف مث اختيار خيدم املؤسسة أو أهداف املؤسسة، وليس العكس، فالبد أن يتم و
  :)1(. وتتمثل خطوات تصميم اهليكل التنظيمي فيما يلي)1(اهليكل

                                                
هد مية لربنامج التدريب على تطبيق الزكاة يف اتمع اإلسالمي املعاصر، البنك اإلسالمي للتنمية، املعل)، املواد الع1995( ،قحف رد. مند )1(

  .190اإلسالمي للبحوث والتدريب، ص 
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  :حتديد األنشطة الرئيسية 1.
جيب على مؤسسة الزكاة أن تقوم بتوضيح األنشطة الرئيسية حبسب دورها املنشود يف   

كون األنشطة تاتمع واألهداف املراد حتقيقها، فمؤسسة الزكاة اليت جتمع بقوة القانون قد 
أما املؤسسة اليت جتمع تطوعا فقد تم باإلضافة إىل  ،الرئيسية فيها جباية الزكاة وتوزيعها

وعية، مع العلم أنه جيب عند حتديد األنشطة تنشاط مجع الزكاة وتوزيعها بنشاط اإلعالم وال
  الرئيسية األخذ بعني االعتبار الدور املستقبلي ملؤسسة الزكاة.

  :رارات وتفويض السلطاتقالحتليل  2.
ل القرارات اليت سأطبقها يواليت تعين حتل ،ل القراراتيبعد حتديد األنشطة نأيت إىل حتل  

ألسر لتلك القرارات فيها، فمثال قرار توزيع املساعدة  اختاذواملستويات اإلدارية اليت ميكن 
  ليا.الفقرية هل سيتم اختاذه على مستوى القسم أو اإلدارة أو اإلدارة الع

  :حتلل العالقات 3.
يتم ذلك من خالل دراسة نقاط االتصال بني األنشطة املختلفة. فمثال نشاط اإلعالم   

قد تكون نقاط اتصاله وتعاونه أكثر مع نشاط جباية الزكاة من نشاط توزيع الزكاة كما 
  يتضمن حتليل العالقات تعيني حدود االتصال ونقاط االتصال.

  :حجم العمل 4.
ديد حجم العمل احلايل املتوقع حسب إستراتيجية مؤسسة الزكاة وخططها ويعين حت  

املستقبلية ومدى قيامها باإلجراءات واألعمال املتعلقة باجلمع والتوزيع أو كليهما. فإذا كانت 
إدارة بسيطة يكون عملها بسيطا إذن ال ميكن أن أفصلها يف إدارة حبد ذاا وإذا كان البد 

  .)2(عرف حجم أعمال كل إدارة أو كل وحدةمن مجعها فيجب أن ن
  :بيئة العمل وظروف املنظمة 5.

فمؤسسة الزكاة اليت تعيش يف بيئة معينة البد أن يكون هلا تأثري عليها، أي هل   
مؤسسة الزكاة جتاوزت مرحلة التأسيس وأصبح هلا كيان مؤثر يف البلد الذي تعمل فيه 

                                                
 
  .44-43ص ص )، إدارة مؤسسات الزكاة املعاصرة، مرجع سابق، 1996فؤاد عبد اهللا العمر، ( د. )1(
  .191)، املواد العلمية لربنامج التدريب على تطبيق الزكاة يف اتمع اإلسالمي املعاصر، مرجع سابق، ص 1995قحف، ( رد. مند )2(
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زوال فالبيئة املتغرية من األفضل أن يكون اهليكل مازالت مؤسسة ناشئة عرضة للتغيري أو ال
التنظيمي للمؤسسة ال مركزيا ليستطيع التالؤم مع التحديات اليت ستواجه املؤسسة، وبالتايل 

  جيب دراسة كيفية تكيف بعض مؤسسات الزكاة مع البيئة احمليطة ا.
  :إستراتيجية مؤسسة الزكاة 6.

البد لكل مؤسسة زكاة أن حتدد إستراتيجيتها املستقبلية هل ستركز على نشاط معني؟   
مثال جباية الزروع والثمار، أم سيتنوع نشاطها ويتعدد يف جماالت مجع الزكاة املختلفة 

  .وتوزيعها؟
  :نوع التكنولوجيا املستخدمة 7.

ت التكنولوجيا كلما نقصد بذلك أنه إذا كانت التكنولوجيا معقدة، أي كلما تعقد و  
تزايدت املستويات اإلدارية والعكس صحيح، كما أن نسبة اإلداريني املشرفني على القوة 

  العاملة تزداد بازدياد التعقد التكنولوجي.
  :حتديد حجم اإلشراف 8.

د عدد األشخاص الذين ميكن ألي مدير إدارم واإلشراف عليهم يالبد هنا من حتد  
اة أكثر فعالية إذا قل عدد األشخاص الذين يديرهم أي مدير أم وهل ستكون مؤسسة الزك

  تزداد الفعالية إذا زادوا؟
  .النماذج التنظيمية ملؤسسات الزكاة: الفرع الثالث

و فيما بينها  تصاالتاالبعد أن تتضح الصورة بالتعرف على األنشطة الرئيسية وحدود   
املناسب إلدارتك؟ لذلك سنتناول اهلياكل  .. املطلوب اآلن هو حتديد ما هو اهليكلالقرارات.

  :اتالست التالي
  :التنظيم على أساس الوظيفة 1.

يتخذ هذا النموذج ما تؤديه املنشأة من وظائف كأساس لتصميم هيكلها اإلداري فيتم   
، )1(وضع هيكلها وفقا هلذا النمط مشتمال على وحدات إدارية حبسب ما تؤديه من وظائف

متارس بصورة رئيسة الوظائف اخلاصة باجلباية والتوزيع، فمثال وظيفة  فمؤسسة الزكاة عادة

                                                
 . 39بابكر، مرجع سابق، ص  ند. عثماقداد،  يعياشد. ال )1(
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اجلباية أضع هلا إدارة اجلباية، ووظيفة التوزيع أضع هلا إدارة التوزيع، ووظيفة الشؤون املالية 
، ويوضح الشكل رقم )1(أضع هلا إدارة الشؤون املالية ... فهي متعلقة بوظيفة النشاط نفسه

  :)2(يمي ملؤسسة الزكاة وفق هذا النموذجاهليكل التنظ (01)
  
   
     
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  .: النموذج الوظيفي يف التنظيم)04(الشكل رقم 
  :)3(ومن مزايا النموذج الوظيفي يف التنظيم ما يلي  

   تعطيها اإلدارة اهتماما خاص.يربز األنشطة والوظائف الرئيسية اليت  - 

                                                
 . 192)، املواد العلمية لربنامج التدريب على تطبيق الزكاة يف اتمع اإلسالمي املعاصر، مرجع سابق، ص 1995قحف، ( رد. مند )1(
 . 49ص )، إدارة مؤسسة الزكاة يف اتمعات املعاصرة، مرجع سابق، 1996فؤاد عبد اهللا العمر، ( د. )2(
 . 49)، إدارة مؤسسة الزكاة يف اتمعات املعاصرة،  نفس املرجع السابق، ص 1996فؤاد عبد اهللا العمر، ( د. )3(

 األمني العام
 مكتب التدقيق

 مساعد األمني العام

 املكتب الشرعي

 مكتب البحوث والتطوير

 جباية الزكاة
 توزيع الزكاة

 الفقراء واملساكني

 العاملني عليها

 الغارمني

 يف الرقاب

 املؤلفة قلوم

 يف سبيل اهللا

 ابن السبيل

الزروع 

عروض التجارة 
 واألصول املالية

 األنعام

 الشؤون املالية

 التخطيط املايل

 امليزانية

 احلسابات العامة

 اإلحصاء

الشؤون اإلدارية 
 واخلدمات

 االختيار والتعيني

 التدريب

 اخلدمات

 شؤون املوظفني
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يوفر الكفاءة واالقتصاد يف أداء العمليات، وذلك نتيجة لتجميع كافة العمليات املتشاة يف  - 
  إدارة واحدة.

  يوفر التخصص املهين وبالتايل يرفع من كفاءة العمل. - 
  حمكمة للرقابة. يوفر وسائل دقيقة و - 

  :أما العيوب تتمثل يف  
ئيسي سريكز على جناح نشاطه، وال ميكن أن يستوعب أهداف كل نشاط ر مسؤول - 

  األنشطة األخرى وبالتايل أهداف املنظمة ككل.
  التنسيق بني اإلدارات املختلفة قد حيتاج إىل جهود كبرية من قبل اإلدارة العليا. - 
صعوبة النمو االقتصادي والسريع ملؤسسة الزكاة نظرا ألنه قد يشكل إجهادا للتنظيم  - 
  .ظيفيالو
  :منوذج التنظيم على أساس املنتج 2.

والفرق بني هذا النموذج  ،ينبين هذا النموذج على املنتج النهائي لنشاط املؤسسة  
النموذج ال ينظر إىل املهام املذكورة سابقا على أا وظائف  أن هذا والنموذج السابق هو

ج عند جباية قدر معني من الزكاة وإمنا ينظر إليها كمنتج، فاجلباية عملية إنتاجية تتحقق كمنت
  وكذلك التوزيع مقدار معني من الزكاة.

به كما أن  صوفقا هلذا النموذج تعطي كل إدارة ما حتتاجه لتحقيق املنتج الذي ختتو   
..اخل ويكون النموذج .)1(اجلباية تشتمل على وحدات للحسابات والشؤون القانونية واإلعالم

 : )2(كالتايل
 
 
 
 
 
 

                                                
  .41بابكر، مرجع سابق، ص  ند. عثماقداد،  يد. العياش )1(
  .51ص )، إدارة مؤسسة الزكاة يف اتمعات املعاصرة، مرجع سابق، 1996فؤاد عبد اهللا العمر، ( د. )2(
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  .: منوذج التنظيم على أساس املنتج أو السلعة)05(الشكل رقم 
  :ويتميز هذا النموذج باملزايا التالية  

  من السهولة إحداث التنسيق بني خمتلف األنشطة بتقدمي خدمة معينة كجمع زكاة الزروع. - 
  ة.يوفر استخدام أفضل للمهارات البشري - 

  :أما عيوبه فهي كاآليت  
أكرب من األفراد ذوي القدرات اإلدارية  ديتطلب هذا النموذج التنظيمي استخدام عد - 

  العامة.

 األمني العام

 جباية الزكاة

 جباية زكاة األنعام

 بجباية زكاة النقود والذه

 جباية زكاة الزروع

 احلسابات

 الشؤون القانونية للجباية

 اخلزينة إدارة األفراد

 توزيع الزكاة

 األسر الفقرية

 الطلبة

 األيتام

 احلسابات

 الشؤون القانونية للتوزيع

املساعدات املقطوعة 
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و قد يؤدي إىل زيادة التكاليف نتيجة الزدواجية بعض األقسام واخلدمات املركزية  - 
  .)1(احلسابات

  :النموذج اجلغرايف 3-
إىل  ةاملنتج، وإمنا إقليم جغرايف معني، فتقسم اإلدار أساس هذا التنظيم ليس الوظيفة وال  

..اخل، مث تضع يف كل إقليم ما العاصمة.أقاليم مثال: اإلقليم الشرقي، اإلقليم الغريب، إقليم 
يناسبه من أنواع األنشطة، فمثال إقليم العاصمة ال ميكن أن يكون فيه زروع، وبذلك يكون 

وميكن توضيح هذا النموذج وفق الشكل  .)2(التجارةفيه فقط قسم زكاة األموال، أو زكاة 
  ): النموذج اجلغرايف.06الشكل رقم (                 :)3(التايل

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
  .50إدارة مؤسسة الزكاة يف اتمعات املعاصرة، نفس املرجع السابق، ص فؤاد عبد اهللا العمر،  د. )1(
  .197)، املواد العلمية لربنامج التدريب على تطبيق الزكاة يف اتمع اإلسالمي املعاصر، مرجع سابق، ص 1995قحف، ( رد. مند )2(
 . 53)، إدارة مؤسسة الزكاة يف اتمعات املعاصرة، مرجع سابق، ص 1996فؤاد عبد اهللا العمر، ( د. )3(

 األمني العام

 اإلقليم الشرقي

 جباية زكاة الرزق

 جباية زكاة األنعام

 جباية زكاة األموال

 احلسابات

 إدارة األفراد

 اخلزينة إدارة األفراد

 إقليم العاصمة

 ة األموالجباية زكا

 احلسابات

 إدارة األفراد
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  :ويتميز هذا النموذج باملزايا التالية
ليم أو يف الدولة فمثال يساعد على التأقلم مع الظروف البيئية أو التغريات اليت حتدث يف اإلق - 

إذا أصيب اإلقليم الشرقي باجلفاف ال توجد فيه زروع وال توجد أنعام يف هذه احلالة نلغي 
  هذين القسمني.

  يوفر تنسيقا واضحا فيما بني األنشطة املختلفة يف نفس اإلقليم. - 
  :ومن عيوبه جند  

يف أحد األقاليم، فال ميكن أن  صعوبة الرقابة فاإلدارة العليا البد أن تكون يف العاصمة أو - 
  راقب األقاليم األخرى.ت

  .)1(إىل رؤساء ذوي قدرة عالية، وإىل عدد كبري من املهاراتحتتاج كثرة األقاليم  - 
  :منوذج التنظيم على أساس العمالء 4.

يعين تقسيم اإلدارة على حسب العمالء، مثال: األفراد، إدارة زكاة األفراد ختتص   
بالتوزيع معا، أي أن مهمتها أن جتيب الزكاة وتوزعها على األفراد يف نفس  باجلباية وختتص

الوقت، وبالتايل هذه اإلدارة ميكن أن تكون مبىن كبري، تتوافر فيه التسهيالت لألفراد، وختتص 
إدارة زكاة الشركات املسامهة بتحصيل الزكاة من الشركات، وإدارة زكاة العاملني باخلارج 

ن تلك الشرحية من العمالء ...اخل، إذن حتدد من هم عمالؤك وتبىن إدارتك بتحصيل الزكاة م
  :)3(، ويوضح الشكل التايل هذا النموذج)2(حسب هؤالء العمالء

  
  
  
  
  
  

                                                
 . 198)، املواد العلمية لربنامج التدريب على تطبيق الزكاة يف اتمع اإلسالمي املعاصر، مرجع سابق، ص 1995قحف، ( رد. مند )1(
 . 199قحف، نفس املرجع، ص  رد. مند )2(
 . 199نفس املرجع، ص  )3(
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  .: منوذج التنظيم على أساس العمالء)07(الشكل رقم 

  :وجند من مزايا هذا التنظيم  
الء الذين ة التنسيق بني خمتلف األنشطة والعمليات املرتبطة بنوع معني من العميتيح إمكاني - 

  تتعامل معهم مؤسسة الزكاة.
ويتيح كذلك االستفادة من مزايا التخصص بدرجة حتقق كفاءة اإلنتاج والعمليات،  - 

  وبالتايل يقلل من التكلفة.
  :ومن عيوبه جند  

متكررة يف إدارات متعددة، مثال شركة نعطيها  نتكو جباية الزكاة مبعىن ،ال يوجد تنسيق - 
زكاة لكي توزعها على املوظفني الفقراء، وقد يكون هؤالء الفقراء يأتون إىل إدارة األفراد 

  فيأخذون الزكاة.
هناك احتمال يف عدم االستخدام والتوظيف األمثل للموارد املالية البشرية املتاحة واملوزعة  - 

مالء، فضال يف اية السنة املالية قد يكون هناك عبء إداري أكثر على إدارات أو أقسام الع
  على إدارة الشركات بسبب صدور امليزانيات يف اية السنة.

  :منوذج تنظيم املصفوفة 5.
، يعين ال يوجد للشخص رئيس يقوم نظام املصفوفة على أن لكل شخص رئيسني  

احملاسب له رئيس الشؤون املالية،  واحد مثال: يف جباية الزروع سيكون هناك حماسب هذا

 األمني العام

 الشركات املسامهة

 جباية الزكاة

 توزيع الزكاة

 داألفرا

 جباية الزكاة 

 توزيع الزكاة

األفراد والشركات 
 خارج القطر

 جباية الزكاة

 توزيع الزكاة
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وأيضا له رئيس آخر هو مدير إدارة جباية الزكاة، فمدير إدارة جباية الزكاة مسؤول عن أداء 
أعماله فيما خيتص جبباية الزكاة، ومدير احلسابات والشؤون املالية مسؤول عن دقة الناحية 

  :)2(ن خالل الشكل التايل، ويتضح هذا النموذج م)1(الفنية يف احلسابات وإمكانياا
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  .: منوذج تنظيم املصفوفة)08(الشكل رقم 
  :ومن مزايا هذا التنظيم جند  

  يؤدي إىل االستخدام األمثل للطاقات املتوفرة. - 
  يوفر املرونة الالزمة للتأقلم مع املتغريات املتسارعة يف بيئة املنظمة. - 
  مال الفين.كالتفاعل بني املختصني يف خمتلف جماالم مما يؤدي إىل ال يوفر - 

  :ومن عيوبه جند  
  عصرية يف التنسيق بني األنشطة املختلفة. - 
  .)3(تؤثر على املوظفني نظرا لغموض التسلسل اإلداري وعدم وضوح حدود السلطة - 

                                                
 . 200)، املواد العلمية لربنامج التدريب على تطبيق الزكاة يف اتمع اإلسالمي املعاصر، مرجع سابق، ص 1995قحف، ( رد. مند )1(
 . 58)، إدارة مؤسسات الزكاة املعاصرة، مرجع سابق، ص 1996فؤاد عبد اهللا العمر، ( د. )2(
  .56نفس املرجع السابق، ص فؤاد عبد اهللا العمر،  د.  3(

 األمني العام

جباية زكاة 
 الزروع

جباية زكاة 
 األموال

جباية زكاة 
 الشركات

 احلسابات

حسابات زكاة 
 الشركات

 ادارة األفراد

 قسم أفراد
 زكاةالشركات

 اخلدمات

زكاة  خدمات
 الشركات

 النقلياتا

زكاة  نقليات
 الشركات
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  .ويعترب هذا النموذج من النماذج الناجحة جدا يف الدول الغربية  
  :منوذج التنظيم املختلط 6.

يستخدم هذا النموذج يف الكثري من املؤسسات، ومعناه أن نأخذ من كل النماذج   
السابقة ونضع هيكال، كأن يبدأ بالتنظيم على أساس الوظيفة يف املستويات العليا، فيقسم 

ة ...اخل، مث اهليكل إىل إدارة مبنية على وظائف املؤسسة كاجلباية والتوزيع، والشؤون املالي
يتحول إىل منط التنظيم اجلغرايف يف املستوى املتوسط من اهليكل، فيقسم اجلباية مثال على 
أساس جغرايف، فتنتج عن ذلك وحدات إدارية جغرافية حسب األقاليم املختلفة، وحني يصل 

 وحدة إىل املستوى األدىن من اهليكل يلجأ إىل التنظيم على أساس شرائح العمالء، فيقسم
  .)1(التحصيل اإلقليمية إىل وحدات فرعية أصغر تضم األفراد، والشركات، والعاملني باخلارج

  :)2(ويتضح شكل هذا التنظيم كما يلي  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  .: منوذج التنظيم املختلط)09(م الشكل رق
                                                

  .42بابكر، مرجع سابق، ص  ند. عثماقداد،  يالعياشد.  )1(
 . 60)، إدارة مؤسسات الزكاة املعاصرة، مرجع سابق، ص 1996فؤاد عبد اهللا العمر، ( د. )2(

 الرئيس

 جباية الزكاة اخلدمات توزيع الزكاة

 جباية زكاة األموال جباية زكاة األنعام جباية زكاة الزروع

 إقليم العاصمة اإلقليم الشمايل اإلقليم الشرقي

 األفراد وأفراد خارج القطرشركات  الشركات املسامهة

 وظيفي

 وظيفي

 جغرايف

 عمالء
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نعمل فيها؟ جيب علينا أن إذن كيف خنتار التنظيم اهليكلي املناسب للمؤسسة اليت   
 ننوي القيام ا يف املستقبل، وكذلك يتننظر إىل البيئة اليت نعيش فيها، وننظر يف النشاطات ال

تار من هذه النماذج من واقع سلبياا وإجيابياا ما خنجيب النظر يف الطاقات املتاحة، و
ا االختيار قابال ورات اليت تكون يف ذهنك وقد يكون هذتصيتناسب مع الطموحات وال

للتغيري حبسب األوضاع احمليطة باملؤسسة فلو افترضنا أنه مت املوافقة على هيكل من اهلياكل 
أو  السابقة، وبعد فترة طرأت على املؤسسة تغريات جديدة واحتاجت إىل إنشاء قسم جديد

   .غري اهليكل مرة أخرى؟ أم نبدأ من جديد يف تصمم هياكل أخرى؟نإدارة جديدة هل 
عقد بعض الباحثني مقارنة بني هذه  ،من خالل ما سبق عرضه من النماذج اهليكلية  

  : النماذج و اليت مت امجاهلا يف البنود التالية
من الصعوبة أن حتقق هذه النماذج االقتصاد يف الكلفة الحتوائها على عناصر  : الكلفة .1

ىل قدر كبري إم اجلغرايف أساسية تزيد يف الكلفة على سبيل املثال حيتاج منوذج التنظي
و التنظيم على أساس العمالء من تكرار للخدمات لكل صنف من  ،راتامن امله
  .العمالء

ما بينها حسب طبيعة ن بتفاوت فيإيف مجيع النماذج و  يتحقق هذا اجلانب :الرقابة .2
 اهليكل و أهدافه.

يف  زدواجيةاالبسبب  جياد تنسيق بني وحدات كل منوذجإليس من السهولة  :التنسيق .3
التفصيل الشديد يف الوظائف  ،تعدد مستويات النموذج ،شراف مثل نظام املصفوفةاإل

لتوزع  مثل النموذج الوظيفي. قد يظهر نوع من التنسيق يف منوذج التنظيم اجلغرايف
ىل رفع الكفاءة إسهولة التواصل بني الوحدات مما يؤدي املهام على أساس أقاليم و

 دارية.اإل
 تعديلمتتاز معظم النماذج باملرونة ففي التنظيم اجلغرايف مثال من السهولة  :املرونة .4

مكانية إالتنظيم على أساس املنتج  ،قليم حسب ما يستجد من تغرياتإهيكل كل 
ومنوذج العمالء. أما النماذج األخرى فال حتتوي على عنصر  ،التعامل مع كل منتج

  1املرونة.
                                                

  .44 داد، د. عثمان بابكر، مرجع سابق، صفد. العیاشي  )1(
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  .اليت ترتكز عليها قوانني وأنظمة الزكاةاملبادئ العامة : املطلب الثالث
املبادئ العامة اليت ترتكز عليها قوانني وأنظمة الزكاة املعاصرة يف ااالت : الفرع األول

  .التشريعية
ألحكام ايتجسد البعد التشريعي يف وضع صيغة قانونية مقترحة ميكن من خالهلا تطبيق   

التطورات واملستجدات املعاصرة، ومبا يضمن حتقيق الشرعية العملية لفريضة الزكاة، مبا يتفق و
مقاصدها الشرعية، وبالتايل تعزيز دورها االقتصادي، ومن مث حتقيق التوازن بني مكونات 

  . وميكن التطرق إىل هذه اجلوانب كما يلي:)1(املنظومة االقتصادية للمجتمع املسلم
  .اهليكل العام للقوانني 1.

  :زكاة بقوة القانوناملؤسسات اليت جتمع ال 1-1-
يتكون اهليكل العام ملعظم هذه القوانني من فصول وأبواب ويندرج حتتها مواد حمددة،   

  ويتكون هذا اهليكل من أبواب لكل من:
تكوين املؤسسة  إنشاء و -   إجراءات حتديد الزكاة وجبايتها. -   أحكام الزكاة. - 

أحكام  –  م. يظنبات وإجراءات التاملخالفات والعقو - سلطاا.    وحتديد اختصاصاا و
  عامة.
  :املؤسسات اليت جتمع الزكاة طواعية 2-1-

مجيع قوانني هذه املؤسسات غري مقسمة إىل أبواب أو فصول وإمنا هيكل القانون   
عبارة عن مواد متسلسلة مع اختالف عدد املواد، وعادة حتتوي املواد على اسم املؤسسة 

  .)2(كاة وتشكيل جملس اإلدارةواختصاصاا وجوانب توزيع الز
  :كيفية صدور القانون وقوته الدستورية 2.

ف مسمياا. ففي بعض معظم التشريعات املنظمة للزكاة صدرت بقوانني على اختال  
ليزيا صدر تشريع الزكاة بقانون فيدرايل، ويف اململكة العربية السعودية مبرسوم البلدان كما

                                                
  .189عبد احلميد حممد فرحان، مرجع سابق، ص  دد. حمم )1(
  .73ي، اإلطار املؤسسي للزكاة أبعاده ومضامني، مرجع سابق، ص ميل، وحممد العلبن جال مد. بوعال )2(
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نون، ويف السودان صدر بأمر مؤقت بإصدار قانون . ويف البحرين مبرسوم قا)1(ملكي
  . ومجيع هذه التشريعات ملزمة وهلا قوة القانون.)2(الزكاة

  .اإللزام القانوين بدفع الزكاة للدولة من عدمه 3.
  حيث تنقسم مؤسسات الزكاة إىل:  

  .املؤسسات القائمة على مجع الزكاة بقوة القانون 1-3-
ى مواد ختول مؤسسة الزكاة صالحية مجع أنواع حيتوي قانون هذه املؤسسات عل  

  معينة من الزكاة، مثل القانون السعودي والباكستاين واملاليزي والسوداين.
  .املؤسسات القائمة على مجع الزكاة طواعية 2-3-

مجيع قوانني هذه املؤسسات تنص على أن دفع الزكاة يكون طواعية وأن تسليمها   
  .زائريلقانون الكوييت واإليراين واجلللدولة يكون اختياريا، مثل ا

  .التدرج التشريعي بدفع الزكاة 4.
الغالب على قوانني الزكاة أا أسست حديثا وبالتايل مل يكن هناك جمال لوجود تدرج   

تشريعي، ماعدا السودان واألردن وماليزيا وباكستان والسعودية، وسنتطرق للتدرج التشريعي 
  .)3(لالحقلبعض هذه الدول يف املبحث ا

  .سلطة تفسري النصوص الواردة يف القوانني واألنظمة 5.
  .املؤسسات القائمة على مجع الزكاة بقوة القانون 1-5-

علق تعلى أن يتوىل جملس اإلفتاء الشرعي الفتوى يف كل ما ي السوداينلقد نص القانون   
مة لديوان الزكاة بتطبيق القانون وفق أحكام الشريعة اإلسالمية على أن تكون فتواه ملز

والضرائب، أما القانون الباكستاين فال يوجد حتديد واضح ملن ميلك سلطة تفسري النصوص 
ميكنها بالتشاور مع جملس الفكر اإلسالمي، وأما  حتاديةاالولكن هناك إشارة إىل أن احلكومة 

م بعد استشارة القانون السعودي جند أن وزير املالية له سلطة تفسري النصوص الواردة يف النظا
اهليئة الشرعية املختصة (جملس القضاء األعلى) عند احلاجة أما القانون املاليزي فال يوجد نص 

                                                
 . 73حممد عبد احلميد حممد فرحان، مرجع سابق، ص  د. )1(
 . 74بن جاليل وحممد العلي، مرجع سابق، ص  مد. بوعال )2(
  .75ي، مرجع سابق، ص مبن جاليل، وحممد العل مد. بوعال )3(
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 واضح حول من له سلطة تفسري النصوص الواردة يف القانون وإن كان لس الزكاة احلق يف
  .)1(وضع السياسات العامة والعمل على تنفيذها

  .الزكاة طواعيةاملؤسسات القائمة على مجع  2-5-
ال يوجد إشارة إىل سلطة تفسري النصوص الواردة يف القانون واألنظمة ولكن مجيعها   

تنص على أن لس اإلدارة أو رئيسه أو لكليهما إصدار التعليمات والقرارات لتنفيذ أحكام 
  القانون.

  .مدى توحيد اجلباية والتوزيع يف إدارة واحدة من عدمه 6.
  .ائمة على مجع الزكاة بقوة القانوناملؤسسات الق 1-6-

تتفق مؤسسات الزكاة على توحد اجلباية والتوزيع يف نفس املؤسسة مع اختالف   
األساليب. ماعدا السعودية اليت تورد كافة الزكوات احملصلة إىل مؤسسة النقد السعودي 

 م توزيعها علىتحلساب مؤسسة الضمان االجتماعي ماعدا زكاة الزروع والثمار في
  املستحقني من خالل اللجان احمللية.

  .املؤسسات القائمة على مجع الزكاة طواعية 2-6-
  .)2(وحد فيها اجلباية والتوزيع يف نفس املؤسسةتإن مجيع هذه املؤسسات ت  

ترتكز عليها قوانني وأنظمة الزكاة يف جماالت  اليت املبادئ العامة الرئيسية: الفرع الثاين
  .اجلباية

  ح مبادئ الزكاة يف جماالت اجلباية نذكر ما يلي:من أجل توضي  
  .أصناف األموال اليت جتب فيها الزكاة 1.

يتفق القانون اللييب والسوداين والباكستاين واملاليزي واليمين والسعودي على جباية   
زكاة الزروع والثمار وتدفع عينا وجيوز دفعها نقدا، أما يف السعودية فإن زكاة القمح تدفع 

ويتفق القانون السعودي والباكستاين واملاليزي والنظام اليمين على جباية بعض زكاة نقدا، 
األموال الباطنة، ويتفق كذلك القانون املاليزي واللييب والسوداين واليمين والسعودي على 
جباية زكاة األنعام سواء كانت سائمة أو معلوفة، وينفرد القانون اللييب بفرضها على اإلبل 

                                                
  .78بق، ص نفس املرجع السا )1(
  .79نفس املرجع، ص  )2(
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عاملة يف حرث األرض أو سقي الزرع، وتتفق هذه القوانني على جواز قبول والبقر ال
  املؤسسات لصدقات التطوع وزكاة الفطر.

وينفرد القانون السوداين بفرض الزكاة على األموال النامية واليت تدر عائدا مثل   
لى العقارات املؤجرة واملصانع واملزارع وغريها، ويتفق معه القانون السعودي بفرضها ع

املصانع والفنادق وشركات اإلنتاج وأصحاب سيارات األجرة واملكاتب العقارية، ويتفق 
القانون اللييب والسوداين والسعودي على فرضها على الركاز، ويتفق النظام السعودي 

  واملاليزي على فرض الزكاة على املهن احلرة ورواتب املوظفني.
غراما،  85ي على مقدار نصاب الذهب وهو ويتفق القانون السوداين واللييب واملاليز  

غرام،  48 ,87غراما، أما القانون الباكستاين فمقدارها على التوايل  595ونصاب الفضة وهو 
  .)1(غرام 32 ,612

  .عقوبات تارك الزكاة 2.
  .املؤسسات القائمة على مجع الزكاة طواعية 1-2-

مجع الزكاة طواعية ملن ميتنع ال يوجد أي عقوبات يف قوانني املؤسسات القائمة على   
  دفع الزكاة.

  .املؤسسات القائمة على مجع الزكاة بقوة القانون 2-2-
اتفقت مجيعها على توقيع عقوبات إال أا اختلفت يف نوع العقوبة جند مثال القانون   

امة اللييب يعاقب مانع الزكاة بغرامة ال تتجاوز قيمة الزكاة املستحقة، ويف السودان فيعاقب بغر
ال تقل عن ضعف مقدار الزكاة املقررة، ويف ماليزيا بغرامة تعادل ثالثة أضعاف قيمة الزكاة، 
وكل من القانون اللييب والسوداين واملاليزي يعطي الصالحية ألخذ الزكاة ممن منعها قهرا، 
وملوظفي مؤسسة الزكاة صفة رجال الضبط القضائي إلثبات ما يقع من خمالفات ألحكام 

الزكاة، ويعترب القانون املاليزي أكثر القوانني تفصيال حول العقوبات للممتنع عن قانون 
  .)2(الزكاة

  
                                                

 . 82ي، مرجع سابق، ص مبن جاليل، وحممد العل مد. بوعال )1(
  .84ي، مرجع سابق، ص مبن جاليل، وحممد العل مد. بوعال )2(
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  .املبادئ العامة الرئيسية اليت ترتكز عليها نظم الزكاة يف جمال التوزيع:  الفرع الثالث
  .األصناف اليت توزع عليها الزكاة وأدوات التوزيع 1.

ع الزكاة بصورة طوعية تقوم بصرف الزكاة مجيع مؤسسات الزكاة القائمة على مج  
على مصارف الزكاة الثمانية، وتصرف هذه األموال مباشرة وما تبقى يصرف بالتعاون مع 

  املؤسسات اخلريية واالجتماعية.
وتعمل املؤسسات القائمة على مجع الزكاة بقوة القانون بنفس املبدأ ماعدا بعض   

الديوان التمسك بأحكام الشريعة من خالل إنفاق أموال ، يف السودان مثال يلتزم ستثناءاتاال
. وأما القانون الباكستاين فقد نص على أن يكون )1(الزكاة حسب املصارف الشرعية الثمانية

أما الباقي فيوزع حتت عبارة  الصرف على (الفقراء واملساكني ومصرف العاملني عليها)،
يتم الصرف بطريقة مباشرة أو غري مباشرة وسائل املصارف األخرى اليت تسمح ا الشريعة و

  من خالل املدارس أو املؤسسات التربوية املهنية والصحية.
أما النظام السعودي يصرفها يف مصارف الفقراء واملساكن وأنيط توزيع الزكاة بإدارة   

  .)2(مستقلة يف وزارة الشؤون االجتماعية والعمل، وهي مديرية الضمان االجتماعي
  .احمللي للزكاةالتوزيع  2.

ينص القانون السوداين على أن زكاة كل إقليم تصرف يف اإلقليم نفسه، وال جيوز   
نقلها إىل إقليم آخر إال للضرورة، وكذلك يعمل القانون السعودي والباكستاين، ويسمح 
النظام السعودي والسوداين للمكلف بدفع زكاته إىل املستحقني من أرحامه حيث ال جياوز 

   . )3(يف السودان 20%السعودية ونسبة  النصف يف
   

                                                
  .175حممد عبد احلميد حممد فرحان، مؤسسات الزكاة وتقييم دورها االقتصادي، مرجع سابق، ص  د. )1(
 . 338ملواد العلمية لربنامج التدريب على تطبيق الزكاة يف اتمع اإلسالمي املعاصر، مرجع سابق، ص قحف، ا رد. مند )2(
 . 89ي، اإلطار املؤسسي للزكاة، أبعاده ومضامني، مرجع سابق، ص مبن جاليل، وحممد العل مد. بوعال )3(
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 اإلسالمية اتمعات يف وتوزيعها الزكاة لتحصيل املؤسسايت اإلطار :الثالث املبحث

  .اقتصادياا تنمية يف ودوره املعاصرة
 تبنت اليت النظم يف وتوزيعها الزكاة لتحصيل املؤسسية األشكال تصنيف مت لقد  

 مجع تضع اليت مالنظ مها: عريضني إطارين إىل للدولة الزكاة بدفع القانوين اإللزام مبدأ

 يف والتوزيع اجلمع تضم اليت والنظم التوزيع، إدارة عن مستقلة حكومية إدارة يف الزكاة
 واحدة، إدارة يف والتوزيع التحصيل مجعت اإللزام مبدأ تتخذ مل اليت النظم أما واحدة، إدارة

 أجهزة الدول هذه بعض يف ظهرت كما تطوعية مؤسسات األنظمة هذه يف ظهرت وقد

. ولتوضيح ذلك قسم هذا )1(مصر يف االجتماعي ناصر بنك مثل للزكاة رمسية هشب
توزيعها  تحصيل الزكاة ول يف النماذج املؤسسيةاملبحث إىل ثالثة مطالب: يبحث األول 

يف حالة عدم وجود اإللزام القانوين بدفعها للدولة، والثاين يف النماذج املؤسسية يف حالة 
دفعها للدولة، والثالث سيتطرق إىل عرض بعض التجارب وجود اإللزام القانوين ب

  الواقعية يف مجع وتوزيع الزكاة يف بعض اتمعات اإلسالمية.
النماذج املؤسسية لتحصيل الزكاة وتوزيعها يف حالة عدم وجود : املطلب األول

  .اإللزام القانوين بدفعها للدولة
تعكس رغبة املسلمني يف  شهد العامل املعاصر تطبيقات للزكاة غري حكومية،  

إدخال الزكاة يف حيام اليومية، وتتركز التطبيقات املعاصرة يف عمل اجلمعيات اخلريية، 
ه اتواهليئات الشبه حكومية، وأجهزة حكومية ذات استقالل مايل ويعكس هذا املطلب ه

  التجارب من خالل.
  .اخلرييةتطبيقات اجلمعيات : الفرع األول

تقوم مبهام حتصيل وتوزيع الزكاة يف بعض اتمعات اليت  خرييةتوجد مجعيات   
تكون فيها الدولة غري معنية بأمور الزكاة، فيشكل املسلمني مجعيات خريية تراعي مصاحل 
  املسلمني يف هذه الدول، وميكن عكس جتارب اجلمعيات اخلريية من خالل النقاط التالية:

                                                
 .31ص  ،مرجع سابق -أبعاده و مضامينه-طار املؤسسايت للزكاة اإل ،)1990( ،حممد العلمي ،بوعالم بن جياليل )1(
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  :اخلريية حتصيل الزكاة وصرفها من قبل اجلمعيات: أوال
اجلمعيات اخلريية اليت تقوم جبمع الزكاة وتوزيعها كثرية يف البلدان واتمعات   

ألف يف العادة من بضعة أفراد قد ال يزيدون عن العشرة يشكلون تاإلسالمية، وهي ت
ة يجملس إدارة اجلمعية. وكثري من هذه اجلمعيات يهدف إىل تقدمي املعونات املالية والعين

ها ولكن بعضها يتخصص يف جوانب ضيقة من اخلدمة االجتماعية مثل ئأحياللفقراء يف 
معاجلة مشكلة التسول أو التعليم الديين، وهي تعتمد يف جانب إيراداا على الزكاة 
وغريها من التربعات، ومتتاز هذه اجلمعيات اخلريية يف الغالب بطابعها التطوعي القائم 

، وهي أكثر ارتباطا بأهدافها ال مبواردها (أكثر 1هاعلى احلماس الديين لدى العاملني في
  اهتماما بالفقراء، واحملتاجني من إقامة فريضة الزكاة).

  :الزكاة يف اجلمعيات اخلرييةخصائص حتصيل وتوزيع : ثانيا
ينشأ عن هذه اخلصائص عدة نتائج مهمة بالنسبة لتحصيل الزكاة وصرفها   

  نوجزها فيما يلي:
قوم على الثقة املتبادلة بني اجلمعية واملتربعني هلا وعنصر يلتطوعي أن طبيعة العمل ا - 

  الثقة هذا له أمهية كبرية يف إقناع الناس بدفع الزكاة للجمعيات اخلريية.
عنصر احلماس والدافع الذايت أكثر توافرا يف اجلمعيات التطوعية مما نراه يف األشكال  - 

  املؤسسية األخرى.
من أعماهلا تتم بساعات عمل  ايف اجلمعيات اخلريية، ألن كثري ثقل النفقات اإلدارية - 

  تربعية.
حملية اجلمعيات اخلريية متكنها من احلصول على معلومات تفصيلية عن قدرات  - 

الدافعني وحاجات املستحقني، كما جتعل من السهل على املتربعني مالحظة نتائج أعمال 
  اجلمعية.

  توزيعها. نب الشرعية العملية املتعلقة جبمع الزكاة ومتكن من اكتساب اخلربة يف اجلوا - 
                                                

 ص تطبيقاا املعاصرة، املعهد العايل لعلوم الزكاة، السودان، ص )، اقتصاديات الزكاة و2004الدين مالك الطيب حممد، ( زد. ع )1(
217 ،218.  
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قل ما تقدم اجلمعيات اخلريية خدمات لدافعي الزكاة مثل التوعية بأمهية الزكاة  - 
  ووجوا وكيفية حساا.

  قل ما تشكل الزكاة املورد األساسي هلذه اجلمعيات. - 
حملية مث تكرب وتؤسس أن يالحظ أن بعض اجلمعيات اخلريية قد تبدأ  يأنه ينبغ ىلإ  

القطر بكامله أحيانا، وقد نشأت يف بعض اتمعات غري  ىلإتصل  لنفسها فروعا قد
اإلسالمية صناديق للزكاة على مستوى جمموع أفراد اتمع اإلسالمي يف القطر مثل 

  .)1(الصندوق الوطين للزكاة يف أمريكا الشمالية
  .شبه احلكوميةالؤسسات حتصيل الزكاة وصرفها يف امل: الفرع الثاين

هناك بعض الدول ترك فيها أمر مجع الزكاة وتوزيعها إىل مؤسسات شبه   
حكومية، ولعل النموذج الشبه احلكومي الفريد هو إدارة الزكاة التابعة لبنك ناصر 

منذ نشأته بأمر مجع الزكاة وصرفها على مستحقيها،  هتمااالجتماعي يف مصر، حيث 
يف البنك تم بالتوعية الزكوية وبتشكيل جلان للزكاة تتعامل  وأسس لذلك إدارة عامة

مباشرة مع مجهور املزكني واملستحقني واإلشراف على أعمال هذه اللجان فضال عن 
بواسطة فروع البنك املنتشرة يف  تلقي الزكاة مباشرة من دافعيها وصرفها إىل مستحقيها

ون مع جلان الزكاة بأعمال التوعية، ويتم املدن، وتقوم إدارة الزكاة يف بنك ناصر بالتعا
حتصيل الزكاة عن طريق قناتني مها، جلان الزكاة، وفروع البنك ومكاتبه، ويشترط البنك 
أن تقوم جلان الزكاة بتوريد مجيع ما حتصل عليه من زكوات إىل فروع البنك حيث يتم 

قدية مع البنك ببيع ما قيدها يف حسابات خاصة بالزكاة، وتتفق جلان الزكاة العينية والن
هو قابل للتلف السريع من الزكاة العينية وإيداع قيمتها يف حسابات البنك، أما األشياء 

  غري قابلة للتلف حيتفظ ا ليتم صرفها عينيا للمستحقني.

                                                
 .220، 219ص ص )، نفس املرجع السابق، 2004حممد، ( الدين مالك الطيب زد. ع )1(
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أما بالنسبة للتوزيع فإنه يتم من قبل مكاتب البنك وفروعه مباشرة للمستحقني   
لزكاة اليت تقوم بإجراء الدراسة االجتماعية، كما ميكن تسليم من جلان ا قتراحابناء على 

  الزكاة للمستحق بواسطة جلنة الزكاة بعد االتفاق مع البنك.
مجيع النفقات اإلدارية ألعمال مجع الزكاة  ويتحمل بنك ناصر االجتماعي  

زكاة وتوزيعها على مستحقيها كما أن جلان الزكاة مجيعها تطوعية. فقد بلغ عدد جلان ال
م وبلغ عدد دافعي الزكاة 1985جلنة يف عام  3000التابعة لبنك ناصر االجتماعي حوايل 

قدمت هلم مساعدات فقد بلغ  ندافع، أما عدد املستحقني الذي 000 580للبنك وجلانه 
  .)1(مستحق 690000أكثر من 
، أنه متكن من الوصول يالشكل املؤسسايت لبنك ناصر االجتماع من واملالحظ  

وعية الزكوية حدا مرتفعا، واستطاعت إدارة الزكاة بالبنك أن تنوع من أساليب تلبا
حصيلة الزكاة والقدرة على استيعاب  فعضمتيز ب هاالتصال بدافعي الزكاة، إىل أن

  اإلنفاق الزكوي.
حتصيل الزكاة من املتطوعني ا وصرفها من قبل هيئات الزكاة : الفرع الثالث

  .احلكومية
لشكل املؤسسايت املعاصر لتحصيل الزكاة وتوزيعها بعدا جديدا يعتمد ا ختذالقد   

وعلى قدرة هذه اهليئات  إنفاقيهأساسا على مقدار ما خيصص هليئة الزكاة من ميزانية 
والقيود القانونية املفروضة عليها، ولقد قامت عدة بلدان إسالمية  بتكارواالعلى اإلبداع 

ا بيت الزكاة يف الكويت، وصندوق الزكاة يف األردن بإنشاء هيئات وصناديق للزكاة منه
  والعراق وتونس واجلزائر...

  :من دافعها طوعا الزكاةحتصيل  .أ
املباشر بدافعي الزكاة بل أا  تصالاالال تعتمد معظم اهليئات احلكومية على   

  .زكامتنتظر أن يتصل ا دافعوا الزكاة يف مكاتبها لدفع 

                                                
 .206، 205ص ص جع سابق، مر -أبعاده و مضامینھ-)، اإلطار المؤسساتي للزكاة 1990بوعالم بن جیاللي، محمد العلمي، ( ) 1(
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ت توعية وتعريف لدافعي الزكاة مبا يتوجب احلكومية حبمالوتقوم هيئات الزكاة   
  عليهم من زكاة أمواهلم.

كما جتد إىل جانب املؤسسات احلكومية للزكاة يف معظم البلدان اليت أقامتها   
ات عالقة وثيقة يجلانا أهلية ومجعيات خريية تقوم جبمع الزكاة، وهلذه اللجان واجلمع

ص اهليئات احلكومية على تشجيع هذه اللجان، إىل أن باهليئة احلكومية اخلاصة، وحتر
  .)1(جلان الزكاة تستقل ماليا وإداريا عن اهليئات احلكومية

  :توزيع الزكاة .ب
ميكن تصنيف طرق صرف الزكاة للمستحقني حتت عنوانني مها: الصرف بواسطة   

  املؤسسات والصرف املباشر.
  :الصرف بواسطة املؤسسات .1.ب

طة املؤسسات بالتعاون بني هيئة الزكاة احلكومية ومؤسسات يتم الصرف بواس  
حكومية أو خاصة أخرى مثل املستشفيات أو وزارة الصحة بالنسبة لفقراء املرضى 

هيئة الزكاة باإلدارة احلكومية اليت هلا عالقة  جتتمعووزارة التربية بالنسبة لفقراء الطلبة، و
ة مشتركة، ويتم الدفع للمستحقني معها حيث تتم دراسة احلاالت املستحقة بصور

  بواسطة هذه اإلدارات.
  :الصرف املباشر .2.ب

من قبل اهليئات احلكومية للزكاة عن طريق حيث يتم صرف الزكاة املباشر   
  طلبات تقدم مباشرة إىل هيئة الزكاة.

مع العلم أن النفقات اإلدارية هليئات الزكاة يتم حتملها من قبل الدولة ومن   
  .)2(لعامة، وال يكلف صندوق الزكاة بدفع أية مصارف إداريةخزانتها ا

  
  

                                                
 .209، 208اإلطار املؤسسايت للزكاة، أبعاده ومضامينه، مرجع سبق ذكره، ص ص  ،)1990( بوعالم بن جياليل، حممد العلمي، )1(
 .211، 210اإلطار املؤسسايت للزكاة، أبعاده ومضامينه، مرجع سبق ذكره، ص ص  ،)1990( بوعالم بن جياليل، حممد العلمي، )2(
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  :مالحظات على اهليئات احلكومية .ج
إن قرب هذه اهليئات من وزارات األوقاف والشؤون الدينية جيعلها على مقربة من  - 

  مصادر املشورة واملعرفة الشرعية.
  ف من نفقاا اإلدارية. الدولة هلذه اهليئات، سهل عليها الكثري من أعماهلا وخفينتب - 
  الفقراء واملساكني من بني مصارف الزكاة. يقتصر توزيع الزكاة على مصريف - 
  .جمموع حصيلة الزكاة قليل جدا بالنسبة ملا ميكن حتصيله - 
  طريقة تقدمي الطلبات ودراستها تتضمن كثري من املهانة االجتماعية ملستحقي الزكاة. - 

الزكاة يف حالة اإللزام القانوين  وتوزيع سية لتحصيلالنماذج املؤس: املطلب الثاين
  .بدفعها للدولة

إن اإللزام القانوين بدفع الزكاة للدولة له تأثري كبري على قنوات حتصيل الزكاة   
وصرفها مما جيعل النماذج املؤسسية جلمع وتوزيع الزكاة متنوعة وكثرية لذلك سنقسم 

  اذج التحصيل والثاين يف مناذج التوزيع.هذا املطلب إىل فرعني، األول خمتص يف من
  .النماذج املؤسسية لتحصيل الزكاة: الفرع األول

سنحاول من خالل اجلدول التايل رصد األموال اليت يطبق عليها اإللزام القانوين   
بدفع الزكاة، وذلك بالنسبة للدول الست اليت نصت أنظمتها على مبدأ اإللزام بدفع 

   الزكاة للدولة.
  .)1(): األموال اخلاضعة ملبدأ اإللزام بدفع الزكاة للدولة04ل رقم (اجلدو

  األموال اخلاضعة لإللزام القانوين بدفع الزكاة للدولة  الدول
  وزكاة الفطر زكاة املال  اجلمهورية اليمنية

  زكاة املال  اململكة العربية السعودية
  زكاة الفطر  ماليزيا

  زكاة املال  ليبيا
                                                

 .216، 215ص ص ن إعداد الباحث وفق أدبيات، بوعالم بن جياليل، حممد العلمي، اإلطار املؤسسايت للزكاة، مرجع سابق، م )1(
  زكاة املال يف الزروع واألنعام وعروض التجارة والنقود سواء كانت ظاهرة أم باطنة. تتمثل  
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  املال زكاة  باكستان
  زكاة املال  السودان

من خالل اجلدول السابق سنقوم يف هذا الفرع بذكر النماذج املؤسسية لتحصيل   
  الزكاة مصنفة حسب األموال الزكوية.

  :مناذج حتصيل زكاة الزروع واألنعام 1.
مل يبدأ بعد حتصيل زكاة األنعام يف السودان، أما يف اململكة العربية السعودية يتم   
، تكون حتت إشراف وزارة الداخلية يل عن طريق بعثة حكومية تسمى عاملةالتحص

  ل الزكاة نقدا أو عينا.صومصلحة الزكاة، وحت
، أما حتصيل زكاة الزروع يف باكستان فيتم بواسطة اللجان احمللية للزكاة  

طالب وتصدر يف كل عام تعليمات من إدارة الزكاة حتدد احلد األدىن من املساحة اليت ت
اللجان أصحاا بتأدية عشور حماصيلهم عنها، وقد ألزم قانون الزكاة بدفع نصف العشر 
عن مجيع احملاصيل بغض النظر عن نوع الساقية، وذلك على افتراض ترك نصف العشر 

  .)1(لصاحب الزروع املطرية خيرجه بنفسه
  :)2(أما يف السودان يتم جباية زكاة الزروع وفق األساليب التالية  

أسلوب اجلباية بالوكالة، ويعتمد على املؤسسات الزراعية املروية، وقد احنصرت يف  1-
زكاة القطن فقط وميتاز هذا األسلوب بقلة تكاليف اجلباية وضمان عدم التهرب من دفع 

  الزكاة.
كان يتبع الديوان أسلوب التحصيل عرب أسواق احملاصيل وتأخذ الزكاة من الكمية  2-

سواق، وهي أسواق تشرف عليها الدولة ويلزم كل مزارع بتسويق املرحلة إىل األ

                                                
  ات.تتألف من عدد من املوظفني مع ما حيتاجون إليه من حراس وخدم  
  .هي جلان منتقاة من احلي أو القرية، وهي جلان شعبية ال تشمل يف عضويتها أيا من املسؤولني أو املوظفني  

(1) Ahmed Abdel FETTAH el ASHKER, Mohammed SIRAJUL, Haq, (1995), 
institution ALFRAME WORK of zakat : dimensions And implications, 
islamique développement Bank, p 210-211. 

 .333ص  ،مرجع سبق ذكره تطبيقاا املعاصرة، )، اقتصاديات الزكاة و2004الدين مالك الطيب حممد، ( زد. ع )2(
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حمصوله من خالهلا، وتقوم إدارة الضرائب بتحصيل الضرائب الزراعية من خالل هذه 
  األسواق.

نسبة للمشاكل والصعوبات املتمثلة يف ارتفاع تكلفة التحصيل، عدل الديوان  و  
بواسطة عاملي الزكاة مباشرة من املزارع عن أخذ الزكاة من أسواق احملاصيل إىل اجلباية 

  بعد احلصاد.
أما يف اململكة العربية السعودية يتم تقدير زكاة الزروع بواسطة جلان خاصة   

تسمى عوامل اخلرص فتقوم هذه اللجان بزيارة املزارع والبساتني وتقدر كمية الثمار 
  حسب مبدأ اخلرص، وينطبق ذلك بشكل خاص على التمور.

ج القمح فيتم حتصيل زكاته عند توريد القمح إىل إدارة مطاحن الدولة أما إنتا  
وتقتطع الزكاة املستحقة من القيمة قبل دفعها للمزارع، وقد اتبعت هذه الطريقة ألن 
الدولة تعني زراعة القمح من خالل معونات نقدية تدفع للمزارعني عن تسليم 

  .)1(حمصوهلم
م دفعها برغبة الدافعني، ولكنها وضعت منوذجا أما ماليزيا تترك زكاة الزروع ليت  

معا، يتضمن هذا النموذج تعيني عمال للزكاة من قبل  التطوع للتحصيل يشمل اإللزام و
  جملس الشؤون اإلسالمية يف الوالية.

  :مناذج حتصيل زكاة عروض التجارة 2.
زكوي يتم حتصيل زكاة عروض التجارة يف السودان والسعودية عن طريق البيان ال  
دافع الزكاة إلدارة الزكاة، وتقوم اإلدارة بتدقيق هذا البيان ومراجعته، وإن  يقدمهالذي 

  .البيان تلجأ إىل التقدير اجلزايف هذامل تقبل اإلدارة 
أصحاب املكاتب  ويلحق بزكاة عروض التجارة يف السعودية زكاة الفنادق و  

  .)1(األجرة أصحاب سيارات النقل والسياحة و وكاالت السفر و شركات والالعقارية و
                                                

املواد العلمية لربنامج التدريب على تطبيق الزكاة يف اتمع اإلسالمي املعاصر، مرجع سابق، ص  ، (1995)قحف، رد. مند )1(
334. 

  زايف عن طريق استريادات املكلف خالل السنة املالية وعقود املقاولة اليت جيريها مع الدولة واألرباح املفترضة يف نوع يتم التقدير اجل
  التجارة.
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  :مناذج حتصيل املوجودات املالية والنقدية 3.
الوطنية ومؤسسات التأمني على  االدخارتقوم املؤسسات املالية كالبنوك ومراكز   

حياة الشركات ومكاتب الربيد، وكذلك الشركات املسامهة، خبصم الزكاة املستحقة يف 
و االستحقاق أو إعالن األرباح، ويتم إيداع املبلغ يوم التقدير أو اخلصم أو القبض أ

  .)2(املخصوم لدى الصندوق املركزي للزكاة
لك ال تتكفل إدارة الزكاة يف باكستان إىل بنفقات إدارية بسيطة من أجل ذب و  

املتابعة والرقابة والتدقيق، وتقوم إدارة الزكاة بإصدار التعليمات املتعلقة بكيفية حساب 
ا إىل هذه املؤسسات الوسيطة حسب احلاجة.الزكاة ونصا  

طريقة عروض التجارة أي عن  ستحصيل بنفالأما يف السودان والسعودية فيتم   
طريق البيان الزكوي إذا كان لديهم حسابات نظامية هذا إذا كان األشخاص من 
اخلاضعني لزكاة عروض التجارة. أما غري أصحاب عروض التجارة ممن ال تلزمهم 

بتقدمي بيانات زكوية فال يتم حتصيل الزكاة منهم، وذلك ألن األنظمة يف هذين  األنظمة
  إلدارة الزكاة عن هذه الودائع. البلدين ال تفرض على املصارف ضرورة التصريح

  :مناذج حتصيل الزكوات األخرى 4.
تتمثل هذه الزكوات يف زكاة الفطر، وزكاة الرواتب وزكاة أصحاب املهن احلرة   

  واملهندسني واحملامني ... كاألطباء
  :زكاة الفطر 1.4.

زكاة الفطر هي الزكاة اليت جتب يف أواخر رمضان والفطرة مبعىن اخللقة وقيل هي   
  .)3(الفطرة بعض رمضان

                                                
 
(1  ) Ahmed Abdel FETTAH el ASHKER, Mohammed SIRAJUL, Haq, p 212.  

ة يف اتمع اإلسالمي املعاصر، مرجع سابق، ص )، املواد العلمية لربنامج التدريب على تطبيق الزكا1995( قحف، رد. مند )2(
714. 

 .430، ص 1)، حاشية الدسوقي على الشرح الكبري، بريوت، دار الفكر، جهـ1230( حممد عرفة الدسوقي، )3(
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ولقد انفردت اليمن وماليزيا بتحصيل زكاة الفطر بصورة إلزامية، ويتم حتصيلها   
ت الزكاة عامال يف كل حي، حيث يف ماليزيا عن طريق عمال الزكاة حبيث خيصص بي

مسلم لكل عامل، وخيصص للعامل مثن ما  400بلغ يف والية نيجري مسيالن حوايل 
  حيصله من فطرة، وحتصل زكاة الفطر نقدا مقدارا حيدده جملس الشؤون الدينية كل عام.

جب أما يف اليمن تقوم إدارة مصلحة الواجبات بتحديد مقدار زكاة الفطر املتو  
، ويتم اقتطاعها من رواتب األشخاص الذين جتب عليهم من طرف اإلدارات كل عام

واملؤسسات يف القطاعني العام واخلاص، وتورد إىل اخلزانة العامة حتت بند إيراد زكاة 
  الفطر.

  :زكاة الرواتب واألجور 2.4.
يتم تطبيق هذه الزكاة يف السودان فقط وقد نصت اللوائح التنفيذية لقانون الزكاة   

على أن يتم حجزها كالضريبة على الرواتب من قبل اجلهات الرمسية اليت تقوم بدفع 
الرواتب واألجور ملوظفيها وعماهلا، ويتم حتديد قيمتها من قبل جلنة الفتوى بديوان 
الزكاة، وتقوم اجلهات الدافعة للرواتب واألجور بدفع الزكاة إىل صندوق ديوان الزكاة 

  .)1(مباشرة
  :حاب املهن احلرةزكاة أص 3.4.

تطبق يف اململكة العربية السعودية، ويتم تطبيق هذه الزكاة بطريقة التكليف   
مصلحة الزكاة، حبيث جيب أن يكون ألصحاب  موظفووالتحصيل املباشرين من طرف 

هذه املهن بيان زكوي، وإن مل يكن لديهم سجالت رمسية أو إذا كانت غري مستوفية 
م تقدير الزكاة جزافيا حسب مؤشرات موضوعة من قبل لشروط النظامية فإنه يتل

  مصلحة الزكاة.
  
  

                                                
 .222، 221ص ص اإلطار املؤسسي للزكاة، أبعاده ومضامينه، مرجع سابق،  ،)1990( بوعالم بن جياليل، حممد العلمي، )1(
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  .مناذج توزيع الزكاة يف حالة اإللزام بدفعها للدولة: الفرع الثاين
إن التغريات االجتماعية واالقتصادية والسياسية يف البلدان اإلسالمية ولدت مناذج   

  متعددة يف صرف الزكاة.
  :انية العامة للدولةتوزيع الزكاة من خالل امليز 1.

خيصص هذا النموذج بنود يف امليزانية العامة للدولة تشمل مصارف الزكاة   
  . )1(وختصيص جهات حكومية رمسية تؤدي مهمة الصرف الفعلي

ويطبق هذا النموذج يف اململكة العربية السعودية حيث يتم توزيع الزكاة وفق   
عمل هي مديرية الضمان االجتماعي، اليت إدارة مستقلة يف وزارة الشؤون االجتماعية وال

دون أن  .تقوم بصرف الزكاة عن طريق إعانات شهرية لألفراد والعائالت احملتاجة
  .)3(يذكر أا زكاة

كما يتبع هذا النموذج يف اليمن غري أن التوزيع قد يتم على أكثر من إدارة   
  واحدة حبيث ختصص للوزارات واإلدارات العامة.

  :من خالل إدارات الزكاة التوزيع 2.
تقوم إدارة الزكاة يف كل من السودان وباكستان وماليزيا مبهمة توزيع الزكاة   

  على مستحقيها وفق النماذج التالية:
  :التوزيع بواسطة املؤسسات 1-2-

بعدد من  تصالباالظهر هذا النموذج يف باكستان، حيث تقوم اإلدارات اإلقليمية   
بالفقراء واملساكني، وتطلب منها أن حتدد أمساء األفراد الذين ات االتصال ذاملؤسسات 

حيتاجون إىل املعونات الزكوية، وبعد دراسة هذه اللوائح يتم تسليم املبالغ إلدارة املؤسسة 
  اليت تقوم بدفعها إىل املستحقني وتصنف هذه املؤسسات إىل مخسة زمر وهي:

                                                
)، النماذج املؤسسية التطبيقية لتحصيل الزكاة وتوزيعها يف البلدان واتمعات اإلسالمية، مرجع سابق، 2001( قحف، ر. مندد )1(

 .228ص 
  ..يتم صرف الزكاة يف اململكة العربية السعودية على مصريف الفقراء واملساكني  

 .338ملكة العربية السعودية، مرجع سابق، ص )، حتصيل وتوزيع الزكاة يف جتربة امل1995( قحف، رد. مند )3(
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  مؤسسات التعليم العام. 1-
  والتأهيل.مؤسسات التدريب  2-
  املؤسسات الصحية واملشايف واملصحات. 3-
  مؤسسات التعليم الديين. 4-
 اجلمعيات اخلريية. 5-

  :بواسطة السلطة احلكومية 2.2.
شاع هذا النموذج يف السودان حيث يتم تسليم ثالثة أمثان حصيلة الزكاة يف   
ج ألي رقابة من قبل ، وال خيضع هذا النموذمكتب حاكم اإلقليم للتوزيع ىلإ األقاليم

  .)1(إدارة الزكاة وال تقدم هلا لوائح مسبقة بأمساء املستحقني
  :اللجان احمللية 3.2.

، يعترب هذا النموذج ثاين منوذج مطبق يف باكستان إضافة إىل منوذج املؤسسات  
من السكان،  1500أو  1000حيث تشكل اللجان احمللية يف األحياء مبعدل جلنة لكل 

اللجان قاء أعضائها يف املسجد حبضور اإلدارة اإلقليمية للزكاة، وتقوم هذه ويتم انت
بإحصاء مستحقي الزكاة من الفقراء واملساكني وتقدمها إىل إدارة الزكاة، ويشترط أن ال 

  من جمموع ما يوزع عليها من زكاة. 10%تزيد النفقات اإلدارية هلذه اللجان 
  :التوزيع املباشر 4.2.

النموذج منح الزكاة من قبل إدارة الزكاة، ويكون ذلك بناء على  يتم وفق هذا  
طلب يقدمه املستحق نفسه أو توصية من جلان زكوية حملية أو شعبية، وهذا النموذج 
شائع يف كل من السودان وماليزيا حيث يتم صرف الزكاة يف ماليزيا وفق هذا النموذج 

لسبيل، حيث تقدم جلنة املسجد بيانا بأمساء على الفقراء واملساكني واملؤلفة قلوم وابن ا

                                                
   60يتم صرف الزكاة يف السودان على مجيع املصارف الثمانية املذكورة يف سورة التوبة، اآلية.  

)، النماذج املؤسسية التطبيقية لتحصيل الزكاة وتوزيعها يف البلدان واتمعات اإلسالمية، مرجع سابق، 2001( قحف، رد. مند )1(
  .232، 230ص ص
  .يقوم األسلوب الباكستاين على عدم اتصال إدارة الزكاة مبستحقي الزكاة مطلقا  
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احملتاجني إىل إدارة الزكاة يف احملافظة مث إىل جلنة الزكاة يف عاصمة الوالية وتدفع الزكاة 
  .للمستحق مباشرة من صندوق زكاة الوالية

  .التجارب التطبيقية للزكاة يف اتمع اإلسالمي املعاصر: املطلب الثالث
لزكاة وتوزيعها يف حالة اإللزام وحالة عدم وجود اإللزام بعد سرد طرق حتصيل ا  

 انالقانوين بدفع الزكاة للدولة، ارتأينا أن ندرس يف هذا املطلب جتربتني رائدتني تتمتع
التجارب يف حتقيق التنمية  ههات بقوة القانون ويتم دفعها للدولة وذلك ملعرفة مدى جناح

رب هو إلعطاء فكرة قد تساعد جتربة صندوق ته التجاااالقتصادية، وسبب اختيارنا هل
  .الزكاة اجلزائري الذي سنقوم بدراسته يف الفصل الثالث بالتفصيل

  .جتربة ديوان الزكاة السوداين: الفرع األول
  :تطور تطبيق الزكاة 1.

م، حيث 1884طبقت الزكاة أول مرة بصورة رمسية يف عهد الدولة املهدية عام   
م 1898الية الدولة واستمر هذا إىل غاية سقوطها سنة كانت تؤخذ الزكاة حتت و
  .)1(فأصبحت متارس بصورة فردية

  وتتميز جتربة السودان بالتدرج يف التطبيق وفق املراحل التالية:  
  :صندوق الزكاة: املرحلة األوىل

م حيث أنشئ مبوجبه 1980 أبريلأول قانون للزكاة بعد االستقالل يف  صدر  
  ستهدف شعرية الزكاة على سبيل التطوع.صندوق الزكاة الذي ا

  :الضرائب ديوان الزكاة و: املرحلة الثانية
م الذي مجع بني الزكاة 1984مارس  14صدر قانون الزكاة والضرائب يف   

والضرائب يف إدارة واحدة، من مميزات هذا القانون جعل جباية الزكاة إلزامية على كل 
ا يف الوالية على الزكاة، كما فرض هذا القانون مسلم ومسلمة وبالتايل أعاد للدولة حقه

  .)2(ضريبة تكافل اجتماعي على غري املسلمني بنفس النسبة والنصاب
                                                

 /http://www.zakat-sudan.orgاملوقع اإللكتروين لديوان الزكاة السوداين،  )1(
  .13، 5، 4م املواد 1984قانون الزكاة والضرائب لسنة  )2(
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  :ديوان الزكاة: املرحلة الثالثة
ظهور بعض الثغرات والعيوب يف ديوان الزكاة والضرائب، مت فصل الزكاة  بعد  

ل عن وزارة املالية وجعل له م الذي فص1986عن الضرائب حيث أنشئ ديوان الزكاة يف 
  فروعا يف مجيع واليات السودان.

  :م1990قانون الزكاة لسنة : املرحلة الرابعة
توسع هذا القانون يف إخضاع األموال للزكاة وإلزام السودانيني الذين يعملون   

من الزكاة املستحقة للمكلف  20%خارج السودان بدفع الزكاة للديوان، ومت ترك نسبة 
  بنفسه على الفقراء واملساكني. ليصرفها

  :م2001قانون الزكاة لسنة : املرحلة اخلامسة
م قد أبرز العديد من 2000إىل  1990السابق من إىل أن تطبيق القانون   

اإلشكاالت خاصة بعد ظهور بعد املستجدات الفقهية هذا ما أدى إىل إلغاؤه وإصدار 
ن تفصيالته تبعه صدور قرار الئحة م ولتبيا2001قانون جديد هو قانون الزكاة لسنة 

م، ومها بذلك ميثالن مكونات البنية التشريعية اليت يرتكز عليها ديوان 2004الزكاة لسنة 
  .)1(الزكاة السوداين حىت اللحظة

  :خصائص ديوان الزكاة .2
 ـليتميز ديوان الزكاة باخلصائص التالية وذلك وفق قانون والئحة الزكاة   

  :)2(م2004و  2001 سنتني املتتاليتنيال
  جهاز رمسي مستقل يدار بقانون ولوائح خاصة. - 
داخل السودان أو خارجه  كوجوب إلزامية حتصيل الزكاة من كل شخص سوداين ميل - 

  ماال جتب فيه الزكاة.

                                                
  .51مؤسسات الزكاة وتقييم دورها االقتصادي، مرجع سابق، ص )، 2010حممد عبد احلميد حممد فرحان، ( ) 1(
عالم بن جياليل، حممد العلمي اة، حالة تطبيقية يف السودان، بو)، تطبيقات عملية يف مجع الزك1995حممد إبراهيم حممد، ( )2(
  .327)، اإلطار املؤسسايت للزكاة أبعاده ومضامني، مرجع سابق، ص 2001(
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ن ولتقوية ومتكني ديوان الزكاة من الوصول إىل كل األموال واألشخاص اخلاضع - 
منح سلطة إيقاع وان سلطة دخول األمكنة. كما ديللزكاة منح القانون موظفي ال

  العقوبات اليت تضمن ردع كل التحايل أو التهريب أو التمنع.
جيوز ألمني عام الديوان توظيف أموال الزكاة بشرط موافقة الس األعلى وعدم  - 

  .اإلخالل باملصارف الثمانية
مكونة من خرية علماء له حرية فقهية واجتهادات علمية وخيضع لرقابة جلنة شرعية  - 

  السودان ويلتزم بفتوى جملس اإلفتاء.
  عمل القانون السوداين باآلراء الفقهية اليت توسع مفهوم املال اخلاضع للزكاة. - 
  .عاملني عليها 5 ,12%مصارف إدارية و 10%يعتمد على التمويل الذايت  - 

  .وفيما يلي نعرض اهلرم اإلداري لديوان الزكاة بالسودان  
  .)1( السودايناهليكل التنظيمي واإلداري لديوان الزكاة  3.
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
  املصارف الثمانية. قبل توزيعها على  

  .63)، مؤسسات الزكاة وتقييم دورها االقتصادي، مرجع سابق، ص 2010حممد عبد احلميد حممد فرحان، ( ) 1(
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  : اهليكل التنظيمي لديوان الزكاة السوداين)10(شكل رقم 
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  :اإلشرافية السلطة التنظيمية و 1.
  وتتكون من:  

  :الوزير :املستوى األول - أ
وهو الوزير املسؤول عن الزكاة، وهو يف الوقت الراهن وزير الرعاية االجتماعية   

  وتنمية املرأة وشؤون الطفل من صالحياته:
  على توصية الس. اتعيني جلنة اإلفتاء بناء - 
  التوصية لرئيس اجلمهورية بشأن تعيني أمني عام ديوان الزكاة. - 
  تعيني أمني الزكاة بالوالية بالتشاور مع األمني العام. - 
  .)1(املوافقة على اللوائح اخلاصة بأداء الديوان - 
  :الس األعلى ألمناء الزكاة: املستوى الثاين - ب

هو اجلهة التشريعية للديوان وميثل السلطة العليا، وهو املرجع النهائي بكل ما يتعلق   
  بالديوان من اختصاصاته:

  إقرار السياسات واخلطط العامة. - 
  إقرار تقديرات امليزانية السنوية واحلساب اخلتامي. مراجعة و - 
  حتديد أوجه الصرف وفقا لألولويات والضوابط الشرعية. - 
  م بأي عمل أو ممارسة أي سلطة لتحقيق أهداف ديوان الزكاة.القيا - 
  :األمني العام: املستوى الثالث -ج

جملس الوزراء وحيدد خمصصاته، ويقع عليه عبء تنفيذ السياسات اازة بواسطة  هيعين  
  الس األعلى ألمناء الزكاة. تتمثل اختصاصاته يف:

  رئاسة اجلهاز التنفيذي للديوان. - 
  اف الفين واإلداري واملايل على اإلدارات التابعة له.اإلشر - 
  واخلطط العامة للديوان. االقتراحاتاملشاركة يف وضع  - 

                                                
  .57)، مؤسسات الزكاة وتقييم دورها االقتصادي، مرجع سابق، ص 2010حممد عبد احلميد حممد فرحان، (د.  )1(
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خارج السودان، وإنشاء جلان  ، وةاإلشراف على أمناء زكاة واليات السودان املختلف - 
  الزكاة خارج السودان.

  مجلس األعلى ألمناء الزكاة.إعداد التقرير السنوي لألداء العام للديوان وتقدميه لل - 
  .)1(تطبيق اللوائح والقرارات الصادرة عن الس األعلى - 
  :جمالس أمناء الزكاة بالواليات: املستوى الرابع -د

م على إنشاء جملس ألمناء الزكاة يف كل والية خاضعة 2001نص قانون الزكاة لسنة   
  إلشراف الس األعلى من اختصاصاا جند:

  سياسات واخلطط التنفيذية لديوان الزكاة بالوالية على ضوء السياسات العامة.إقرار ال - 
  إقرار املوازنة السنوية واحلساب اخلتامي لديوان الزكاة بالوالية. مراجعة و - 
  :السلطة التنفيذية 2.
  تتبع األمني العام مباشرة اإلدارات الفنية التالية: -أ
  :املستشار القانوين .1- أ

اف على كافة املهام ذات الطبيعة القانونية املتعلقة بأنشطة الديوان خيتص باإلشر  
  على مستوى فروع الواليات. املختلفة على مستوى املركز و

  :مركز املعلومات .2- أ
خيتص مبعاونة األمني العام يف مجع املعلومات واإلحصاءات وحتليل البيانات وجتهيز كل   

  .)2(املعلومات الالزمة الختاذ القرارات
  :مدير املكتب التنفيذي .3- أ

مسؤول عن العالقات العامة واملراسم، املكتب السري، وسكرتري األمني العام من   
  اختصاصاته جند:

  معاونة األمني العام ويتوىل األعمال الكتابية واملكتبية واإلشراف على السكرتارية. - 

                                                
دارة االقتصادية اإل)، اهلياكل التنظيمية إلدارات الزكاة، األيام الدراسية، حول 2009ي جانف 21إىل  17عبد املنعم حممد علي، (من  )1(

  .195، 194ص  ص واملالية ملؤسسات الزكاة، السودان، جامعة اجلزائر، يوسف بن خدة، دار اإلمام احملمدية،
  .59ادي، مرجع سابق، ص )، مؤسسات الزكاة وتقييم دورها االقتص2010حممد عبد احلميد حممد فرحان، (د.  )2(
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  وجيهات لألمني العام.التنسيق بني اإلدارات املختلفة لضمان وصول التعليمات والت - 
حتليل البيانات وجتهيز كل املعلومات الالزمة الختاذ  اإلحصاءات و مجع املعلومات و - 

  القرارات.
  :معهد علوم الزكاة .4- أ

م ضمن 1994هو أول معهد متخصص يف علوم الزكاة، بدأت فكرة إنشائه يف   
لعايل بالسودان يف يناير توصيات مؤمتر الزكاة األول ومت تسجيله ضمن مؤسسات التعليم ا

  م، من أهدافه:2003
  ترتيل فقه الزكاة على أرض الواقع. - 
  ن عليها وإكسام املهارات لتطوير أدائهم.وتأهيل العامل - 
التدريب، وتبادل اإلصدارات داخليا  ر العلمية مع مؤسسات التعليم العايل وصتقوية األوا - 
  .)1(خارجيا و

اإلدارات العليا تعرف بالدائرة، ويكون على رأس كل  يتكون الديوان من عدد من - ب
  :)2(واحدة نائب لألمني العام، تتمثل هذه اإلدارات يف

  :اإلدارة العامة لتخطيط اجلباية .1- ب
تعمل هذه اإلدارة على ختطيط مصادر اجلباية ووضع السياسات العامة للجباية،   

على إدارات حتصيل أموال الزكاة يف والرقابة على أساليب اجلباية ومواقيتها، واإلشراف 
  املركز والفروع.

  :اإلدارة العامة لتخطيط املصارف .2- ب
تعمل على وضع أولويات الصرف، ومراقبة قنوات الصرف اإلدارية والفنية والشعبية،   

ووضع السياسات العامة للمصارف وكيفية توزيع الصرف وكذلك اإلشراف على إدارات 
  صرف أموال الزكاة.

                                                
  .196عبد املنعم حممد علي، اهلياكل التنظيمية إلدارات الزكاة، مرجع سابق، ص  )1(
م)، التطبيقات االقتصادية اإلسالمية املعاصرة، البنك اإلسالمي للتنمية، املعهد اإلسالم للبحوث والتدريب وقائع 2005( ،عثمان بابكرد.  )2(

  .552، 551ص املغرب، اجلزء الثاين، ص  ، املنعقدة يف43الندوة رقم 
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  :اإلدارة العامة للشؤون املالية واإلدارية .3- ب
 وتوفري كافة اخلدمات وتوفري التمويل نيالعامل تقوم باإلشراف على أموال الديوان و  

  الالزم، واإلشراف على كافة األنشطة املالية واإلدارية يف ديوان الزكاة.
  :اإلدارة العامة خلطاب الزكاة .4- ب

د ونشر الوثائق واملطبوعات والتنسيق مع أئمة من مهامها اإلرشاد والدعوة وإعدا  
املساجد ورؤساء جلان الزكاة احمللية لتوعية املسلمني ذه الفريضة، اليت هلا دور أساسي يف 

  تنمية االقتصاد.
  :حتليل هيكل اجلباية يف ديوان الزكاة 4-

تتنوع موارد الزكاة االقتصادية وتشمل كل من زكوات الزروع واألنعام وعروض   
التجارة واملال املستفاد واملهن احلرة، وسنقوم بتحليل هذه األوعية حسب األمهية النسبية من 

  :2011إىل  2000
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  البيان
  

2000 %  2001  %  2002  %  2003  %  2004  %  2005  %  2006 %  

  39,5  124.397.000  5 ,42  115.120.000  45,0  109.090.000  41,7  80.000.000  39,9  62.571.000  44,4  59.718.000  45,0 53.616.000  الزروع

  07  22.300.000  7, 0  19.000.000  7,1  17.000.000  7,4  14.200.000  09  14.217.000  8,8  11.738.000  9,9  11.786.000  األنعام

عروض 
  التجارة

30.087.000  25,3  36.189.000  26,9  50.870.000  32,3  69.964.000  36,5  84.964.000  35,3  103.074.000  38 ,0  133.140.000  42,3  

املال 
  املستفاد

19.210.000  16  21.110.000  15,7  23.097.000  14,9  19.491.000  9,9  20.567.000  8,7  19.313.000  07  17.554.000  5,6  

  4,7  14.695.000  7, 4  12.787.000  3,7  8.974.000  3,9  7.489.000  3,8  6.078.000  3,7  4.938.000  3,1  3.681.000  املستغالت

  0,8  2.403.000  7, 0  1.963.000  0,5  1.315.000  0,6  1.085.000  0,7  1.075.000  0,7  931.000  0,6  682.000  املهن احلرة

  100  314.489.000  100  271.257.000  100  241.910.000  100  192.229.000  100  157.908.000  100  134.624.000  100  119.062.000  اموع
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  البيان
  

 النسبة  اإلمجايل  %  2011  %  2010  %  2009  %  2008  %  2007
%  

  37  1.398.336.045  35,2  208.417.360  39,3  191.037.300  33,1  147.256.385  32,0  125.745.000  34,0 121.368.000  الزروع
  6,5  246.223.054  6,6  39.384.117  5,2  25.277.200  5,4  24.020.737  6,2  24.400.000  6,4  22.900.000  األنعام

وض عر
  التجارة

178.407.265  50,0  204.693.449  52,2  232.985.014  52,3  274.160.400  56,4  295.760.853  49,9  1.694.294.981  45  

املال 
  املستفاد

16.478.833  4,6  18.680.398  4,7  22.663.007  5,1  19.930.100  4,1  24.371.740  4,1  242.466.078  6,4  

  3,8  145.438.176  3,5  20.471.932  4,2  20.416.200  3,4  15.083.317  4,3  15.608.277  4,3  15.216.450  املستغالت
املهن 
  احلرة

2.745.120  0,8  2.904.613  0,8  3.275.241  0,7  3.888.800  0,8  4.230.566  0,7  26.498.340  0,7  

  100  3.753.256.674  100  592.636.568  100  486.100.000  100  445.283.700  100  392.031.737  100  357.115.668  اموع

  .)1(: التحصيل الفعلي ألنواع إيرادات الزكاة يف السودان(05)اجلدول رقم 

                                                
تطورات الوعاء الكلي للزكاة بالسودان، ورقة مقدمة  ،(2004) ،وحممد عبد الرزاق حممد خمتار ، http://www.zakat-sudan.org/index-2.htmlاملوقع اإللكتروين لديوان الزكاة يف السودان:   )1(

  .220املعهد العايل لعلوم الزكاة، اخلرطوم، ص  إىل املؤمتر العام ملستجدات الزكاة بالسودان،
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  .2011ىل إ 2000حصيلة الزكاة يف السودان من  : )11(الشكل رقم 
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  ).05رقم (معطيات اجلدول  على عتمادااعداد الباحث إمن  : املصدر  
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 .2011إىل  2000وي إليرادات الزكاة من نسب النمو السن
  املتوسط  2011  2010  2009  2008  2007  2006  2005  2004  2003  2002  2001 2000  البيان
عروض 
  التجارة

%24,5 %20,3  %40,5  37,5  %21,4  %21,3  %29  %34  %14,7  %13,8  %17,6  %7,8  %23,5  

  11,8%  9,1%  29,7%  17,1%  3,6%  (9,6-)%  8,0%  5,5%  36,3%  27,8%  4,7%  11,3%  (2-)%  الزروع
  15%  55,8%  5,2%  (1,5-)%  6,5%  2,7%  17,3%  11,7%  19,7%  (0,11-)%  21%  (0,4-)%  45%  األنعام

  04%  22,2%  (12,0-)%  21,3%  13,3%  (6-)%  (9-)%  (6-)%  5,5%  (15,6-)%  9,4%  9,8%  18%  املال املستفاد
  17%  0,2%  35,3%  (3,3-)%  2,5%  3,5%  15%  42,4%  19,8%  23%  23%  34%  10,4%  املستغالت
  17,8%  8,7%  18,7%  12,7%  5,8%  14%  22,4%  49%  21%  0,9%  15,4%  36,5%  9,2%  املهن احلرة
 اإليرادات

  الكلية
%11,3  %13  %17,3  %21,7  %25,8  %12  %16  %13,5  %9,7  %13,5  %9  %22  %15,4  

  .2011إىل  2000من  )1(: منو إيرادات الزكاة(06)اجلدول رقم 
  

                                                
  ).05من إعداد الباحث: مستخلصة من معطيات اجلدول رقم (   )1(

  



طار المؤسساتي للزكاةاإل  الفصل الثاني 
 

135 
 

  .2011ىل إ 2000يرادات الزكاة من إمتوسط منو  : )12قم (الشكل ر

11,8

15

4
17

17,8

23,5

عروض التجارة
الزروع
األنعام
المال المستفاد
المستغالت
المھن الحرة

  
  
  
  



طار المؤسساتي للزكاةاإل  الفصل الثاني 
 

136 
 

  :تفسري اجلدول
يتضح من خالل البيانات املوجودة يف اجلدول أنه هناك وترية منو حلصيلة الزكاة   

  وين للزكاة) يف املراحل املختلفة:(التطور القان
كانت الزكاة طوعية لذلك كان التحصيل ضعيفا جدا،  :م1984إىل  1980الفترة املمتدة من 

م، 1984جنيه يف  123,394م، ووصلت إىل 1980جنيه يف  175.735حيث كانت احلصيلة 
ألف جنيه  276وبعد انتقال الزكاة من الطوعية إىل اإللزامية ارتفعت حصيلة الزكاة لتصل إىل 

الزكاة واستقاللية ديوان الزكاة م ليؤكد على إلزامية 2001م، وبعد صدور قانون 1990يف 
م، وسنقوم فيما يلي بتحليل 2011دينار سنة  592.636.586ارتفعت حصيلة الزكاة لتصل إىل 

  :(06)و (05)الزكاة انطالقا من اجلدول رقم  هيكل جباية ديوان
الذي ميثل نسب منو اإليرادات الزكوية خالل الفترة من  (06)من خالل اجلدول رقم   

حمققة أعلى نسبة  (15,4%)م نالحظ أن نسبة متوسط منو احلصيلة قدر بـ 2011إىل  2000
، وحققت زكاة (09%)م بـ 2010وأدىن نسبة منو سنة  (25,8%)م بـ 2004منو سنة 

تليها زكاة املهن احلرة مبتوسط منو قدره  (23,5%)عروض التجارة متوسط منو قدر بـ 
، تليها زكاة األنعام مبتوسط منو (17%)ط قدره ، تأيت بعدها زكاة املستغالت مبتوس(%17,8)

م، تأيت بعدها زكاة 2011حتققت سنة  (55,8%)حمققة أعلى نسبة منو قدر بـ  (15%)قدره 
، وتأيت يف املرتبة األخرية زكاة املال املستفاد مبتوسط (11,8%)الزروع حمققة متوسط قدره 

  .2003ققت سنة حت (15,6- %)ىن نسبة منو قدرها دأ ةحمقق (04%)قدره 
 (05)هذا بالنسبة لتزايد احلصيلة خالل السنوات أما بالنسبة لألوعية فاجلدول رقم   

  يبني لنا مدى مسامهة كل وعاء يف احلصيلة النهائية للزكاة.
فتأيت زكاة عروض التجارة يف املرتبة األوىل من حيث مسامهتها يف احلصيلة الكلية   

ىل اجلهد املبذول من العاملني يف الواليات خاصة أمانة ويرجع ذلك إ (45%)للزكاة بنسبة 
الشركات والتعاون املثمر مع املؤسسات ذات الصلة وكذلك استهداف الوعاء وتفعيله من 

من احلصيلة الكلية للزكاة  (37%)ط اجلباية، تليها زكاة الزروع حمققة نسبة يقبل دائرة ختط
طور، وكون زكاة الزروع مال ظاهر وخيرج يوم وذلك ملا يشهده هذا النوع من االهتمام والت
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ة يوهي نسبة بسيطة خاصة وأن الثروة احليوان (6,5%)حصاده، مث تأيت زكاة األنعام بنسبة 
كردفان،  متثل كما هائال يف السودان، ويرجع ذلك للظروف األمنية لوالية دارفور الكربى و

لكن رغم ذلك جند أن هناك زيادة  وعدم تفعيل هذا الوعاء من قبل بعض الواليات الزراعية
ة ألخرى وذلك ألن هذا الوعاء من األوعية املستهدفة من قبل الديوان، سنيف التحصيل من 

تليها زكاة املستغالت واملهن احلرة بنسب  (6,4%)تأيت بعدها زكاة املال املستفاد بنسبة 
  .على التوايل (0,7%)و  (3,8%)بـ  ضئيلة تقدر

  :ف يف ديوان الزكاةحتليل هيكل الصر 5.
يلتزم ديوان الزكاة السوداين بالتمسك بأحكام الشريعة من خالل تبويب إنفاق أموال   

الزكاة على املصارف الشرعية الثمانية خبالف مؤسسات الزكاة األخرى، ويسعى ديوان 
الزكاة إىل توزيع حصيلة الزكاة بصورة تساهم يف معاجلة مشكالت اتمع االجتماعية 

  .)1(تصادية من خالل دائرة ختطيط املصارفواالق
أخذا مببدأ املفاضلة وباعتبار أن الفقر أصبح ظاهرة غالبة على أهل البالد، فقد مت  و  

توزيع الزكاة على املصارف الثمانية بنسب ختتلف من سنة ألخرى، وميكن توضيح توزيع 
   كما يلي: 2011إىل  2000الزكاة على هذه املصارف من 

  
  

                                                
  .341تطبيقاا املعاصرة، مرجع سابق، ص  م)، اقتصاديات الزكاة و2004الدين مالك الطيب حممد، ( زد. ع )1(
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 البيان
  

2000 %  2001  %  2002  %  2003  %  2004  %  2005  %  2006 %  

الفقراء 
  واملساكني

54.567.000 47,7  64.290.000  52,3  76.042.000  54,5  96.624.000  60,08  134.370.000  60,78  154.646.000  62,08  187.246.00
0  

64,
52  

3,8  11.170.000  5,57  13.877.000  5,14  11.359.000  4,5  7.232.000  05  7.098.000  4,2  5.166.000  1,22  1.405.000  الغارمني
5  

0,3  967.000  0,35  862.000  0,36  802.000  0,71  1.140.000  0,77  1.078.000  1,2  1.449.000  1,23  1.411.000  ابن السبيل
3  

املؤلفة قلوم 
  ويف الرقاب

12.088.000  10,5  6.971.000  5,7  3.998.000  2,9  3.933.000  2,4  9.321.000  4,22  14.881.000  5,97  14.331.000  4,9
4  

2,6  7.615.000  3,43  8.541.000  4,81  10.625.000  6,4  10.213.000  9,6  13.433.000  9,9  12.196.000  7,7  8.790.000  يف سبيل اهللا
2  

,16  46.823.000  15,37  38.300.000  17,25  38.126.000  16,61  26.717.000  17,5  24.392.000  17,9  21.936.000  17,1  19.527.000  العاملني عليها
13  

مصاريف 
  إدارية

16.563.000  14,5  10.784.000  8,8  13.498.000  9,7  14.973.000  9,31  16.459.000  7,5  18.004.000  7,2  22.067.000  7,6  

290.219.00  100  249.111.000  100  221.062.000  100  160.832.000  100  139.539.000  100  122.792.000  100  114.351.000  اموع
0  

100  
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  النسبة  اإلمجايل  %  2011  %  2010  %  2009  %  2008  %  2007  البيان
الفقراء 

  واملساكني

204.689.113 62,07  245.000.000  66,81  293.800.000  68,6  320.748.788  68  434.059.766  72,6  2.266.082.667  64,9  

  3,7  131.098.428  3,4  20.417.421  2,85  13.457.294  3,04  13.023.270  2,80  10.250.720  5,05 16.642.723  الغارمني
  0,4  13.941.421  0,27  1.648.103  0,28  1.336.262  0,22  972.937  0,30  1.087.054  0,36  1.188.065  ابن السبيل

املؤلفة قلوم 
  ويف الرقاب

20.678.073  6,27  21.250.320  5,80  27.395.428  6,4  28.309.941  06  28.953.072  4,8  192.109.834  5,5  

  4,07  142.383.076  2,3  13.707.284  2,48  11.707.874  3,3  14.284.881  4,20  15.400.580  4,81  15.869.457  يف سبيل اهللا
  15  521.414.298  12,6  75.485.183  15,33  72.163.055  13  55.841.356  14,30  52.455.640  15,06  49.648.064  العاملني عليها

  6,4  224.145.879  3,9  23.468.268  05  22.990.545  5,38  23.044.999  5,8  21.255.686  6,4  21.038.381  مصاريف إدارية
  100  3.491.175.603  100  597.739.097  100  470.713.759  100  428.362.871  100  366.700.000  100  329.753.876  اموع

  .)1(فاق الفعلي على مصارف الزكاةناإل: (07)اجلدول رقم 
  

                                                
ص  ،وحممد عبد احلميد حممد فرحان، مؤسسات الزكاة وتقييم دورها االقتصادي (مرجع سابق)  ، http://www.zakat-sudan.org/index-2.htmlاملوقع اإللكتروين لديوان الزكاة يف السودان:   )1(

  ، وحسابات الباحث.177
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  .2011ىل إ 2000مصاريف الزكاة يف السودان من  : )13الشكل رقم (

0
50000000
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150000000
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250000000
300000000
350000000
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450000000
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الفقراء و المساكین
الغارمین
ابن السبیل
المؤلفة قلوبھم و في الرقاب
في سبیل اهللا
العاملین علیھا
مصاریف اداریة

  ).07عداد الباحث وفق معطيات اجلدول رقم (إمن  : املصدر
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  .2011ىل إ 2000مجايل من نسب الصرف اإل : )14الشكل رقم (

64,93,7
0,4
5,5

4,07

15

6,4
الفقراء و المساكین

الغارمین

ابن السبیل

المؤلفة قلوبھم و في
الرقاب
في سبیل اهللا

العاملین علیھا

مصاریف اداریة
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م بـ 2004حمققة أعلى نسبة منو سنة  (16,5%)ـ نالحظ أن نسبة متوسط منو الصرف قدر ب
هذا بالنسبة لتزايد نسبة منو املصارف  (7,4%)م بـ 2001، وأدىن نسبة منو سنة (%37,4)

 ) 07رقم ( خالل السنوات أما فيما خيص كيفية توزيع املبالغ على مصارفها يبني لنا اجلدول
حيث دفعت حدة الفقر يف السودان املفاضلة بني املصارف مىت اقتضت مصلحة اتمع ذلك 

من  (47,7%)م نسبة 2000هم الفقراء حيث مت صرف على هذه الفئة سنة سإىل زيادة نسبة 
مث واصلت نسب الصرف  (52,3%)صرف  2001مسامهتها يف الصرف الكلي للزكاة ويف 

بـ قدرت  2011على سهم الفقراء واملساكني يف الزيادة إىل أن وصلت إىل أعلى نسبة سنة 
الكبري الذي يليه الديوان لفئة الفقراء  هتمامااليظهر لنا من خالل هذه النتائج  (%72,6)

واملساكني وهدفه من خالل ذلك هو حماربة الفقر، ويأيت بعدها مصرف العاملني عليها بنسبة 
، يليها مصرف املؤلفة (6,4%)من إمجايل الصرف، مث تأيت املصارف اإلدارية بنسبة  (%15)

مث مصرف يف سبيل اهللا والغارمني وابن السبيل بنسب (5,5%)م ويف الرقاب بنسبة قلو ،
  .على التوايل (0,4%)و  (3,7%)و  (%4,07)

بتقييم كفاءة ديوان الزكاة يف جمال اإلنفاق وذلك من خالل  املوايل سنقوم يف اجلزء  
االستهالك، حجم الناتج  تأثريه على املتغريات االقتصادية املتمثلة يف: حجم االستثمار، حجم

  احمللي اإلمجايل وحجم اإلنفاق.
  :كفاءة ديوان الزكاة يف جمال االستثمار 1-6-

لقد تبىن ديوان الزكاة العديد من املشاريع اإلنتاجية واالستثمارية يف ااالت احلرفية   
والتجارية واخلدمية، وذلك عن طريق الصرف على مصريف الفقراء واملساكني حيث تصل 

سنوضح يف اجلدول املوايل تأثري  ،)1(من إمجايل الصرف على املصرفني (46%)نسبته إىل 
  الزكاة على االستثمار.

  
 
  

                                                
  .178مؤسسات الزكاة وتقييم دورها االقتصادي (مرجع سابق)، ص  ،)2010حممد عبد احلميد حممد فرحان، ( )1(
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  .)1(: كفاءة ديوان الزكاة يف زيادة حجم االستثمار الكلي(08)اجلدول رقم 
، يدل هذا املؤشر على (55 ,1%)أن متوسط نسبة الصرف الفعلي إىل حجم االستثمار الكلي مل تتجاوز  (08)يتبني لنا من اجلدول رقم   

  لديوان يف زيادة حجم االستثمار الكلي.لاالقتصادي أن هناك ضعف يف الدور 
  
  
  
  
  

                                                
  .08و  07جداول رقم  منوحسابات استخلصها الباحث  http://www.omf.org.al/amf: لنقد العريبموقع صندوق ا   )1(

  البيان
  

  املتوسط  2009  2008  2007  2006  2005  2004  2003  2002  2001 2000

114.351.00  الزكاة املوزعة
0 

122.792.00
0  

139.539.00
0  

160.832.00
0  

221.062.00
0  

249.111.00
0  

290.219.000  329.753.876  366.700.000  428.362.871  242.272.27
4  

االستثمار 
  اإلمجايل

37.800.000  67.870.000  104.260.00
0  

102.520.00
0  

130.700.00
0  

211.860.00
0  

260.080.000  235.440.000  244.970.000  258.080.000  165.358.00
0  

نسبة الزكاة 
  إىل االستثمار

%03  %1,8  %1,34  %1,57  %1,04  %1,17  %1,11  %1,4  %1,5  %1,66  %1,55  
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  :كفاءة ديوان الزكاة يف زيادة حجم االستهالك الكلي 2-6-

  .)1(: كفاءة ديوان الزكاة يف زيادة حجم االستهالك الكلي(09)اجلدول رقم 
أن دور ديوان الزكاة يف التأثري على حجم االستهالك يبدو ضعيفا جدا، حيث أن متوسط االستهالك  (09)يتضح لنا من اجلدول رقم   

االقتصادي للديوان يف رفع دخول الفئات املستهدفة لتحقيق زيادة يف حجم  إىل ضعف الدورذلك يرجع  ،(0,35%)اوز الكلي مل يتج
  تهالك الكلي وبالتايل زيادة الطلب الكلي يف السودان.ساال

  
  
  

                                                
  نفس املرجع السابق. )1(

  املتوسط  2009  2008  2007  2006  2005  2004  2003  2002  2001 2000  البيان
114.351.00  الزكاة املوزعة

0 
122.792.00

0  
139.539.00

0  
160.832.00

0  
221.062.00

0  
249.111.000  290.219.000  329.753.876  366.700.000  428.362.871  242.272.27

4  
االستهالك 

  اإلمجايل
308.990.00

0 
352.410.00

0  
403.820.00

0  
475.300.00

0  
577.900.00

0  
734.830.000  835.720.000  954.160.000  1.028.840.000  1.178.610.0

00  
685.058.00

0  

نسبة الزكاة 
  االستهالكإىل 

%0,37  %0,35  %0,34  %0,34  %0,38  %0,34  %0,35  %0,34  %0,36  %0,36  %0,35  
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 :كفاءة ديوان الزكاة يف زيادة الناتج احمللي اإلمجايل 3-6-

  .)1(زيادة الناتج احمللي اإلمجايل : كفاءة ديوان الزكاة يف(10)اجلدول رقم 
ضعف تأثري ديوان الزكاة على القطاعات االقتصادية اليت يتكون منها حساب الناتج احمللي اإلمجايل، حيث  (10)يتبني لنا من اجلدول رقم   

  يدل هذا املؤشر على ضعف تأثري ديوان الزكاة يف زيادة العرض الكلي. (30 ,0%)أن متوسط الناتج احمللي اإلمجايل مل يتجاوز 
سبق نستخلص أن تطبيق الزكاة يف السودان تعدى التجربة إىل أن صار مسرية يشار إليها بالبنان ملا تركته من بصمات واضحة يف  من خالل ما

لسوداين الدعم االجتماعي يف فترة تعترب مرحلة االنطالق اليت واكبت برنامج التحرير االقتصادي، فقد قام ديوان الزكاة بتطوير هيكل االقتصاد ا
                                                

  .10و  07جداول رقم  من. وحسابات استخلصها الباحث http://www.omf.org.al/amfموقع صندوق النقد العريب:    )1(

  البيان
  

  املتوسط  2009  2008  2007  2006  2005  2004  2003  2002  2001 2000

114.351.0  الزكاة املوزعة
00 

122.792.0
00  

139.539.0
00  

160.832.0
00  

221.062.0
00  

249.111.0
00  

290.219.0
00  

329.753.876  366.700.000  428.362.871  242.272.2
74  

الناتج 
  اإلمجايل احمللي

336.630.0
00 

406.590.0
00  

477.560.0
00  

557.340.0
00  

687.210.0
00  

857.070.0
00  

987.190.0
00  

1.140.180.0
00  

1.277.470.0
00  

1.481.370.0
00  

820.861.0
00  

نسبة الزكاة 
الناتج إىل 

  احمللي اإلمجايل

%0,34  %0,30  %0,30  %0,28  %0,32  %0,30  %0,30  %0,30  %0,28  %0,30  %0,30  
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توفري متطلبات الضمان االجتماعي حملاربة الفقر وذلك عن طريق كفالة طالب العلم والتأمني الصحي لألسر الفقرية وكفالة األيتام  من خالل
يواين عن واألرامل واملطلقات ...، و مشروعات التنمية االجتماعية واملشروعات االنتاجية اجلماعية مثل املشروعات الزراعية بشقيها النبايت واحل

يق تقدمي القرض احلسن للمزارعني، وملعاجلة مشكلة الفقر وحل مشكلة البطالة اإلجبارية يقوم الديوان بتوظيف مشروعات صغرية ومتناهية طر
الصغر، تتمثل هذه املشروعات يف مشروعات األسر املنتجة واملشروعات الفردية مثل تربية الدواجن، طواحن الغالل، سجانات التوابل و 

صانع الصغرية، خمابز اخلبز، قوارب الصيد، مصانع األحذية، مصانع النسيج اليدوية ...اخل. حيث يتم متليك الفقراء واملساكني هلذه النواشف، امل
  املشروعات فيتمتعون جبميع احلقوق الناشئة عن امللكية.

املتمثلة يف االستثمار، االستهالك والناتج احمللي اإلمجايل،  إىل أا مل تصل إىل النتائج املتوقعة منها من خالل تأثريها على املتغريات االقتصادية
) والناتج احمللي اإلمجايل 2,7%)، وارتفاع حجم االستهالك إىل (35%م إىل ارتفاع حجم االستثمار ليصل إىل (2005حيث تشري التقديرات لسنة 

.دانالسو انب املؤسسايت لديوان الزكاة يفما مت تطوير وحتسني اجل ، هذا يعين أنه ميكن تعزيز الدور االقتصادي ملؤسسات الزكاة إذا1)2%إىل (

                                                
  (1) .180، 179، ص صسابق) (مرجعمؤسسات الزكاة وتقییم دورھا االقتصادي  ،)2010مد عبد الحمید محمد فرحان، (مح
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  .جتربة مؤسسة الزكاة يف ماليزيا: الفرع الثاين
  :نشأة مؤسسة الزكاة 1.

مل يكن أداء الزكاة يف العهد الذي سبق االستعمار يتم يف إطار رمسي، ومعظم الزكاة   
يء االستعمار الربيطاين يف النصف اليت كانت تدفع هي من إيرادات زراعة األرز. ومع جم

الثاين من القرن الثامن عشر اختلفت األمور، حيث مت الفصل بني أمور الدين والسياسة، 
ية تقوم ا هيئات مستقلة تابعة لكل والية وفكانت األمور املتعلقة باإلسالم والعادات املال

مور اليت تتعلق بالسياسة والعادات املالوية، أما األ تسمى مبجلس الشؤون اإلسالمية
  .)1(واالقتصاد واالجتماع والعلوم والتكنولوجيا فكان يقوم ا النظام الربيطاين

م عاد أمر جباية أموال الزكاة وصرفها إىل يد 1957أوت  31وبعد استقالل ماليزيا يف   
يم شؤون م لتنظ1960يف كل الواليات، وأنشأ قانون اإلدارة الدينية اإلسالمية سنة  نالسلطا

جباية الزكاة واملؤسسة هلا مسؤولية مجع وصرف الزكاة، وهذا حتت سلطة جملس الشؤون 
  الدينية بكل والية.

والية برسكتوان كواالملبور مركزا بم أقام جملس الشؤون اإلسالمية 1974ويف سنة   
ذه يعىن بتوزيع الزكاة مسي مبركز "بيت املال"، وهو فرع من فروع الشؤون اإلسالمية هل

الوالية هدفه القضاء على الفقر واحلرمان، ويعد هذا البيت املؤسسة اليت هلا سلطة مجع 
يف بداية التسعينات أنشأ جملس الشؤون اإلسالمية بربسكتوان كواالملبور و ،وصرف الزكاة

شركة مساها بـ "مؤسسة التقوى" اليت أنشأت مركز جلباية الزكاة يعرف بـ "مركز جباية 
  .)2(ة". وانتقلت هذه الطريقة إىل واليات أخرىوحتصيل الزكا

  
  

                                                
  الس من طرف وزارة األوقاف واحلج والزكاة تسمى  مؤسساتلس إدارة الشؤون اإلسالمية وتتابع هذه ا الزكاة يف ماليزيا تكون تابعة

(JAWHAR) )م.2004مارس  27ت يف ) اليت تأسسجوهر  
  .493)، اإلطار املؤسسي للزكاة أبعاده ومضامني، مرجع سابق، ص 1992بن جاليل، وحممد العلمي، ( مد. بوعال )1(
م)، إدارة وتثمري أموال الزكاة مباليزيا ومقومات جناحها، امللتقى العلمي األول حول تثمري أموال 2012فوزي حمرييق، عقبة عبد الالوي، ( )2(

  .03كاة، جامعة سعد دحلب البليدة، خمرب التنمية البشرية واالقتصادية باجلزائر، ص الز
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  :اإلطار القانوين 2.
ختضع سلطة إدارة الزكاة يف كل والية يف ماليزيا لدستور الوالية وقوانينها، ولكل   

والية قانوا بالنسبة إلدارة الشؤون الدينية الذي يتضمن نصوصا عامة حول إدارة الزكاة، 
خرى النظام األساسي لتحصيل الزكاة (أي عن طريق وتشمل هذه النصوص ضمن أشياء أ

ون األخرين من عالعاملني املعنيني الذين يتسلمون إيرادات الزكاة وعنصر املقاضاة للذين مين
أداء الزكاة وميتنعون هم أنفسهم عن دفعها، وتتضمن هذه القوانني مقدار الغرامة أو األحكام 

  بالسجن يف مثل هذه املخالفات.
نية ليست واضحة بالنسبة يإن قوانني مجيع الواليات اخلاصة بالشؤون الدومع ذلك ف  

هلذه املسائل ومن هنا فقد تبني أنه من الضروري وضع لوائح خاصة بالزكاة من أجل تفصيل 
إجراءات إدارة الزكاة يف كل والية، ومع ذلك تأيت مسألة التنفيذ عندما تكون هذه اللوائح 

ية، وجيري التنفيذ بالقانون لو متت خمالفة اللوائح والنظم املعلنة غري منشورة يف قوانني الوال
بعض الواليات لوائح  وأما اللوائح غري املعلنة فهي ذات طبيعة توجيهية فقط، وال توجد يف

خاصة مثل ترجنانو فقد كان االعتقاد بأن قانون الواليات اخلاص بإدارة الشؤون اإلسالمية 
  .)1(يكفي لتنفيذ إدارة الزكاة

، ما يثري القلق يف قانون الزكاة املاليزي هو عدم استخدام القوة لتنفيذ قوانني الزكاة و  
وخاصة بالنسبة لعدم أداء الزكاة أو أدائها من خالل الطرق غري الرمسية، ويرجع ذلك إىل 

  الصعوبات التالية:
  البنك للفرد. عدم كفاية قوانني الزكاة يف تفويض القائمني على الزكاة بفحص حسابات 1-
يف بعض الواليات هناك شعور بأن املسؤولني عن الس ال يأخذون مسألة عدم أداء  2-

  الزكاة بنفس اجلدية اليت ينظرون ا إىل عدم دفع ضرائب الدخل.
عدم اهتمام بعض القائمني على الس من أخذ املسألة بصورة أكثر جدية، وحىت على  3-

من قبل احلكومة االحتادية لتحسني اإلدارة يف بعض الواليات الرغم من وجود بعض اجلهود 
  وال تزال بطيئة يف التزامها حنو حتسني إدارة الزكاة. مل تأخذ ذه اإلجراءات بسرعة

                                                
  .502، 501بن جاليل، وحممد علمي، اإلطار املؤسسي للزكاة وأبعاده ومضامينه، مرجع سابق، ص ص  مد. بوعال )1(
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  :اهليكل التنظيمي 3.
حيث هيكل تنظيمي خاص مبجلس الشؤون اإلسالمية  :  سنضع فيما يلي هيكلني  
توان كواالملبور كنموذج عن باقي الواليات، وهيكل كسرببوالية  هإدارة الزكاة في نوضح

   للوقف والزكاة املعروفة بـ "جوهر". تنظيمي
  :اهليكل التنظيمي لس الشؤون اإلسالمية 1.3.
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  التنظيمي لس اهليكل  : )15الشكل رقم (
  .سالميةالشؤون اإل  

  
  

  
  

 رئيس جملس الشؤون اإلسالمية (برسكتوان) 

 نائب رئيس جملس الشؤون اإلسالمية 

عضو مستشار  15 
علماء يف  5منهم 

  العلوم الشرعية

رئيس الشرطة    مفيت الوالية 
  الوطنية للوالية

رئيس األمانة    حمامي الوالية 
  العامة للوالية

  جلان متخصصة   أقسام رئيسية 

  قسم اإلدارة املالية 

  قسم إدارة القوانني الشرعية 

  قسم إدارة الشؤون الدينية الفرعية 

  والزكاة قسم بيت املال 

  قسم اإلفتاء 

  قسم األمر باملعروف والنهي عن املنكر 

  جلنة بيت املال 
  جلنة توزيع أموال بيت املال اخلاصة 
  جلنة دار الكفاية 
  جلنة دار السعادة 
  نة اإلفتاء الشرعيجل 

  جلنة التخطيط والتنمية 
  جلنة تقنني القوانني 
  جلنة التنمية واالستثمار 
  اللجنة اخلريية للمجتمع اإلسالمي 
  جلنة دعم املنح 
  اللجنة االستشارية ملراكز التدريب املهين 

  جلنة فصول الدراسة القرآنية 
  جلنة رياض األطفال 
  ريجلنة األهلة و التقومي اهلج 

  جلنة مراقبة خلية األطعمة واألسرية 
  جلنة مراقبة األنشطة الوعائية املخالفة 
  جلنة مراقبة شرعية أعمال التربية والتعليم 

فوزي حمرييق، عقبة عبد اللوي  املصدر: 
)، إدارة وتثمري 2012جوان  18-19(يومي 

مقومات جناحها، مرجع أموال الزكاة و
  .05سابق، ص 
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اهليكل التنظيمي لس الشؤون اإلسالمية سبعة عشر جلنة متخصصة تقوم  يف يوجد  
وتعترب جلنة بيت املال هي السلطة اإلدارية املالية العليا يف  ،بتنفيذ املهام اليت تنبثق من األقسام

تتوىل توزيع أموال الزكاة على مصارفها الثمانية، الس أما جلنة توزيع أموال بيت املال 
  وتستثمر جلنة التنمية واالستثمار أموال بيت املال وتتابع كل االستثمارات.

  :اهليكل التنظيمي لوزارة األوقاف والزكاة (جوهر) 2.3.
  هيكل وزارة األوقاف و الزكاة بوالية جوهر. : )16الشكل رقم (

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 (JAWHAR): الزكاة احلج و وقع االلكتروين لوزارة األوقاف وامل : املصدر
www.jawhar.gov.my 

  .حتليل هيكل جباية الزكاة يف ماليزيا 4.
  :مصادر التحصيل 1.4.

ختتلف جتربة الزكاة املاليزية عن مجيع التجارب األخرى يف جمال الزكاة وذلك   
ى زكاة الفطر من الناحية اإللزامية عرب الواليات األربعة عشر العتمادها يف موارد الزكاة عل

أما األموال األخرى اليت ختضع للجباية إجباريا فتختلف أنواع هذه األموال من والية 

  املدير 

رئيس الس التنفيذي  
  ملؤسسة األوقاف املاليزية

رئيس الس التنفيذي    نائب املدير 
  ملؤسسة الزكاة الدولية

نائب يف 
جملس 
البحث 
  والتنسيق

نائب يف 
جملس إدارة 

املوارد 
  البشرية

نائب يف 
جملس 

تكنولوجيا 
  املعلومات

نائب يف 
جملس القانون 
النموذجي 
  للتحكيم

نائب يف 
جملس 
  احلج

نائب يف 
جملس 
  الزكاة

نائب يف 
جملس 
  الوقف

مستشار 
  القانون
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ألخرى، حيث جند بعض الواليات تطبق اجلباية بقوة القانون على زكاة األرز فقط وذلك 
ن األموال الظاهرة اخلاضعة للزكاة، أما زكاة النقود باعتباره النوع الوحيد السائد يف البالد م

بدفعها ألصحاا يؤدوا بأنفسهم بدون أية  رموالتجارة وغريها من األموال الباطنة يعود األ
  رقابة من الدولة.

من خالل ما ذكر آنفا تأيت الزكاة املستحقة يف ماليزيا من مخسة مصادر رئيسية هي:   
هناك مصادر  ولنشاط التجاري، املدخرات واملال. راعية (األرز)، ازكاة الفطر، احملاصيل الز

أخرى مثل الزكاة على املاشية والذهب، ومت إصدار يف اآلونة األخرية من طرف بعض 
  .)1(الواليات فتاوى تتعلق بالزكاة على الرواتب، وهناك مصادر أخرى تعترب مبالغها ضئيلة

  :إجراءات التحصيل 2.4.
على إجراءات تتبع عادة  وقوانني الزكاة والفطر يف واليات ماليزياتضمنت اللوائح   

جلباية الضرائب يف خمتلف الدول احلديثة هي عبارة عن إجراءات تتم يف خمتلف املراحل 
  الزكوي تتمثل هذه املراحل يف: التنفيذية تعرف مبراحل العمل الضرييب و

ومرحلة  عتراضاال، مرحلة مرحلة تقدمي اإلقرارات، مرحلة احلصر، مرحلة الفحص  
  التحصيل، ويتم التحصيل يف ماليزيا عرب الفئات التالية:

  ني.يمن قبل العاملني املعن - 
  مكاتب إدارة الشؤون الدينية يف الوالية. - 
   خصم من الرواتب بواسطة أصحاب العمل. - 

 ترةالفخالل  ةوالية ماليزي 14فيما يلي نعرض جدول نبني فيه حصيلة الزكاة يف  و  
  بالعملة احمللية. (2010-2003)

  
  

                                                
 .308صرة، مرجع سابق، ص تطبيقاا املعا م)، اقتصاديات الزكاة و2004الدين مالك الطيب حممد،  ( زد. ع )1(
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  %  2006  %  2005  %  2004  %  2003  البيان

23,6 96.380.801,25  حتاديةاال
0  

110.631.584,04  23,3
8  

130.141.209,97  22,7
1  

147.587.898,48  21,99  

21,1 86.200.315,23  رسال نغو
1  

108.826.547,05  22,9
9  

133.121.829,00  23,2
3  

159.836.252,79  23,82  

  8,16  54.732.942,45  8,61  49.357.154,03  8,04  38.052.802,64  8,31  33.959.015,68  جوهر

  6,97  46.795.544,61  7,04  40.365.590,96  7,64  36.147.739,28  9,81  40.058.735,20  ترجنانو

  5,04  33.848.479,38  4,81  27.543.535,48  5,44  25.724.715,39  5,31  21.698.518,02  براك

  4,56  30.589.545,62  4,89  28.000.426,00  4,92  23.288.019,00  5,22  21.317.975,00  بنيانجبولو

  4,73  31.721.733,59  5,41  31.032.233,57  4,84  22.917.724,25  5,05  20.616.368,04  باهنك

  5,31  35.641.537,75  5,13  29.372.551,46  4,74  22.440.931,30  4,44  18.140.371,63  كالتان

  3,85  25.821.205,04  4,03  23.098.180,81  4,02  19.205.222,54  4,04  16.520.810,59  مسبالنجنري 

  5,25  35.227.089,74  5,27  30.185.661,45  4,69  22.205.222,54  4,54  18.559.387,21  قدح

  2,90  19.454.653,26  3,09  17.692.093,97  3,01  14.238.492,58  3,19  13.037.830,48  مالقا

  3,06  20.548.322,81  2,67  15.299.300,04  3,29  15.566.982,00  2,51  10.264.513,31  رواكس

  2,48  16.648.793,71  1,97  11.314.073,92  1,64  7.784.937,74  1,25  5.102.537,00  صباح

  1,88  12.641.889,66  1,15  6.564.465,08  1,35  6.406.109,00  1,61  6.573.224,92  برليز

  100  671.095.888,89  100  573.088.305,74  100  473.269.093,05  100  408.430.403,56  اموع

  2007  %  2008  %  2009  %  2010  %  
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  20,7  282.676.073,93  20,8  248.803.798,22  20,4  211.364.697,68  21,6 173.815.154,35  االحتادية

  24,7  336.934.522,00  23,7  283.648.722,00  23,6  244.409.628,00  25,1 202.193.541,00  رسال نغو

  9,0  122.336.032,00  9,1  109.231.254,93  9,7  100.737.539,79  9,1  73.321.840,60  جوهر

  5,6  76.447.878,23  6,1  73.524.193,31  6,4  66.200.415,14  6,4  51.442.341,96  ترجنانو

  5,1  69.639.500,87  5,6  67.189.291,45  5,5  56.962.446,06  5,1  41.276.179,92  براك

  3,9  53.239.132,91  4,0  47.952.153,34  4,0  41.764.273,00  4,6  37.085.282,33  بنيانج بولو

  5,9  80.874.869,71  6,0  71.868.302,65  5,5  57.935.146,89  5,1  41.487.155,81  باهنك

  5,2  70.373.328,79  5,6  66.522.450,31  5,6  58.167.095,10  5,0  40.199.886,62  كالتان

  3,7  50.201.121,23  3,5  42.275.136,39  3,6  37.409.710,68  3,6  29.356.271,66  نجنري مسبال

  5,6  76.947.139,51  5,6  67.578.342,14  5,1  53.202.300,24  4,5  36.692.723,92  قدح

  2,5  34.011.770,13  2,6  30.721.955,12  2,6  26.905.934,29  2,7  22.067.022,30  مالقا

  2,9  39.143.055,60  3,1  36.915.094,91  3,5  36.099.969,34  2,9  23.132.088,56  بريواك

  2,4  32.856.749,96  2,1  25.388.088,73  2,3  23.799.155,06  2,2  17.514.982,50  صباح

  2,8  38.091.506,00  2,1  25.253.015,10  2,2  23.134.583,00  2,1  16.699.600,00  برليز

  100  1.363.772.680,87  100  1.196.871.798,60  100  1.038.092.894,27  100  806.284.071,53  اموع

  (العملة احمللية). RM :  الوحدة                                             .م2010إىل  2003من  )1(: حصيلة الزكاة يف ماليزيا(11)اجلدول رقم 
                                                

(1)  Pusat  Pungtan zakat- MAIWP, lopsran zakat, satu sumber maklumat zakat dimalsysia, pencamapain Kutipan zakat Harta Dom. Fitrah bagi tahun 
2004-2010, mengikut negeri – Neger, toman shamelin perkosa, Kuala lumpur, 2010, p 82,  

  م.2006إىل  2003، التقارير السنوية من رلطة الزكاة لسيال نغووس 
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وأدىن نسبة سنة  (28,75%)م بـ 2008نسبة منو سنة  ىأن قيمة الزكاة يف تزايد من سنة ألخرى حمققة أعل (12)نالحظ من خالل اجلدول رقم   

صيلة الزكاة يف ارتفاع والية ماليزية، حيث يتضح لنا من خالله أن ح 14فيحلل لنا هيكل اجلباية لـ  (11)أما اجلدول رقم  (13,94%)م بـ 2010
  م.2010رينجت عام  1.363.772.680م إىل 2003رينجت عام  408.430.403 من سنة ألخرى، من يبإجا
  

                                                
  .(11)من إعداد الباحث وفق معطيات اجلدول رقم  )1(

  2010  2009  2008  2007  2006  2005  2004 2003  البيان
إمجايل 
  اجلباية

408.430.403,56  473.269.093,0
5. 

573.088.305,74  671.095.888,89  806.284.071,53  1.038.092.894,27  1.196.871.798,60  1.363.772.680,87  

نسبة النمو 
  السنوية

/  %16  %21,09  %17,10  %20,14  %28,75  %15,30  %13,94  

  املتوسط  .2010إىل  2003من  )1(: نسب النمو السنوية إليرادات الزكاة(12)اجلدول رقم 
%18,90 



طار المؤسساتي للزكاةاإل  الفصل الثاني 
 

156 
 

من ضمن الواليات اليت قامت جبمع  رسال نغووالية  لقد كانت الوالية االحتادية و و  
من  (60 ,23%) 2003أكرب حصيلة، فقد بلغت حصيلة الزكاة يف الوالية االحتادية سنة 

 ، و(38 ,23%)حمققة نسبة تقدر بـ  2004احلصيلة الفعلية للواليات مث اخنفضت سنة 

م. هذا االستمرار يف االخنفاض يؤثر 2010سنة  (7 ,20%)إىل أن بلغت  خنفاضاالواصلت 
، 2003سنة  (11 ,21%)فقد بلغت حصيلة الزكاة  رسال نغوعلى اإلنفاق. أما بالنسبة لوالية 

إىل أن وصلت إىل أعلى نسبة عام  االرتفاعواصلت  و 2004عام  (99 ,22%)إىل مث ارتفعت 
. أما الواليات األخرى فإن نسب احلصيلة عندهم ضعيفة (7 ,24%)بنسبة قدرت بـ  2010

وذلك راجع إىل املشكالت اإلدارية اليت تواجه جباية الزكاة، منها نقص التدريب يف جمال 
  لوضع اخلطط والتنسيق يف إدارة الزكاة. إدارة الزكاة وكبار املوظفني

مع العلم أن إدارات الزكاة يف ماليزيا تتبع نظاما للعقوبات، ففي حالة التهرب من   
  إما غرامة مالية أو احلبس إىل ستة أشهر. الزكاة تؤدي إىل العقوبة،

  :حتليل توزيع الزكاة يف ماليزيا 5.
بتسليم املبالغ إىل مستحقيها فقط. بل تطلق كون تإن عملية توزيع الزكاة يف ماليزيا ال   

هيئات وإدارات الزكاة بكل الواليات املاليزية برامج وخطط، وخاصة إذا ما تعلق بتوزيع 
  مبالغ يف شكل قروض حسنة موجهة لالستثمار، ويكون ذلك من خالل ما يلي:

ت عليه اسم بالنسبة لكيفية صرف الزكاة يف مؤسسة سالجنور فإا تقوم بربنامج أطلق - 
 pembangunan Ummah melalui asnaf)برنامج تنمية األمة من خالل أصناف الزكاة 

zakat) )1(.  
  حيث قسمت هذا الربنامج إىل مخسة أقسام رئيسية هي:  

ويكون عن طريق املساعدة يف بناء املنازل والكراء والترميم،  :برنامج التنمية االجتماعية 1-
   تم بتقدمي األطعمة واإلعانات.وكذلك جلنة الضروريات اليت

                                                
)، دور الزكاة يف حتقيق التنمية االقتصادية دراسة كنموذج والية 2012جوان  19، 18 مييوخبيزة أنفال حدة، ( رحال فاطمة، أ. .أ )1(

والبشرية  سالجنور مباليزيا، امللتقى العلمي الدويل األول حول تثمري أموال الزكاة وطرق تفعيلها يف العامل اإلسالمي، خمرب التنمية االقتصادية
  .19، 18 ص باجلزائر، البليدة، ص
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  : يتم التوزيع وفق النقاط التالية :برنامج التنمية االقتصادية 2-
يعطى رأس املال للتجارة، تربية األمساك، الزراعة، أو لفتح  :املساعدة بتقدمي رأس املال .1- 2

اة للمستثمر ... اخل، وتعطي هيئة الزكالسيارات.أو غسيل  محمالت للبيع والتجارة، أو مطاع
كرأس مال للفقري أو للمسكني  (RM 5000)إىل  (RM 500)املستحق للزكاة ما مقداره 

  ليقوم بنشاط جتاري، وال يرد رأس املال املعطى يف شكل قرض إىل هيئة الزكاة.
حىت يتمكن احلريف من مزاولة نشاطه تقوم هيئة  :الورشات والتدريبات واملهارات .2-2

  ملزاولة األنشطة (جتارية، زراعية ...اخل) والتدرب عليها. الزكاة بإنشاء ورشات
إذ تقام مشاريع صناعية أو إنتاجية بشكل مجاعي بني األفراد  :مشاريع اقتصادية مجاعية 3-2.

  املستحقني للزكاة.
  توفري املستلزمات الدراسية. :قسم برنامج التنمية التعلمية 3-
  دورات لتحسني العبادة، وحماضرات دينية ... متنظ :اإلنسانيةقسم برنامج التنمية  4-
تبىن املؤسسات الدينية وترمم لتحافظ على أدوارها مع  :قسم تنمية املؤسسات الدينية 5-

ألولوية حسب القدرة االعلم أن توزيع الزكاة يف ماليزيا يكون على كل األصناف، وتعطى 
  واحلاجة.
للزكاة حسب كل فئة، كما  منه سنحاول توضيح التفسري والتصنيف املاليزي و  

  يوضحه اجلدول املوايل:
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  %  الغارمني  %  املؤلفة قلوم  %  ن عليهاوالعامل  %  املسكني  %  الفقري  البيان
  69,8  29.105.926,00  41,4  19.956.580,00  26,6  42.116.815,00  27  76.862.543,00  26,2 50.908.016,00  رسال نغو

  6,1  2.540.336,35  7,2  3.458.605,30  20,5  32.438.319,69  10,8  30.888.947,40  19  36.908.180,79  االحتادية

  6,3  2.623.277,90  14,4  6.942.846,01  8,5  13.420.158,21  104  29.638.302,79  6,8  13.200.808,23  جوهر

  0,9  371.021,98  3,7  1.802.978,19  4,6  7.342,070,78  7,7  21.947.385,96  6,6  12.858.423,54  ترجنانو

  0,7  311.572,00  4,2  2.015.944,00  5,7  9.018.140,00  6,2  17.785.208,50  9,2  17.785.208,50  براك

  2,5  1.054.281,35  1,8  865.871,66  3,4  5.432.218,56  8,2  23.383.485,64  1,5  2.949.008,15  بولونبيانج

  0,3  117.222,00  06  2.919.110,00  6,3  10.034.444,00  2,3  6.604.316,00  3,1  6.065.073,00  باهنك

  0,02  8.300,00  1,8  895.71880  6,6  10.422.637,82  7,6  21.590.893,79  11,1  21.590.893,79  كالتان

  4,9  2.060.098,42  8,3  4.001.688,89  4,3  6.904.598,98  4,6  13.206.293,55  0,7  1.339.247,25  جنري مسبالن

  0,1  46.549,00  2,4  1.184.068,18  3,9  6.267.166,45  09  25.473.986,36  1,3  2.578.412,90  قدح

  8,3  3.448.820,50  3,6  1.718.907,87  3,2  5.132.163,68  0,4  1.121.227,42  6,7  13.105.063,33  مالقا

  0,001  580,00  0,8  401.829,96  2,5  3.945.864,87  0,9  2.729.373,00  2,5  4.920.039,60  سرواك

  0,02  7.247,66  3,7  1.790.920,00  1,8  2.836.058,43  2,3  6.643.990,65  05  9.585.678,28  صباح

  0,00  0,00  0,5  228.098,00  1,9  3.130.890,00  2,5  7.061.795,00  0,4  860.860,00  برليز

  100  41.695.233,16  100  48.183.166,86  100  158.441.546,47  100  284.837.749,06  100  194.086.913,36  اموع
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  %  اموع  %  يف الرقاب %  يف سبيل اهللا  %  يلابن السب  البيان
  28,1  330.364.503,00  18,4  2.454.920,00  25,1  108.303.881,00  29,2  1.223.822,00  رسال نغو
  17  200.541.409,45  0,00  0,00  21,7  93.731.947,11  13,7  575.072,81  االحتادية

  9,4  110.308.433,72  0,00  0,00  10,3  44.353.188,88  3,1  129.851,70  جوهر
  5,2  61.744.62,19  0,1  19.500,00  04  17.260.083,74  3,4  143.198,00  ترجنانو

  5,7  66.793.034,00  0,00  0,00  4,4  19.195.326,00  16,3  681.635,00  براك
  4,6  54.352.513,03  0,00  0,00  4,7  20.406.816,37  6,2  260.831,30  نبيانج بولو

  05  58.604.106,00  0,2  27.220,00  7,5  32.357.017,00  13,8  579.704,00  باهنك
  5,4  63.909.066,60  0,00  0,00  2,2  9.397.072,40  0,08  3.550,00  كالتان

  4,4  51.740.272,62  81,2  10.805.949,01  03  13.061.989,02  8,6  360.407,50  جنري مسبالن
  5,6  66.061.795,12  0,00  0,00  07  30.290.887,23  0,5  220.725,00  قدح
  2,7  31.392.558,73  0,00  0,00  1,6  6.859.251,28  0,2  7.124,65  مالقا

  02  23.922.812,06  0,00  0,00  2,8  11.922.488,63  0,06  2.636,00  سرواك
  2,2  26.021.789,24  0,00  0,00  1,2  5.154.457,22  0,08  3.437,00  صباح
  2,6  30.730.256,00  0,00  0,00  4,5  19.448.613,00  0,00  0,00  برليز

  100  1.176.487.211,76  100  13.307.589,01  100  431.743.018,88   100  4.191.994,96  اموع

  .2010لسنة  1صنافحصيلة توزيع الزكاة على كامل األ : )13اجلدول رقم (

                                                
  و حسابات الباحث. ،18ص  ،سبق ذكره عمرج ،دارة و تثمیر أموال الزكاة و مقومات نجاحھاإ ،)2012(، عقبة عبد الالوي ،فوزي محریق ) 1( 
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      ).13عداد الباحث وفق معطيات اجلدول رقم (إمن  : املصدر
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  .2010نسب الصرف الكلي يف و اليات ماليزيا لسنة  : )18الشكل رقم (
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  :تفسري اجلدول
كلي للزكاة لسنة أكرب نسبة صرف من نصيب املصرف ال رسال نغولقد حققت والية   

وتعترب  (17%)، مث تأيت بعدها الوالية االحتادية بنسبة (28,1%)وقدرت هذه النسبة بـ  2010
نسب الواليات املتبقية ضئيلة، يرجع ذلك إىل البنية املؤسساتية لكل والية، أما فيما خيص 

 من نصيب (40,7%)املصارف فقد حقق مصرف الفقراء واملساكني أكرب نسبة صرف بـ 
غبة الدولة املاليزية يف القضاء على الفقر، مث يأيت بعد ذلك راملصرف الكلي، ويرجع هذا إىل 

من  (13,5%)مث يأيت مصرف العاملني عليها بنسبة  (36,7%)مصرف يف سبيل اهللا بنسبة 
، ومصرف الغارمني حمققا نسبة (4,1%)الكلي، مث مصرف املؤلفة قلوم بنسبة  اإلنفاق

، ويأيت يف األخري مصرف ابن السبيل (1,13%)يت مصرف يف الرقاب بنسبة ، مث يأ(%3,5)
يدل هذا كما ذكرنا آنفا أن توزيع الزكاة يف ماليزية يكون حسب احلاجة،  .(0,35%)بنسبة 

والية سنقوم يف  14لديها أكرب نسبة صرف من إمجايل الصرف يف  رسال نغوومبا أن والية 
  م.2010إىل  2006توزيع يف هذه الوالية من سنة اجلدول املوايل بتحليل هيكل ال
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  %  اموع  %  2010  %  2009  %  2008  %  2007  % 2006  البيان

  09  101.930.448  15,4  50.908.016  12,5  34.946.718  06  11.394.204  1,1  2.092.059  1,8 2.589.541  الفقري
  25,5  291.333.383  23,3  76.862.543  25,3  70.706.452  27  51.174.191  27,6  54.035.750  26,4  38.554.447  املسكني

ن والعامل
  عليها

19.739.056  13,5  27.397.192  14  30.396.961  16  35.473.381  12,7  42.116.815  12,7  155.123.405  13,6  

  5,6  63.984.232  06  19.956.580  5,7  15.975.825  6,2  11.672.356  4,5  8.728.584  5,2  7.650.887  املؤلفة قلوم
  36  411.780.324  32,8  108.303.881  32  89.252.198  33,6  63.595.217  43,3  84.584.939  45,2  66.044.089  يف سبيل اهللا
  0,34  3.878.961  0,37  1.223.822  0,4  1.081.027  0,37  699.808  0,2  428.568  0,3  445.736  ابن السبيل

  9,2  105.356.801  8,8  29.105.926  10,8  30.144.873  10  18.976.522  8,7  17.130.226  6,8  9.999.254  الغارمني
  0,6  7.152.203  0,74  2.454.920  0,58  1.610.567  0,58  1.089.512  0,5  965.436  0,7  1.040.768  يف الرقاب

  100  1.140.539.757  100  330.364.503  100  279.191.041  100  188.998.871  100  195.362.755  100  146.063.688  اموع

  .م2010إىل  2006من  )1(رسال نغو: مصاريف الزكاة يف والية )14(اجلدول رقم 
 

                                                
(1  )   laboran tahunan (2007), majlis agama islam selangoz, et laboran pengurusan zakat selangor 2009 (statistik 2009). 

+سابات الباحث ح  
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  .2010ىل إ 2006من  رمصاريف الزكاة يف والية سال نغو:)19(الشكل رقم 
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  ).18عداد الباحث وفق معطيات اجلدول رقم (إمن  : املصدر  
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   .2010ىل إ 2006مجايل من صرف اإلنسب ال : )20الشكل رقم (  

9
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0,34 9,2 0,6
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في الرقاب

  
  :تفسري اجلدول

إن أساس صرف الزكاة يف والية سالجنور، هو القيام بصرف أموال الزكاة وفق قواعد عامة (موافقة للضوابط الشرعية)، وضعها جملس  
هذه املؤسسة حتت برنامج التنمية االقتصادية ويهدف هذا الربنامج إىل إعطاء درج املشاريع االستثمارية يف نالشؤون اإلسالمية بالوالية، حيث ت

)، 34,5%الفقري واملسكني الدخل الكايف، هذا ما يفسر ارتفاع الصرف على هذا املصرف حيث قدرت نسبة الصرف خالل مخسة سنوات (
مستوى املعيشة للفقراء واملساكني صار مرتفعا، وقد استخدمت وقد كان لصرف الزكاة من خالل برنامج التنمية االقتصادية أثر جيد، حيث أن 

ريع احلكومة املاليزية نفس هذا الربنامج لتنمية مستوى االقتصاد للمالويني، وذلك بإعطائهم قروضا مالية أو جتهيزات أو حمالت ليفتحوا مشا
رجنت ماليزي لصنف الفقراء واملساكني لفتح  5000رجنت و 500جتارية أو زراعية أو صناعية، وتعطي املؤسسة رأس مال مقداره يتراوح بني 

رجنت ماليزي لصنف الفقراء واملساكني الذين يقومون بفتح حمالت جتارية كبرية، ويأيت  50.000رجنت و  5000حمالت صغرية، وتعطي ما بني 
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اخلمس سنوات، يدل هذا أن مصرف يف ) من نصيب املصرف الكلي خالل 36%يف سبيل اهللا بنسبة صرف بلغت (مصرف قبل هذا املصرف 
  .سبيل اهللا يأخذ أكرب نسبة من اإليراد الفعلي للزكاة

و نالحظ اخنفاض اإلنفاق على بند العاملني عليها أي اخنفاض تكاليف حتصيل الزكاة وإدارا فقد مت إنفاق على هذا املصرف ما نسبته  
.أما باقي األصناف فيتم الصرف عليها بنسب ضئيلة حسب احلاجة ) من اإلنفاق الفعلي للوالية خالل مخسة سنوات13 ,%6(
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  .خامتة الفصل
الروح إىل  تبعد أن ختلت الدول اإلسالمية يف العصور األخرية عن تطبيق الزكاة عاد  

اجلسد، وبادرت الدول اليت ذكرناها يف اجلانب النظري إىل تشريع الزكاة وإصدار القوانني 
مسيا وعلميا، كالسودان وماليزيا، حيث ألزمت هذه الدول املكلفني واألنظمة لتطبيق الزكاة ر

ألداء الزكاة، وقد حققت هذه املؤسسات الرمسية نتائج طيبة يف مساعدة الفقراء واملساكني، 
وحل مشكلة البطالة بتشغيل عدد من العمال سواء بتشغيل عدد من العمال واملوظفني جلمع 

  . قروض للفقراء للقيام مبشروع معنيالزكاة وتوزيعها أو عن طريق تقدمي
لقد أضحت جتربيت السودان وماليزيا اللتان تتمتعان بإلزامية الزكاة وبأساليبهما املتنوعة   

يف ميدان اجلمع والتوزيع وبتضافر اجلهود احلكومية والشعبية من األمثلة اليت جيب أن تقتدي 
د لتنظيم الزكاة مجعا وتوزيعا، إىل أن ا معظم الدول اإلسالمية خاصة الدول اليت تشهد ميال

املالحظ على مؤسسات الزكاة حمل الدراسة تدين كفاءة هذه املؤسسات يف جمال حتصيل 
أموال الزكاة، وهو ما يتبني من سعة الفجوة بني احلصيلة املقدرة واحلصيلة الفعلية ملؤسسات 

ؤسسات الزكاة حمل الزكاة. واملالحظ كذلك الضعف الشديد يف الدور االقتصادي مل
ظيمي ملؤسسات إذا ما مت حتسني وتطوير الواقع التشريعي والتن ستدراكهاميكن  .الدراسة

  .الزكاة حمل الدراسة
هذا فيما خيص مؤسسات الزكاة اليت تعتمد على مبدأ اإللزام يف تطبيق الزكاة، ماذا   

ية؟ سنقوم يف الفصل عن مؤسسات الزكاة اليت تقوم بتحصيل وتوزيع الزكاة بطريقة غري رمس
املوايل بدراسة جتربة صندوق الزكاة يف اجلزائر الذي يقوم بتحصيل وتوزيع الزكاة بطريقة غري 

   رمسية.
   
  



 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ثـــالثال لـــالفص  

اجلزائري الزكاة صندوق جتربة  

( تلمسان بوالية الزكاة هليئة ميدانية دراسة ) 
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  .جتربة صندوق الزكاة اجلزائري (دراسة ميدانية هليئة الزكاة بوالية تلمسان) :الفصل الثالث

  :مقدمة الفصل

ائها تفعيل مكافحة ضافية ينبغي من ورإبرزت فكرة صندوق الزكاة كأداة  2003يف سنة       
اليت استعصت على خمتلف األنظمة الوضعية ظاهرة الفقر والبطالة وحتقيق التنمية املنشودة و

 تأا تطور ىلإتوزيع الزكاة يف اجلزائر فيها جتربة مجع و نشأتاألخرى. ورغم قصر املدة اليت 
تتم خاصة فيما يتعلق باجلانب الكمي، مع العلم أن عملية مجع و توزيع الزكاة يف اجلزائر كانت 

نشاء إحياء هذه الفريضة مت إعن طريق بعض اجلمعيات اخلريية و املساجد، ودف  نفراديابشكل 
مجع  وقع على عاتق وزارة الشؤون الدينية و األوقاف دف تنظيم يصندوق الزكاة اجلزائري الذ

 احلسبان املعطيات أخذ يفيي يتناسب مع املعطيات العصرية، وتطويره لكوتوزيع الزكاة و
صندوق  ستحداثابيز هذا الصندوق متو  ،ادية للمجتمع اجلزائري احلديثاالقتصاالجتماعية و

كز مرااب البطال املتخرج من اجلامعات وقدم للشبي ذيالزكاة" ال ستثمارافرعي مسي "صندوق 
  الفئات القادرة على العمل قروض من صندوق الزكاة.التكوين، والعائالت املنتجة واحلرفيني و

ىل تطور صندوق الزكاة اجلزائري، مث إأن نتطرق يف هذا الفصل  رتأيناايف ظل هذه املعطيات       
األرقام احملققة خالل يم التجربة اجلزائرية من يىل تقإىل طرق مجع و توزيع الزكاة يف اجلزائر، مث إ

طريق من طرف الصندوق و يف األخري قمنا بدراسة ميدانية لصندوق الزكاة بوالية تلمسان عن 
  .ومقارنتها مع والييت السودان وماليزيا حتليل األرقام احملققة من طرف صندوق الوالية
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  .نشأة و تطور صندوق الزكاة اجلزائري :املبحث األول

 ،تنظيم مجع وتوزيع الزكاةدارة وإتعترب جتربة صندوق الزكاة اجلزائري جتربة حديثة يف        
سالمية اليت حيث مل ميضي على هذه التجربة أكثر من تسع سنوات وهي من بني أواخر الدول اإل

لكن الشيء املالحظ على هذه التجربة أا حققت  ،نشاء مؤسسة خاصة بالزكاةإعملت على 
   .بعض النجاحات

  .نشأة و أهداف صندوق الزكاة اجلزائري :املطلب األول

  .الفكرة نبجاسا :الفرع األول

رئيس مجعية –لقد كانت هناك حماولة من طرف الوزير السابق الشيخ عبد الرمحن شيبان        
حيث مت تقدمي مشروع قانون للحكومة  ،إلنشاء مؤسسة تم بشؤون الزكاة يف اجلزائر -العلماء

  .الفكرة ضيف بداية التسعينات ليعرض على الربملان للمصادقة عليه لكن مت رف

األوقاف املنصوص عليها يف ى صالحيات وزير الشؤون الدينية وعل عتمادباالو  2002و يف سنة 
دعا معايل وزير الشؤون الدينية ىل املسجد إعلى الوظائف املوكلة  ستنادااو ،قوانني اجلمهورية

وتشكلت هذه  ،نشاء صندوق الزكاةإاألوقاف "أبو عبد اهللا" خنبة من اجلامعيني للتفكري يف و
وبعض عمداء كليات العلوم االقتصادية عرب  ،رات وزارة الشؤون الدينية و األوقافطاإاللجنة من 

  .باحثنيىل جانب فقهاء وإىل خبري دويل من البنك االسالمي للتنمية إ باإلضافة ،الوطن

أودع لدى  ،تصور نظري متكامل إلرسال صندوق الزكاة يف الواقع اجلزائريبوخرج الفريق 
  .)1(التوصياتوزارة الشؤون الدينية و األوقاف اليت أسست فريقا لتنفيذ 

  

  

  

                                                             
أيام دراسية حول اإلدارة االقتصادية و املالية  -مسار و أفاق –صندوق الزكاة اجلزائري  ،)2009جانفي  21-17( ،د. حممد عيسى  (1)

  .248ملؤسسات الزكاة، املعهد االسالمي للبحوث و التدريب، كلية العلوم االقتصادية و التسيري، جامعة بن يوسف بن خدة، اجلزائر، ص 
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  .مرجعية صندوق الزكاة اجلزائري :الفرع الثاين

 :املرجعية الشرعية .1
خذ من " : لنداء املوىل عز وجل لقوله ستجابةاال إرساء مؤسسة الزكاة يف اجلزائر ماهي إن إ    

  .)2("وأقيموا الصالة و أتوا الزكاة" : وقوله ، )1("تزكيهم اأمواهلم صدقة تطهرهم و 
ومنه فهي  ،األوىل وجه لنيب صلى اهللا عليه وسلم بوصفه حاكم املسلمني اآليةن اخلطاب يف إ

ىل عموم إوالثانية  ،توزيع الزكاةلويل أمر املسلمني يف أي زمان ومكان بأن يتوىل مجع و خطاب
مجاع األمة كلها خلف عن إوبالتايل  ،احملافظة على هذين الركنني العظيمنياملسلمني حتثهم على 

  .)3(ثر جيل على أن الزكاة فريضة دينيةإسلف وجيال 
  :املرجعية القانونية .2

يدل من مهام وزارة الشؤون الدينية واألوقاف و توزيع الزكاة مهمةن عملية تنظيم حتصيل وإ   
  : على ذلك

  .سالم دين الدولةالذي ينص يف املادة الثانية منه على أن اإل :الدستور اجلزائري .1- 2
  .الذي ينص على أن من مهام هذه املؤسسة مجع و توزيع الزكاة :قانون مؤسسة املسجد .2- 2
األوقاف الذي ينص على أن من مهام الذي يعني وزير الشؤون الدينية و :املرسوم الرئاسي .3- 2

  .)4(قامة الشعائر الدينيةإالوزير 
   :املرسوم التنفيذي .4- 2
يونيو  27 ـاملوافق ل هـ1409ذي القعدة عام  23املؤرخ يف  99-89املرسوم التنفيذي رقم  -

 .14و املادة  10السيما املادة  ،احملدد لصالحيات وزير الشؤون الدينية م1989
 م1991مارس  23 ـاملوافق ل هـ1411رمضان  07املؤرخ يف  82-91املرسوم التنفيذي رقم  -

 .22املتضمن بناء املسجد و تنظيمه و تسيريه و حتديد وظيفته السيما املادة 

                                                             
  .103سورة التوبة، اآلية   (1)

   .20سورة املزمل، اآلية ) 2 (
)، خماطر القرض احلسن من صندوق الزكاة و سبل تغطيتها، وزارة الشؤون الدينية و األوقاف، اجلزائر، 2006( د. فارس مسدور،  (3)
  .2ص

)، صندوق الزكاة بني ايداع املزكني ومتويل التنمية، املؤمتر العلمي الدويل األول حول 2012جوان  19-18( د. طواهرية الشيخ،  (4)
  .13أموال  الزكاة و طرق تفعيلها يف العامل االسالمي، كلية العلوم االقتصادية و علوم التسيري، البليدة، ص  تثمري 
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 م1991مارس  23 ـاملوافق ل هـ1411رمضان  07املؤرخ يف  82-91رقم  التنفيذي املرسوم -
 .05حداث مؤسسة املسجد السيما البند "د" من املادة إاملتضمن 

يونيو  28 ـاملوافق ل هـ1421ربيع األول  25املؤرخ يف  146- 2000رقم  التنفيذي املرسوم -
  .)1(دارة املركزية يف وزارة الشؤون الدينية و األوقافاملتضمن تنظيم اإل م2000

  .تعريف صندوق الزكاة اجلزائري :الفرع الثالث

شراف وزارة إحكومية يعمل حتت  هو هيئة شبهو جتماعيةاصندوق الزكاة مؤسسة دينية     
األوقاف و اليت تضمن له التغطية القانونية بناءا على القانون املنظم ملؤسسة الشؤون الدينية و

ويف  ،سيدي بلعباس واليتني منوذجيتني مها عنابة ويفجتريبية  نطالقةاب 2003سنة  تأسس ،املسجد
  .مت تعميم التجربة على كامل التراب الوطين 2004سنة 

املتواجدة يف خمتلف واليات الوطن مث يقوم يقوم هذا الصندوق بتحصيل الزكاة عرب فروعه 
  .)2(بتوزيعها على مصارفها الشرعية عرب نفس الفروع

  .أهداف صندوق الزكاة اجلزائري :الفرع الرابع

  : )3(ىل حتقيقها جندإمن بني األهداف اليت يصبو صندوق الزكاة        

ها يف نفوس ئحياإسالم واإلهي ركن أساسي من أركان و اليت  ،ىل أداء فريضة الزكاةإالدعوة  -
 .تعامالم املسلمني و

 .أموال الصدقات النقديةواهلبات والتربعات و مجع املساعدات -
 .سالمي احلنيفليها الدين اإلإالرب اليت دعا القيام بأعمال اخلري و -
 .توزيع أموال الزكاة على اجلهات الشرعية -

                                                             
  .250 ،249، مرجع سبق ذكره، ص ص -مسار و أفاق–، صندوق الزكاة اجلزائري )2009د. حممد عيسى، (  (1)
 سليمان ناصر، عواطف حمسن، تعزيز اخلدمات املالية االسالمية للمؤسسات املتناهية الصغر، املؤمتر العاملي الثاين حول تطوير نظام مايل  (2)

  .13اسالمي شامل، السودان، ص 
يف الوطن العريب، دراسة تقوميية لتجارب مؤسسات الزكاة و دورها يف )، مؤسسات الزكاة 2010د. كمال رزيق، رمحون بوعالم،(  (3)

  .186مكافحة ظاهرة الفقر، مكتبة اتمع العريب للنشر و التوزيع، عمان األردن، ص 
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كيفية توزيعها بالوسائل الزكاة وجلهات املختصة بطرق مجع كل اعالم األفراد وإتوعية و  -
 ...اجلرائد، التلفزة وعالمية املختلفة كالراديواإل

لية القرض احلسن حيث قام صندوق آليات اليت يستخدمها الصندوق جند من بني الوسائل أو اآل و
الذي كان هدفه هو صندوق فرعي مسي ب "صندوق استثمار أموال الزكاة"  ستحداثابالزكاة 

  .البطالةو مكافحة الفقر

  .اهليكل التنظيمي لصندوق الزكاة اجلزائري :املطلب الثاين

اللجان الدينية وبشكل يعمل صندوق الزكاة بالتعاون والتنسيق مع جلان األحياء واألعيان و      
ثالثة مستويات تنظيمية متكنه من الوصول  تحداثساوبغية تنظيم نشاطه مث  ،عام مع اتمع املدين

  : ق أهدافه و هذه اللجان هييبالتايل حتقاتمع اجلزائري وىل عمق إ

 .اللجنة القاعدية لصندوق الزكاة -
 .اللجنة الوالئية لصندوق الزكاة -
 .اللجنة الوطنية لصندوق الزكاة -

 :اللجنة القاعدية لصندوق الزكاة :أوال

   ) : 1(تكون على مستوى كل دائرة من مهامها جند        

 .تنظيم حتصيل الزكاة -         .رشاداإل التوجيه و -    .املستحقني زكني وحصاء املإ -
 .صرف الزكاةمتابعة عملية حتصيل و -            .تنظيم توزيع الزكاة -
 .حتسيس املواطنني -

  : تتكون هذه اهليئة مما يلي

 : يتشكل من :املكتب التنفيذي .1
 .أمني مال بنائبني ،أمني عام بنائبني ،مام معتمد بالدائرة)إرئيس املكتب ( -
 : وهي مبثابة اجلمعية العامة تتشكل من :هيئة املداوالت .2
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ممثلني عن  ،عن كبار املزكني ممثلني ،ممثلي جلان األحياء ،رؤساء اللجان املسجدية ،رئيس اهليئة -
  .)2(اللجنة القاعدية لصندوق الزكاة : )21(الشكل رقم             .)1(األعيان

                    

                                      

      

                                                                 

    

        

  

        

  

  :اللجنة الوالئية لصندوق الزكاة :ثانيا

  :تكون على مستوى كل والية من مهامها جند و      

 .املزكنيونشاء بطاقة والئية للمستحقني إ -    .التنسيق معهانشاء اهليئات القاعدية وإ -
 .األمر بالصرف –    .النظر يف املنازعات –    .التوجيه –    .الرقابة و املتابعة -

 بتدائياالبعد القرار  اوهذ ،ليها مهمة الدراسة النهائية مللفات الزكاة على مستوى الواليةإتوكل  و
  .)3(على مستوى اللجنة القاعدية

                                                             
)، تثمري أموال مؤسسات صندوق الزكاة، دراسة مقارنة (السودان، 2012جوان  19-18( د. جلد نور الدين، أ. أمينة بركان،  (1)

يري، اجلزائر، األردن)، املؤمتر العلمي األول حول تثمري أموال الزكاة و طرق تفعيلها يف العامل االسالمي، كلية العلوم االقتصادية و التس
  .14البليدة، ص 

  على األدبيات األنفة الذكر. اعتمادا من إعداد الباحث  (2)
  www.marw.dz : املوقع االلكتروين لوزارة الشؤون الدينية و األوقاف  (3)

 اللجنة القاعدیة للزكاة

 المكتب التنفیذي

 رئیس المكتب

 أمین المال األمین العام

نائب 
 أول

نائب 
 ثاني

نائب 
 ثاني

نائب 
 أول

 ھیئة المداوالت

 رئیس الھیئة

ممثالن عن 
 األعیان

رؤساء 
اللجان 
 المسجدیة

ممثالن 
لجان 
 األحیاء

ممثالن عن 
كبار 
 المزكین
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  : تتكون هذه اهليئة من

 : تتشكل من :جلان اهليئة الوالئية للزكاة .1
 .عالماإلجلنة التوجيه و  –   .املنازعاتجلنة املتابعة واملراقبة و  –   .ظيمنجلنة الت -
   .جلنة التوزيع و التحصيل -
  : يتشكل من :املكتب التنفيذي .2
 .مر بالصرفرئيس املكتب و هو اآل -
 .نيأربعة مساعدله األمني العام و -
 .أمني املال -
 : تتشكل من :هيئة املداوالت .3
 .مر بالصرفآاألوقاف بالوالية بصفته مدير الشؤون الدينية و -
 .ىل أربعة عن كبار املزكنيإ ثناناممثالن  –    .مامان من منطقتني خمتلفتنيإ -
للجمعيات ىل أربعة من الفيدرالية الوالئية إعضوان  –   .رئيس الس العلمي الوالئي -

 .املسجدية
 .ىل أربعة من أعيان الواليةإ اثنان -  . رجل اقتصاد –   .رجل قانون –   .حماسب -
 )1(.جتماعيةامساعد أو مساعدة  -
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  .اللجنة الوالئية لصندوق الزكاة : )22(الشكل رقم 
 

 

 

 

 

 

 

  

  :اللجنة الوطنية لصندوق الزكاة :ثالثا

  : من مهامها جند       

 .رسم و متابعة السياسة الوطنية للزكاة -
 .النظر يف املنازعات -
 .توزيع الزكاةوضع الضوابط املتعلقة جبمع و  -
 .تصالرسم الربنامج الوطين لإل -
 .الرقابة الشرعية -
نشاء بطاقة إ ،نشاء اهليئات الوالئيةإ ،االستثمارات ،النظام الداخلي ،التنظيم و يشمل اللوائح -

 .وطنية خاصة بالزكاة

  :وتتكون هذه اهليئة من

 : يتكون من :الس األعلى هليئة الزكاة .1

ل التنظيمي للجنة الوالئية اهليك

حصاءمكتب اإل  ھیئة المداوالت 

مصلحة المتابعة و  مصلحة التنظیم
 المنازعات و المراقبة

مصلحة التوجیھ و 
عالماإل  

مصلحة التحصیل و 
 التوزیع
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أربعة من -أربعة فقهاء  -رئيس اهليئة الشرعية   -أربعة مدراء   -األمني العام   -الرئيس   -
عامل  –   عامل اجتماع –  عشرة من كبار املزكني –  ة للجمعية الدينيةأعضاء التنسيقية الوطني

 ممثل عن وزارة التضامن -سالمي األعلى  ممثل عن الس اإل -عامل قانون   –   اقتصاد
عن هيئة املالية وعن الغرفة التجارية وعن الغرفة الفالحية و و عن وزارة ممثل عن وزارة الربيد -

 .املستثمرين
 :جلان الس األعلى هليئة الزكاة .2
 جلنة الشؤون املالية و –والعالقات    تصال االعالم و جلنة اإل –   التوزيعجلنة التحصيل و -
 .الرقابة جلنة املراجعة و –          .التكويندارية و اإل
 : يتشكل من :دارياملكتب اإل .3
 أربعة مدراء (كل مدير على رأس اللجنة) -  .األمني العام –   .املدير العام أو الرئيس -
 )1(.عضو من اهليئة الشرعية -
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  .اللجنة الوطنية لصندوق الزكاة :)23(الشكل رقم 

  

       

           

  

           

     

  

  

       

  

  

  .تسيري صندوق الزكاة :املطلب الثالث

 ،األوقاف جلنة وزارية مكلفة بتسيري صندوق الزكاةنشأ معايل وزير الشؤون الدينية وأ       
الوالئية لصندوق نشاء اللجان القاعدية وإوضعت مشروع الصندوق حيز التنفيذ و واصلت رعاية 

 كتمالاىل حني إنشاؤها إكما قامت مقام اللجنة الوطنية لصندوق الزكاة اليت مت تأجيل  ،الزكاة
حتليل تفاعل اتمع و مؤسساته مع املشروع وسريت هذه اللجنة صندوق  اهلياكل األخرى و

  : )1(الزكاة وفق املبادئ التالية

                                                             
  .253مرجع سابق، ص  -مسار و أفاق  –د. حممد عيسى، صندوق الزكاة اجلزائري   (1)

للزكاةاللجنة الوطنیة   

 الھیئة الشرعیة المكتب الوطني

رئیس المكتب 
الوطني 
 للصندوق 

مجلس 
 االدارة

مدیریة االدارة 
 المالیة و التكوین

مدیریة التحصیل 
 و التوزیع

مدیریة االعالم و 
 االتصال و العالقات

مدیریة الرقابة و 
 المنازعات

المجلس األعلي لصندوق 
 الزكاة

رئیس المجلس األعلى 
 لصندوق الزكاة

رؤساء اللجان الوالئیة 
الزكاةلصندوق   

ممثل المجلس  أعضاء الھیئة الشرعیة
 االسالمي األعلى

 ممثل وزارة التضامن
ممثلین عن الوزارات 

التي لھا عالقة بصندوق 
 الزكاة

 كبار المزكین
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يسريه وحتت رقابتها وت وصاية وزارة الشؤون الدينية و األوقاف يكون صندوق الزكاة حت -
 .تمع من خالل القوى الفاعلة فيها

وال يتعامل مع السيولة ال  ،حيصل صندوق الزكاة و يصرف األموال من خالل احلواالت -
 .حتصيال و ال صرفا

مسية إال من خالل حمضر ينجزه املكتب الوالئي يشتمل على قائمة إال تصرف الزكاة  -
 .الوالئية بالتنسيق مع اجلهات املختصةالقاعدية و اريةستشاالللمستحقني تضبط يف اهليئات 

 احلرفختصص نسبة من أموال الزكاة لالستثمار من خالل مساعدة صغار املستثمرين من ذوي  -
 .و خرجي اجلامعات

ال على أهل إيضمن الصندوق مبدأ حملية الزكاة أي أن األموال اليت جتمع يف الوالية ال توزع  -
      .بالنسبة لالستثمارالوالية و كذلك 

   .أدوات الرقابة يف صندوق الزكاة :املطلب الرابع

األفراد املزكني بصفة خاصة قام صندوق الزكاة تعزيز ثقة املواطنني بصفة عامة ودف        
جراءات دف حتقيق الرقابة على أموال الزكاة و من أبرز هذه األدوات بوضع جمموعة من اإل

  : جند
رادات املتأتية من مجع الزكاة و الطرق املتبعة يف على جمموع اإل طالعااللكل مواطن احلق يف  -

  : )1(عملية التويع و ذلك من خالل
 عالمالتقارير التفصيلية اليت تنشر عرب وسائل اإل. 
  على قنوات صرف طالع عليها ولالوضع القوائم التفصيلية حتت تصرف أي هيئة أو مجعية

 .األموال
 نشر األرقام بالتفصيل على موقع الوزارة على األنترنت. 
 عالمية تكون يف متناول كل اجلهات و األفرادإنشرية صندوق الزكاة كأداة  عتمادا. 

                                                             
)، تثمري أموال مؤسسات صندوق الزكاة، دراسة مقارنة (السودان، 2012جوان  19-18( د. جلد نور الدين، أ. أمينة بركان،  (1)

. و رشيد هويل، حممد بو لعسل، دور صندوق الزكاة يف التنمية احمللية بوالية جيجل،  املؤمتر 15ردن)، مرجع سبق ذكره، ص اجلزائر، األ
ص ص   العلمي الدويل األول حول تثمري أموال الزكاة و طرقة تفعيلها يف العامل االسالمي، كلية العلوم االقتصادية و علوم التسيري، البليدة،

07، 08.  
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 داري للصندوق يف الرقابة على عمليات مجع الزكاةال بد على املزكي أن يساعد اجلهاز اإل، 
 .املداوالت املختلفة على كل املستوياتىل جلان إوذلك بإرسال القسائم أو نسخ منها 

 ثبات الزكاة خاصة دفاتر إاحملاضر املتعلقة بتسجيل و الرقابة املستمرة والدورية للدفاتر و
 .املساجد

 الصكوك يف عملية مجع الزكاة تسهل عملية الرقابة ألموال الزكاةستعمال احلسابات الربيدية وا.  

  .اجلزائر يف توزيعها و الزكاة حتصيل :الثاين املبحث

 اخلريية اجلمعيات طريق عن نفراديا بشكل سابقا تتم كانت اجلزائر يف الزكاة مجع عملية نإ      
 مجع على عمل الذي الزكاة صندوق نشاءإ مت الفريضة هذه حياءإ عادةإ ودف املساجد، أو

 أن املبحث اهذ يف بنا جيدر لذا الذكر، نفةاآل املراحل من مبجموعة مر أن بعد وصرفها الزكاة
  .الصندوق يعتمدها اليت التوزيع و اجلمع طرق ىلإ نتطرق

  .الزكاة حتصيل طرق :األول املطلب

 رمضان شهر يف تكون اليت الفطر زكاة األموال: من نوعني اجلزائر يف الزكاة حتصيل يشمل      
 اليت املال وزكاة سنة، كل قيمتها حتدد و الهيع قوت و يومه قوت ملك من كل على واجبة وهي
  . *احلول عليه وحال النصاب ملك من كل على جتب

  .املال زكاة حتصيل :األول الفرع

 النقاط خالل من ليهاإ سنتطرق املال زكاة حتصيل يف الزكاة صندوق يتبعها طرق عدة هناك      
   :التالية

  :الربيدية املراكز طريق عن اجلمع . أ

 يف الراغبني األشخاص ثقة كسب و تسهيل أجل ومن الزكاة، مجع أساليب تنويع أجل من    
  .)( الربيدية املراكز طريق عن اجلمع أسلوب عتمادا مت الصندوق لصاحل الزكاة دفع

                                                             
    .شهر كل مرة ذلك بعد اإلجراءات تستمر و بشهر بعده و عاشوراء قبل املال زكاة مجع يتم*

() األوقاف. و الدينية الشؤون وزارة من رمسية وثيقة ،)2004( الزكاة، صندوق  
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  :الربيدية احلوالة .1.أ

 mondat" الزكاة حوالة سما عليها يطلق ما أو الربيدية احلوالة يستعمل أن للمزكي كنمي      
"zakat ، حبيث الوطين التراب كامل عرب الربيد مكاتب كل لدى عليها احلصول بإمكانه و 

  :  يضع حيث الربيدية احلوالة مبأل املزكي يقوم

  .حمسن أو مزكي عبارة و امسه -

  .باألرقام املدفوع املبلغ -

  .لواليته الزكاة صندوق حساب رقم -

 رسالإ مكانيةإ مع الزكاة دفع قسيمة على ذلك مقابل ويتحصل الربيد، مكتب ىلإ املبلغ يسلم مث
  .الرقابة عملية يف مساعدا أجل من للزكاة الوالئية أو القاعدية اللجنة ىلإ منها نسخة

  :الصكوك .2.أ

 بواسطة املزكي طرف من الزكاة تدفع حيث الربيدية املراكز عرب كذلك العملية هذه تتم      
 باألرقام املدفوع واملبلغ بواليته اخلاص الزكاة صندوق حساب رقم عليها يدون واليت الصكوك

 صندوق حساب عليه يوضع بنكي صك منها ألخذ البنوك ىلإ اللجوء كذلك ميكن و واحلروف،
 بنك حساب طريق عن الزكاة دفع يتم كما الربيد، ىلإ الصك يصالإ البنك ويتوىل الوالئي الزكاة
  .األوقاف و الدينية الشؤون وزارة مع تفاقباال هذا و الربكة

 حساب ىلإ حتويلها طريق عن أمواهلا زكاة دفع بإمكاا اخلارج يف املقيمة اجلزائرية اجلالية أما
 مع املعروفة الدفع وسائل من غريها أو دولية حوالة بواسطة) 7480-10 رقم(  الوطين الصندوق

 الوزارة حددا اليت البنوك مراعاة مع. واحلروف باألرقام املدفوع الزكاة مبلغ و املزكي اسم كتابة
  .اخلارج يف معها للتعامل
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  :الربيدية املراكز طريق عن التحصيل عيوب و مزايا .3.أ

  :املزايا .1.3.أ

 ثقة كسب بالتايل و واملراجعة املراقبة عملية يف كثريا يساعد والصكوك احلواالت استعمال نإ     
 وتساعد كبرية، زكاة مبالغ لديهم الذين املزكني التحصيل يف األسلوب هذا يساعد كما املزكني،
 تكاليف من التقليل يف تساهم و للصندوق زكام دفع على اخلارج يف املقيمني املزكني كذلك
  .اجلباية

   :العيوب .2.3.أ

 العادية الربيدية احلوالة باستعمال كتفاءاال ومت احلوالة هذه استعمال يف البدء األن حد ىلإ يتم مل    
 وطنيا واحد بريدي حساب استعمال عدم أن كما ،املزكي على التكاليف زيادة بالتايل و

  .املراجعة و املراقبة عملية من سيصعب والية بكل خاصة حسابات واستعمال

  :املساجد يف اجلمع .ب

 أن البد لكن ،املساجد يف اجلمع طريقة اعتماد مت احلصيلة زيادة و اجلمع عملية تفعيل بغية      
 على الطريقة هذه اعتماد مث. وجتاوزات مشاكل ألي تفاديا بدقة مضبوطة العملية هذه تكون

 ا لتزاماال و حترامهاا جيب اليت جراءاتاإل من جمموعة وضع مت وقد املركزية، املساجد مستوى
  : يف تتمثل اجلمع بعملية القيام أثناء

  :التنظيمية جراءاتاإل .1.ب

  .املسجد داخل توضع اليت الصناديق كل على الزكاة حبملة اخلاصة امللصقات تكون أن جيب  -

 رئيس أو املزكني أكرب ألحد الثاين و املسجد، إلمام أحدمها بقفلني صندوق كل يكون أن جيب  -
  .املسجد جلنة

                                                             
    .جمانا بالزكاة اخلاصة احلوالة تقدمي يتم أن من املفترض 
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 قاعة داخل الصناديق من وعدد) القسائم أخذ يريد (ملن ماماإل مقصورة داخل صندوق يعتمد - 
  .للنساء وصندوق) اجلمعة يوم خاصة( للمسجد األساسية املداخل أمام الصالة

 من مؤشرا و مرقما يكون أن جيب الدفتر هذا مجعه، مت ما لكل األسبوعية احملاضر دفتر يعتمد -
  .الدينية للشؤون الوالئية املديرية طرف

 للشؤون الئيةوال املديرية طرف من مؤشرا و مرقما يكون الزكاة حتصيل قسائم دفتر يعتمد -
  .الدينية

 هلم يوضح و الصندوق لصاحل دفعها يف يرغبهم و الزكاة بأمهية املصلني عالمإ على ماماإل يعمل -
  .املسجد داخل اجلمع عملية يف املعتمدة جراءاتاإل أهم

 أو ماماإل طرف من أسبوع كل اية عند الوالئية الربيدية احلسابات يف احملصلة املبالغ دفع يتم -
  .()املزكني أكرب أحد

  :اجلمع لطريقة العملية جراءاتاإل .2.ب

  : األموال على احملافظة دف اجلمع بعملية القيام عند جراءاتاإل ذه ماماإل يلتزم      

 الزكاة صندوق يف بنفسه الزكاة مبلغ بوضع الزكاة لصندوق زكاته دفع يف الراغب املزكي يقوم -
  .أمامه املبلغ حساب يتم حيث

 املزكي، امضاء املسجد، ختم واحلروف، باألرقام املبلغ امسه،:  عليها قسيمة للمزكي تعطى -
  .للصندوق زكاته دفع أنه على دليل وهذا الدفع، تاريخ

  .الدفع تاريخ و املزكي مضاءإ و املبلغ عليه بالدفتر الصقا يبقى القسيمة من الثاين اجلزء -

    .املزكي أمام الصندوق داخل املبلغ يوضع -
                                                             

 الفقر، حماربة يف دورها و العريب الوطن يف الزكاة ملؤسسات الدويل امللتقى اجلزائري، الزكاة صندوق جتربة ،)2004( مسدور، د. فارس )1(
  .06ة، ص البليد دحلب سعد جامعة

 
  ."01" رقم امللحق أنظر

  ".02"رقم امللحق أنظر** 
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 فتح يتم و املسجد يف الزكاة مجع عملية على املشرفة اللجنة ماماإل جيمع األسبوع اية عند -
  .املسجد جلنة رئيس أو املزكني أكرب أحد و ماماإل طرف من أمامها الصناديق

 احملضر حيتوي *املسجد زكاة حبصيلة خاص أسبوعي حمضر حترير يتم احملصلة املبالغ حساب بعد -
  :على

  .رقمه و احملضر تاريخ -

  .مضاءامإ و اتمعون -

  .اللجنة أعضاء من الغائبون -

  .احلروف و باألرقام احملصل املبلغ -

   .وجدت نإ هامة مالحظات -

  .)الصناديق مفاتيح معه (من املسجد جلنة رئيس أو املزكني أكرب أحد و ماماإل مضاءإ -

 عن الوالئي الزكاة صندوق حساب ىلإ الطريقة ذه املساجد كافة يف احملصلة الزكاة مبالغ تدفع -
 و احلوالة، هذه متأل الربيد مكاتب مجيع مستوى على متوفرة تكون واليت بريدية حوالة طريق
 الزكاة صندوق حساب رقم احلروف، و باألرقام املدفوع املبلغ املسجد، اسم:  عليها يوضع

 املسجد، مامإ ىلإ يسلم القسيمة من األصغر واجلزء الربيد، مصلحة عند يبقى األكرب اجلزء الوالئي،
  .الزكاة أموال فعال دفع أنه تثبت كدليل وتعترب

   .توزيع الزكاة يف اجلزائر :ب الثايناملطل

تتم وفق مقدار حصيلة الزكاة  ن عملية توزيع أموال الزكاة يف صندوق الزكاة اجلزائريإ     
ر فقط أو ن كان سيتم بطريقة الدعم املباشإالذي على أساسه يقرر الصندوق طريقة التمويل و

عالن وزير الشؤون إيتم توزيع حصيلة الزكاة بعد بطريقة الدعم املباشر وطريقة االستثمار، و
  .األوقاف عن ذلك من خالل منشور وزاري تتلقاه اللجان الوالئية للزكاةالدينية و
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  .كيفية توزيع الزكاة :الفرع األول

لقد حددت وزارة الشؤون الدينية و األوقاف أهم األصناف املستفيدة من أموال الزكاة        
املتضمن عملية التوزيع األوىل حلصيلة الزكاة ملوسم  139/2004حيث نص املنشور الوزاري رقم 

   :يليما حيث جاء يف هذه التعليمة  م2004/ـه1425

 ن توزيع إدج ف 5000000,00 ـالزكاة احلد األدىن لالستثمار املقدر بذا مل تبلغ حصيلة إ
 : الزكاة يكون بطريقة الدعم املباشر كما يلي

- 87.5  املساكني من احلصيلة توجه للفقراء و. 
- 12.5 توزع على مصاريف تسيري صندوق الزكاة كما يلي : 
- 02 توجه ملصاريف خدمات اللجنة الوطنية لصندوق الزكاة. 
- 4.5 توجه ملصاريف خدمات اللجنة الوالئية لصندوق للزكاة. 
- 06 توجه ملصاريف خدمات اللجنة القاعدية لصندوق الزكاة. 
 ن التوزيع يكون كما يليإدج فما فوق ف 5000000,00ذا بلغت حصيلة الزكاة إ : 
- 50 توجه للفقراء و املساكني. 
- 12.5  ملصاريف صندوق الزكاة. 
- 37.5  الصندوقلتنمية حصيلة. 

يتضح لنا من خالل املعطيات السابقة أنه يوجد طريقتني يعتمدمها صندوق الزكاة اجلزائري يف 
  : توزيع الزكاة

 :طريقة الدعم املباشر للفقراء و املساكني .1

اليت يعجز فيها رب األسرة عن أداء عمل أو دعما مباشرا للعائالت الفقرية و يقدم الصندوق      
العائالت من الدعم  تلكن قبل استفاد، وسنويحرفة، و يكون الدعم بشكل شهري أو ثالثي أو 

  )1( : جراءات نوجزها يف النقاط التاليةاملباشر تقوم اللجان القاعدية لصندوق الزكاة ببعض اإل

  

                                                             
 .16صادر عن وزارة الشؤون الدينية و األوقاف ص  ،مشروع دليل التطبيقات العملية جلمع و توزيع الزكاة  (1)
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 :مجع املعلومات حول مستحقي الزكاة  .1.1

  : مجع املعلومات حول مستحقي الزكاة وفق النقاط التاليةيتم     

ة للزكاة نسخا أصلية على القرص ىل اللجنة الوالئيإترسل وزارة الشؤون الدينية و األوقاف  -
 .على الورق خمتلف الوثائق اخلاصة بإحصاء املستحقني للزكاة و الوثائق املرافقة هلاو
العدد الالزم ملختلف الوثائق اخلاصة بطلبات  تتكفل اللجنة الوالئية للزكاة بعملية طبع -

 .استحقاق الزكاة
 .الكم الالزم من طلبات استحقاق الزكاة مامإترسل اللجنة الوالئية للزكاة لكل  -
 .بدائرته املسجديةمام املعتمد هذه الطلبات على أئمة املساجد أو رؤساء اللجان يوزع اإل -
 : يتسلم طالب الزكاة وثيقة طلب الزكاة من -

 .اللجنة املسجدية -
 .مام املسجدإ  -                                         

ظهار بطاقة التعريف الوطنية أو الدفتر العائلي للحصول على وثيقة طلب الزكاة باعتبار أا ال إمع 
  .ال لرب العائلةإتسلم 

 .*الطلباتكل طلب يوزع يتم تسجيل اسم أخده ورقم بطاقته الوطنية على جدول توزيع  -
بعد مأل وثيقة طلب الزكاة من طرف رب العائلة، عليه أن يسلمها للجنة مسجد احلي أو  -

 .إلمامه، ويسجل يف نفس جدول توزيع الطلبات تاريخ استالم الطلب
 ترتب يف جدول خاص الدى كل مسجد، و تصنف الطلبات حسب األحياء و الشوارع -

 .ىل االمام املعتمدإرسال إق جدول تسلم وفيدعى جدول الطلبات حسب كل حي، و

  :دراسة امللفات على مستوى اللجنة القاعدية للزكاة. 2.1

  : تشكل جلنة قاعدية على مستوى كل دائرة و تتشكل من         

 مام املعتمد.............رئيسااإل -
 ممثل عن رؤساء اللجان املسجدية بالدائرة..........عضوا -

                                                             
  "03" رقم امللحق انظر *
*  04"انظر امللحق رقم"  
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 األحياء................عضواممثل عن رؤساء  -
 مامان من األعلى درجة يف الدائرة و املشهود هلما بالعلم..........عضوانإ -
 .ممثالن من األعيان.........عضوين -

لغاء الطلبات إترتيب الطلبات حسب األولوية يف االستحقاق و يتم يقومون بتصفية القوائم و
 .املرفوضة

 : يطلب من طاليب الزكاة تقدمي الوثائق التاليةللطلبات وبتدائي االشعارات القبول إترسل  -
 .الشهادة العائلية -
 .قامةبطاقة اإل -
 .شهادة الكفالة (حسب احلالة) -
  .شهادة مدرسية لكل متمدرس -
 .ن كان عامال)إخر كشف أجور (نسخة أصلية آل -
 .اصك مشطوب -
األول، حيث أن كل  تؤكد أو ترفض طلبات االجتماعلاللجنة القاعدية اجتماعا ثانيا تعقد  -

 .طلب غري مدعم بالوثائق الالزمة يرفض مباشرة

  :دراسة امللفات على مستوى اللجنة الوالئية للزكاة. 3.1

ىل ناظر الشؤون الدينية للوالية مع جدول تفصيلي للمستحقني للزكاة إترسل امللفات املقبولة       
  .الذين اعتمدم اللجنة القاعدية

  : اليت تكون مشكلة منالوالئية للزكاة وجتتمع اللجنة 

 ناظر الشؤون الدينية.........رئيسا -
 رئيس الفدرالية الوالئية للجان املسجدية............عضوا -
 مامان األعلى درجة يف الوالية و املشهود هلما بالعلم.............عضوينإ -
 ممثالن عن كبار األعيان بالوالية.........عضوين -
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هذا بناءا على ما مت حتصيله من زكاة الزكاة املقرر دفعه لكل عائلة و باملصادقة على مبلغ يقومونو 
  .األولوية يف االستحقاق حترامابالوالية مع وجود 

  .خاص جتماعاوجيب تسجيل خمتلف قرارات اللجنة الوالئية يف 

درجة املالحظة اخلاصة بقرار اللجنة و يسجل يف كل ملف يف اخلانة املخصصة للجنة الوالئية -
 .ما شهريا أو سداسيا أو سنوياإليها املبلغ املستحق الدفع إولوية مضافا األ

  :توزيع الزكاة .4.1

تصنف امللفات املستحقة للزكاة يف جدول املستحقني للزكاة (مداوالت اللجنة الوالئية       
ة لتوزيع الزكاة مبأل احلواالت الربيدية املخصصىل حماسب النظارة الذي يقوم إيسلم  و للزكاة)

مجايل املخصص للفقراء، ويقوم رئيس اللجنة حيرر شيك قيمته متثل املبلغ اإلعلى املستحقني و
  . الشيكات اخلاصة بالفقراءية بإمضاء كل احلوالت الربيدية والوالئ

بلديام دوائرهم و ملستحقني بالوالية حسبجدول اكل جلنة والئية نسخة من احملضر وترسل  -
  : ىلإ

 .)األوقافاللجنة الوطنية للزكاة ( بوزارة الشؤون الدينية و  -

 .قاعديةكل جلنة  -
  .جل التنظيم و مراقبة العملية و تقييمهاأوذلك من 

ما عن طريق احلوالة الربيدية أو عن طريق الدفع يف حسابه إللزكاة على مبلغه يتحصل املستحق  -
 .اجلاري الربيدي

 .استثمار أموال الزكاة .2

 ستراتيجيةلالتطبيقا ق الزكاة يف احلياة االجتماعية واالقتصادية، وبغية تفعيل دور صندو      
اليت ترتكز على أن أساس عمل الصندوق مبين على فكرة "ال نعطيه العامة لنشاطات الصندوق و

أن صندوق الزكاة اجلزائري جيب أن يكون مميزا من حيث منا ليصبح مزكيا"، وإليبقى فقريا 
من أجل  ،البطالني مبختلف فئاممنها بدعم مشاريع تشغيل الشباب وتطبيقاته خاصة ما تعلق 
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 تفاقيةااألوقاف بوصفها املشرف على نشاطات الصندوق ذلك وقعت وزارة الشؤون الدينية و
يف جمال استثمار أموال ون البنك وكيال تقنيا تعاون مع بنك الربكة اجلزائري، أساسها أن يك

. ويقوم )1(صطلح على تسميته "صندوق استثمار أموال الزكاة"أنشاء ما إاليت ترمجت يف الزكاة، و
  : )2(صندوق الزكاة بتمويل املشاريع ذات األشكال التالية

 .تشغيل الشبابمتويل مشاريع دعم و .1
 .متويل مشاريع الصندوق .2
 .املصغرةمتويل املشاريع  .3
لتابع لوزارة املؤسسات الصغرية و دعم املشاريع املضمونة لدى صندوق ضمان القروض (ا .4

 .املتوسطة)
 .مساعدة املؤسسات الغارمة القادرة على االنتعاش .5
 .بني صندوق استثمار أموال الزكاة و بنك الربكة اجلزائري ةكانشاء شرإ  .6

  :موال الزكاةأمراحل احلصول على التمويل من صندوق استثمار . 1.2

  : ـللحصول على متويل من صندوق استثمار أموال الزكاة يقوم الشخص املستحق للزكاة ب     

مع تقدمي  ملء استمارة يطلب فيها حق االستفادة من قرض حسن لدى اللجنة القاعدية -
 : الوثائق التالية

قامة، نسخة من بطاقة التعريف الوطنية، صورة مشسية، فاتورة أولية شهادة امليالد، شهادة اإل -
 .لأللة أو املادة املمولة بالقرض احلسن

تعمل اللجنة القاعدية على التحقق من وضعية الشخص من خالل جلان املساجد، مث يتم  -
 .املصادقة على هذا الطلب

 ىل اللجنة الوالئية للزكاة.إرسال الطلبات املقبولة إيتم  -

                                                             
  .) من اتفاقية التعاون يف جمال استثمار أموال الزكاة بني وزارة الشؤون الدينية و األوقاف و بنك الربكة اجلزائري08( املادة  (1)
  .10)، جتربة القرض احلسن لدى صندوق الزكاة اجلزائري، مرجع سابق ، ص بدون سنة( د. فارس مسدور،  (2)
   05"انظر امللحق رقم".  
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د تقوم اللجنة الوالئية للزكاة بترتيب الطلبات حسب األولوية و االستحقاق على أساس األش -
 .كثر مردوديةحاجة و املشاريع األكثر نفعا و األ

تشغيل الشباب الستدعاء املستحقني بغية لوطنية لدعم وىل الوكالة اإيتم توجيه قائمة خاصة  -
 .الوكالةجراءات املعمول ا يف تكوين امللف وفق اإل

جراءات ىل الصندوق الوطين للتأمني على البطالة بغية تكوين ملف وفق اإلإتوجيه قائمة خاصة  -
 .املعمول ا لديه

 ستدعائهمالطار التمويل املصغر و الغارمني إىل بنك الربكة باملستحقني يف إتوجيه قائمة خاصة  -
 .لتكوين امللف

 الوطين الوطنية لدعم تشغيل الشباب و الصندوقبعد مصادقة الوكاالت األخرى (الوكالة  -
ىل بنك الربكة ليقرر البنك ائيا قابلية متويل املشاريع أو رفضها إرساهلا إللتأمني عن البطالة) يتم 

  .)1(وذلك وفق املعايري املعتمدة لديه

  :جراءات املتبعة لدى بنك الربكةاإل. 2.2

  : جراءات وذلك وفق اجلهة اليت يرتبط ا املشروعيقوم بنك الربكة مبجموعة من اإل      

 :تعلق التمويل مبشروع تشغيل الشباب إذا .أ

يقوم بنك الربكة بتسليم الشاب شهادة تثبت أن لديه رصيدا مبلغ مسامهته الشخصية كليا أو       
يف حالة التمويل  تكاليف دراسة امللف حسب احلالة أو باملبلغ الالزموقسط التأمني الالزم وجزئيا 

جراءات احلصول إيستكمل الشاب بني الوكالة على أساس عقد القرض احلسن، مث املختلط بينه و
ىل البنك إعلى شهادة التأهيل لدى الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب يف واليته مث يتقدم 

  .جراءات احلصول على القرض التكميليإ ستكمالال

  

  

                                                             
  )، وثيقة رمسية من وزارة الشؤون الدينية و األوقاف، اجلزائر.2004(سبتمرب  دليل استثمار أموال الزكاة،  (1)
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 :سنة) 50-35بالصندوق الوطين للتأمني عن البطالة (ذا تعلق األمر إ .ب

مسامهته الشخصية كليا أو جزئيا يسلم البنك للشاب شهادة تثبت أن لديه رصيدا مببلغ       
بدفع مستحقات التكوين  لتزاماتكاليف دراسة امللف حسب احلالة، أو وقسط التأمني الالزم و

جراءات احلصول إاملشروط من طرف الصندوق الوطين للتأمني على البطالة، مث يستكمل الشاب 
ىل بنك إعلى شهادة التأهيل لدى الصندوق الوطين للتأمني على البطالة بواليته، مث يتقدم الشاب 

الة وهذا بعد حصوله جراءات احلصول على القرض التكميلي الالزم حسب احلإ ستكمالالالربكة 
  .على شهادة التأهيل من الصندوق الوطين للتأمني على البطالة

  :ذا تعلق األمر بالتمويل املصغر (القرض احلسن)إ .ج

جراءات املعمول ا لديه مث يوقع املستحق املستحق لتكوين ملف وفق اإل ستدعاءابيقوم البنك      
ويقوم البنك بالتسديد املباشر للمورد دون أن يسلم املال نقدا للمستحق، و عقد القرض احلسن، 

  .جراءات املعتمدة لديهاملشروع املصغر لذلك وفق اإل حتاجان إميكن للبنك أن يقدم متويال تكميليا 

  :ذا تعلق األمر باملؤسسات الغارمةإ .د

قائمة بأمساء هذه املؤسسات حيث يستدعى املشرفون عليها  قتراحابتقوم اللجنة الوالئية       
مث تغطى ديوا كليا  نتعاشلالمدى قابليتها الالزمة مث حيدد البنك حاجتها و ثباتيةلتقدمي الوثائق اإل

ال ميكن أن يكون املبلغ خمصصا يف أي حال من األحوال و جزئيا على سبيل القرض احلسن، وأ
  .أصل الدين فقط، ودون أن تستلم املبلغ نقدامنا إلدفع فوائد البنوك و

  :ذا تعلق األمر باملشاريع املشتركةإ .ه

صندوق استثمار أموال الزكاة على مشاريع مشتركة بني بنك الربكة و تكون عبارة عن      
نشاؤها يف كل والية إأساس دراسات يقوم ا البنك لتحديد حجم ونوعية املشاريع الواجب 

ىل توظيف املستحقني للزكاة القادرين على العمل، وتكون هذه املشاريع حمل إاليت دف عادة و
تنص على  تفاقيةاالن كانت إ.)1(مستقلة بني البنك و الوزارة وتتطور بتطور احلصيلة تفاقياتا

                                                             
   دليل استثمار أموال الزكاة، وثيقة رمسية من وزارة الشؤون الدينية و األوقاف، مرجع سابق.  )1(
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بتمويل ن الواقع العملي أثبت أنه مل يتكفل إدعم كل هذه األنواع من املشاريع املصغرة، فمتويل و
  .كل تلك األنواع نظرا للقدرات التمويلية احملدودة للصندوق

اآلراء الفقهية حول  ختالفاىل أن املشكلة اليت تعرض هلا صندوق استثمار الزكاة تتجلى يف إ
مار استثمار أموال الزكاة من عدمه، لذلك أردنا أن نوضح كيفية عمل صندوق استثجواز 

  :إلزالة اللبس القائم على هذا املوضوع من خالل النقاط التالية ذلكالزكاة من الناحية الشرعية و

ليس استثمار األموال الزكوية الذي وقع اخلالف حوله بني الفقهاء هو الذي يطبق يف صندوق 
الزكاة اجلزائري، ألن االستثمار يف تصور صندوق الزكاة اجلزائري هو قرض حسن يتم 

نموي يستفيد منه شاب قادر على العمل ووفر نشاء نشاط تإىل إ، يكون موجه سترجاعها
. ويأيت دليل القرض احلسن من القران و )1(الشروط األساسية لنجاح املشروع الذي يقترحه

 :السنة

  :القرآنمن 

   ": قال اهللا تعاىل                      

             ")2(     

  " : وقال أيضا                            

                            ")3(.  

القرآن شجع وحفز املسلمني إلقراض السابقة أن  اآلياتذن ميكن القول من خالل التمعن يف إ
  .جيدون أجرها املضاعف و املغفرة يف األخرةم قروضا حسنة تنفعهم يف الدنيا وخواإ

  

                                                             
  .254،255) ، صندوق الزكاة اجلزائري مسار و أفاق، مرجع سابق ، ص 2009جانفي  21،27د. حممد عيسى، ( ) (1
  245اآلية  : سورة البقرة ) (2
  20اآلية  : سورة املزمل ) (3
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  :من السنة النبوية

قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم" رأيت ليلة أسري يب على باب  : مالك بنانس أعن       
يا جربيل ما بال القرض أفضل  : الصدقة بعشر أمثاهلا و القرض بثمانية عشر، فقلت : اجلنة مكتوبا

  .)1("ال من حاجةإألن السائل يسأل وعنده، و املستقرض ال يستقرض  : من الصدقة؟ قال

احلسن أكرب من منفعة الصدقة، فالصدقة تنفع املعين ا مباشرة، بينما القرض ن منفعة القرض إ
  .احلسن ينفع عدادا ال حمدود من الناس عند رده

  و السنة شجعا على القروض احلسنة. ذن نرى من خالل ما سبق أن القرآنإ

  .صندوق الزكاة اجلزائري يف أرقام :املبحث الثالث

الزكاة اجلزائري سوى عشرة سنوات، بالرغم من ذلك حقق  نشاء صندوقإمل ميضي على      
قني، نتائج كبرية من خالل املبالغ اليت مت دفعها من قبل املزكني و اليت مت توزيعها على املستح

ىل إتأثريها على املؤشرات االقتصادية الكلية قمنا بتقسيم هذا املبحث وملعرفة قيمة هذه املبالغ و
حديثة، يف اجلزائر كتجربة  و املستفيدين منها حصيلة صندوق الزكاة مطلبني، يدرس األول تطور

  .املتغريات االقتصادية الكلية ديد أثر زكاة املال املفترضة علىوالثاين حت

  .تطور حصيلة الزكاة الوطنية :املطلب األول

  .زكاة الفطرىل زكاة املال وإتنقسم موارد صندوق الزكاة اجلزائري       

  .تنامي احلصيلة الوطنية لزكاة املال :الفرع األول

                             .دج 484500,00 ـه1433 ـو املوافق ل م2012بلغ مقدار نصاب الزكاة لعام       

م وعدد الشباب 2009ىل إ 2003يبني اجلدول املوايل احلصيلة الوطنية لزكاة املال من سنة  و
  .املستفيد من القروض احلسنة

  
                                                             

  .409رواه ابن ماجة، سنن ابن ماجة، دار احياء الثراث العريب، بريوت، ص  ) (1
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  تطور احلصيلة الوطنية لزكاة املال وعدد املستفيدين :)15(اجلدول رقم 

   .2009ىل إ 2003من القروض احلسنة من 

  حصيلة الزكاة  السنوات
  دج

  معدل النمو
  

عدد املستفيدين من القروض 
  احلسنة

  معدل النمو
  

  /  /  /  118158269.35  م2003/ـھ1424
  /  256  70  200527635.50  م2004/ـھ1425
  82  466  83  367187942.79  م2005/ـھ1426
  84  857  32  483584931.29  م2006/ـھ1427
  34  1147  1-  478922597.02  م2007/ـھ1428
  30-  800  11-  427179898.29  م2008/ـھ1429
  50  1200  44  614000000.00  م2009/ـھ1430

  /  4726  /  2689561274.24  اموع

  :www.marw.dz/index.php/2010-01-06-10-02-09 املصدر

  .لكتروين املذكور أعالهعلى املوقع اإل اعتماداحسابات الباحث +                

   :تفسري اجلدول

نالحظ من خالل اجلدول أن حصيلة صندوق الزكاة اجلزائري يف منو مستمر حيث سجل       
ىل زيادة معدالت النمو إهذا ما أدى  2006 ،2005 ،2004منو متزايدة للسنوات  معدالت

تراجع بعد ذلك معدل منو القروض احلسنة من القروض احلسنة لنفس الفترة و للعائالت املستفيدة
حيث سجلت معدالت منو  2008و  2007لسنيت  حصيلة الزكاة خنفاضاذلك نتيجة و 2008سنة 

ىل احلملة التشويهية إويرجع ذلك حسب الدكتور فارس مسدور ، على التوايل 11-و  1-قدرها 
و أمور  ختالساالاليت تعرض هلا الصندوق من طرف البعض حيث رموا القائمني عليه بالسرقة و 

مث عرفت احلصيلة بعد  ،)1(سبق هلم التعامل مع الصندوقمن املزكني شرحية  بتعاداىل إأخرى أدت 
جنم عنه زيادة يف عدد القروض احلسنة  هذا ما ،44حمققة معدل منو  2009سنة  نتعاشاذلك 

 2009ن ربع حصيلة صندوق الزكاة لسنة أ، مع العلم 50قرض حسن مبعدل منو  1200مسجلة 

                                                             
  : من املوقع 06 ، ص2497، العدد 2009جانفي  04ق، ، جريدة الشروغنية قمراوي ) (1

www.echoroukonline.com/ara/articles/31003.html 
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كان هذا من بني األسباب هايل غزة حتت سهم يف سبيل اهللا وسهم الغارمني، وىل أإخصص 
   .الشكل الكبري خالل هذه السنةالرئيسية الرتفاع حصيلة الزكاة ذا 

  .تنامي احلصيلة الوطنية لزكاة الفطر :الفرع الثاين

 كل سكان البلد، ضة علىمنا هي زكاة مفروإوالفطر شعرية ال ترتبط بالنصاب، ن زكاة إ     
  .العائالت املستفيدة منهافطر وويوضح اجلدول املوايل حصيلة زكاة ال

  العائالت املستفيدة منها دتطور احلصيلة الوطنية لزكاة الفطر وعد : )16اجلدول رقم (

  .2009ىل إ 2003من 

  نسبة النمو  حصيلة الزكاة (دج)  السنوات
  

عدد العائالت 
  اتاملستفيد

  نسبة النمو
  

قيمة املبالغ 
  املقدمة

  2751.86  /  21000  /  57789028.60  م2003/ـھ1424
  3239.06  69  35500  99  114986744.00  م2004/ـھ1425
  4806.65  51  53500  124  257155895.80  م2005/ـھ1426
  5129.79  17  62500  25  320611684.36  م2006/ـھ1427
  11620.36 64-  22562 18-  262178602.70  م2007/ـھ1428
  1606.56  567  150598  8-  241944201.50  م2008/ـھ1429
  1630.24  10  165620  12  270000000.00  م2009/ـھ1430

  30784.52  /  511280  /  1524666157.00  اموع

  www.marw.dz/index.php/2010-01-06-10-02-09 : املصدر

  .على املوقع االلكتروين املذكور أعاله عتمادااالباحث  حسابات +

  :تفسري اجلدول

حمققة معدالت منو مرتفعة،  2006، 2005، 2004حصيلة زكاة الفطر لسنوات  رتفعتالقد       
من زكاة الفطر حمققة هي األخرى معدالت منو  ةهذا ما جنم عنه تنامي يف عدد العائالت املستفيد
لريتفع بعد ذلك حمققا  2007) سنة   64-ىل (إمرتفعة، مث تراجع بعد ذلك معدل منو العائالت 

 ستمرارابالرغم من  على التوايل 2009و  2008) لسنوات 10) و (567قدرها ( معدالت منو
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)، مث عاودت بعد ذلك 8-باخنفاض قدره ( 2008معدالت النمو حلصيلة الزكاة يف  خنفاضا
   .2009) عام 12حمققة معدل منو قدره ( رتفاعاالمعدالت النمو 

  .تطور احلصيلة الوطنية لزكاة املال و زكاة الفطر : )24( الشكل رقم

  
  .16و  15معطيات اجلدول رقم  عتمادا علىاعداد الباحث إمن  :املصدر        
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  .15معطيات اجلدول رقم  علىعتمادا اعداد الباحث إمن  :املصدر

  .16اجلدول رقم  عتمادا علىاعداد الباحث إمن  :املصدر

زكاة الفطر يف حصيلة زكاة املال والسابقة  املالحظ من خالل األشكال رتفاعااليدل هذا       
دفع  أمع مرور السنوات على أن ترسيخ مبد اتكذلك عدد القروض احلسنة و العائالت املستفيدو

أن هذه  ىلإيلقى قبوال لدى املزكني،  أالزكاة ملؤسسة وطنية تتكفل بصرفها على مستحقيها بد
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ال تعرب عن النتائج املرجوة للصندوق يف حني أن أقل مبلغ خيرج كزكاة من احلصيلة تبقى منخفضة و
ألف مليون دينار سنويا يف حال ما  140مليار دوالر أي ما يعادل  2.5 ـأموال اجلزائريني يقدر ب

  . زكى مجيع اجلزائريني عن ثروام حسب الدكتور فارس مسدور

  .األثار االقتصادية ألموال الزكاة املفترضة يف اجلزائر :املطلب الثاين

ذلك حبساب و يف هذا املطلب دراسة أثر الزكاة على املتغريات االقتصادية الكلية سنحاول     
  .أموال الزكاة املفترضة يف اجلزائر

  .أثر الزكاة على االستهالك العائلي :الفرع األول

وقد توصل كل من عقبة لقد أثبتنا نظريا األثر اإلجيايب لزكاة األموال على االستهالك الكلي،        
ىل صياغة املعادلة السلوكية ألموال الزكاة املفترضة من الشكل إ )1(الوي و فوزي حمريقعبد ال
  : التايل

C₂= C₁ + Rс = d* Z (y (1+£+J-b) + Kn) + by  
  : حيث

: d   0,7نفترض أنه يساوي  ستهالكلالمتثل نسبة الزكاة املوجهة 

: Kn  رأس املال الذي بلغ النصاب.  
0>J>1 ;          0>b>1 ;         0>£>1  

  الواحد كلما زادت قيمة الزكاة على األموال املدخرة. من Jكلما اقترب  : حيث

  .احملصلة الزكاة قيمة زادت كلما الواحد من £ اقترب كلما         

: C₁ االستهالك قبل تطبيق الزكاة.  

 : C₂االستهالك بعد تطبيق الزكاة.  

                                                             
)، منذجة األثار االقتصادية للزكاة، دراسة حتليلية لدور الزكاة يف حتقيق 2011ديسمرب  21-19عقبة عبد الالوي، فوزي حمريق، ( )1(

   .05، ص سالمي، قطراالستقرار و النمو االقتصادي، املؤمتر الدويل الثامن حول االقتصاد و التمويل اإل
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 : Rсقيمة الزكاة املوجهة لالستهالك.  

 : Y الناتج.   

 : Zالزكاة الكلية.  

 : Knرأس املال الذي بلغ النصاب.  

  )1(بعد تطبيق الزكاةالتغري يف قيمة االستهالك العائلي :)17(اجلدول رقم 

   .2009ىل إ 2003من 
  .مليون دج :  الوحدة 

    Rc  C₁  C₁+ Rcالزكاة الكلية  البيان
2003  1226398.26  858478.78  2090638  /  
2004  1492752.12  1044926.48  2333218.5  3191697.28  
2005  1877635.21  1314344.65  2510479.4  3555405.88  
2006  2130607.27  1491425.09  2647004.7  3961349.35  
2007  2299118.98  1609383.29  2893221.4  4384646.49  
2008  2512322.68  1758625.88  3274309.9  4883693.19  
2009  2169251.19  1512490.83  3677560.6  5436186.48  
تم يأنه  عتبارايت تستفيد من الزكاة املوجهة لالستهالك على عدد العائالت اال حتساباوميكننا     

  .دج سنويا144000دج كأجر قاعدي أي ما قيمته 12000ختصيص مبلغ قيمته 

  )2(يت تستفيد من الزكاةالعدد العائالت ال :)18(اجلدول رقم 

  .2010ىل إ 2003من 

قيمة األجر القاعدي سنويا   (مليون دج) Rc  البيان
  (دج)

عدد األشخاص 
  ( مليون) املستفيدون

2003  858478.78  144000  /  
2004  1044926.48  144000  5.96  

                                                             
  .23)، منذجة األثار االقتصادية للزكاة، مرجع سابق، ص 2011( عقبة عبد الالوي، فوزي حمريق، ) (1
   زكاة الدخول اجلارية + زكاة دخول رأس املال + زكاة االدخار. =الزكاة الكلية املفترضة  
  (2 .24نفس املرجع السابق، ص  )
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2005  1314344.65  144000  7.26  
2006  1491425.09  144000  9.13  
2007  1609383.29  144000  10.36  
2008  1758625.88  144000  11.18  
2009  1512490.83  144000  12.21  
2010  /  144000  10.54  

من خالل اجلدول أعاله ميكننا القول أن دفع الزكاة املفترضة على األموال يف اجلزائر كفيلة      
  .بشرط أن توزع هذه األموال على العائالت الفقرية بالقضاء على الفقر

  
  .18معطيات اجلدول رقم  عتمادا علىاعداد الباحث إمن  :املصدر              

  .أثر الزكاة على االستثمار :الفرع الثاين

نفاق جزئ من الزكاة على االستهالك يتبقى اجلزء املوجه لالستثمار حيث ميكن كتابة إبعد       
  =₁+R₁=₁+(1-d) : دالة االستثمار
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العائالت املستفيدة بعد دفع زكاة األموال املفترضة:27الشكل رقم 
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  )1(تطبيق الزكاة قيمة االستثمار املفترض بعد : )19(اجلدول رقم 

  .2009ىل إ 2003من 
  الوحدة مليون (دج).

  R₁  ₁)2(  ₁+ R₁  البيان
2003  367919.48  1611211.3  /  
2004  447825.64  2067877.1  2435796.58  
2005  563290.56  2420950.3  2868775.94  
2006  639182.18  2609832.9  3173123.46  
2007  689735.70  3255491.3  3894673.48  
2008  753696.80  4187586.2  4877321.90  
2009  650775.36  4736225.1  5489921.90  

  يتضح لنا من خالل اجلدول أن هناك زيادة يف قيمة االستثمار الكلي من سنة ألخرى.     

  :بإمكاننا حساب عدد املشاريع اليت ميكن تأسيسها وفق الزكاة املفترضة كما يف اجلدول املوايل

  .2009ىل إ 2003من  )3(عدد املشاريع املمولة من الزكاة : )20(اجلدول 

تكلفة املشروع   (مليون دج) R₁  البيان
  (دج)

عدد املشاريع 
  املنشأة

عدد املشاريع 
  التراكمي

2003  367919.48  1000000  /  /  
2004  447825.64  1000000  367919  367919  
2005  563290.56  1000000  447826  815745  
2006  639182.18  1000000  563291  1379036  
2007  689735.70  1000000  639182  2018218  
2008  753696.80  1000000  689736  2707954  
2009  650775.36  1000000  753697  3461651  
2010  /  1000000  650775  4112426  

                                                             
  (1 .24)، مرجع سابق ص 2011عقبة عبد الالوي، فوزي حمريق، ( )

  يشمل االستثمار جمموع اإلنفاق االستثماري و إنفاق املؤسسات املالية و تراكم رأس املال و التغري يف املخزون. )2(
.25نفس املرجع السابق، ص  ) 3)  
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  .20معطيات اجلدول رقم  عتمادا علىاالباحث  دعداإمن  :املصدر

مشروع صغري خالل  4112426بتأسيس  اجلدول أن حصيلة الزكاة كفيلةيتضح لنا من خالل       
منصب شغل على األقل، هذا ما  4112426ستة سنوات، أي أا متكن خالل فترة وجيزة من توفري 

  .بالتايل حتقيق النمو االقتصاديرفع من قيمة الناتج الوطين والىل خفض معدالت البطالة وإسيؤدي 

  .صندوق الزكاة اجلزائريتقييم  :املطلب الثالث

حققت جمموعة توزيعها تبني لنا أن هذه التجربة  إلجراءاتمن خالل عرضنا حلصيلة الزكاة و      
  )1( : من النتائج تتمثل يف

 .مساكني)صندوق يف أذهان املزكني (فقراء و ترسيخ فكرة ال -
 .ذاعة، تلفزة...)إعالم (جرائد، جمالت، اقتحام الفكر الزكايت عامل اإل -
       14000جلنة قاعدية، أكثر من  500جلنة والئية، أكثر من  48أكرب تنظيم تطوعي يف اجلزائر ( -

 .متطوع) 90000، و تسخري أكثر من مسجديهخلية 
 .)احتاد الفالحنيو احلرفيني  ،احتاد التجار(عقد عدة اتفاقيات تعاون مع بنك الربكة اجلزائري  -
  .عائلة فقرية 170000حصاء أكثر من إ -

                                                             
  .16، 15  )، جتربة صندوق الزكاة اجلزائري يف مكافحة الفقر، جامعة سعد دحلب البليدة، اجلزائر، ص ص2008( د. فارس مسدور، ) (1
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عدد املشاريع املمولة من الزكاة املوجهة لالستثمار :28الشكل رقم 
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 .عائلة 70000ايصال زكاة املال ملا يفوق  -
 .عائلة 165000توزيعا داخل املساجد، واستفادة أكثر من تنظيم زكاة الفطر مجعا و -
 .مشروع مصغر 3400تقدمي قروض حسنة ألكثر من  -

حماولة النقائص و ستدراكالىل تقييم جاد إلكن و بالرغم من النتائج احملققة حتتاج هذه التجربة 
  : ويف ما يلي نورد أهم املشاكل اليت يواجهها الصندوق الوطين للزكاة معاجلتها،

 .)1(عدم ثقة األفراد يف العاملني على الزكاة -
 .اجلهل بفقه الزكاة -
وضع  نحجام الكثري من املزكني عإقلة احلصيلة اليت جيبيها الصندوق طيلة سنوات عمله بسبب  -

جباري، وهي بعيدة كل البعد عن املبلغ احلقيقي إأمواهلم يف الصندوق كون عملية جبايتها غري 
 .هو حد الكفاية للمستحقنيو ما جيب أن توزعه و أن حتققه و للزكاة

الفقراء احملصيني من طرف الصندوق ال يعكس حقيقة الفقر يف اجلزائر حيث استفاد حوايل  -
الكثري من الفقراء عن طلبها لتحفظهم  بإعراضمجايل، هذا ما يفسر عدد السكان اإل من 0.25%

بسبب زهد مبلغها و/أو لتعففهم، أو أن الصندوق ال حيصي الفقراء كلهم ألنه ينتظر تقدم الفقراء 
 .بطلب الزكاة

والذي يقتصر  التوزيع العشوائي للزكاة من طرف املزكني الذين يؤدوا بأنفسهم وهم األغلبية، -
 .)2(ىل عدم العدل يف تقسيمهاإلفقراء مما يؤدي يف الغالب على املعرفة الشخصية ل

وطها وكيفية التقدير و التحصيل شريف اجلزائر يبني أنواع الزكاة و عدم وجود قانون للزكاة -
هو  ، وكل ماغريهادارة املسؤولة عن هذه األعمال وطرق املنازعات و الطعن و العقوبات و اإلو

 .الوزاريةموجود ال يتعدى بعض املناشري و املراسيم 
عدم مالءمة البنية الضريبية يف اجلزائر لنظام الزكاة كما أصبح من الصعب لدى األفراد دفع  -

 .الزكاة و الضرائب يف أن واحد بعد تعودهم على نظام الضرائب

                                                             
، 04،ص2717)، عائالت ترفض تسليم أمواهلا لوزارة الشؤون الدينية، جريدة الشروق، اجلزائر، العدد 2009سبتمرب 13حممد مسلم، ( ) (1

  www.echoroukonline.com/ara/articles/31003.html : من املوقع
رسالة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه  -منوذج صندوق الزكاة اجلزائري -)، الدور التمويلي للزكاة يف جمتمع معاصر2010حوحو حسينة، ( )2(

  .409دية، جامعة حممد خيضر، بسكرة، صيف العلوم االقتصا
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  .تقاعس املستفدين من القروض احلسنة عن تسديد األقساط املترتبة عن قروضهم -

  .2012ىل إ 2004 منللفترة  لصندوق الزكاة بوالية تلمساندراسة ميدانية  :املبحث الرابع

ائر حيدها مشاال البحر املتوسط وجنوبا والية النعامة تقع والية تلمسان يف مشال غرب اجلز      
 69,9071 ـغربا املغرب األقصى. تقدر مساحتها بييت عني متوشنت و سيدي بلعباس وشرقا والو

دائرة  20ىل إوتنقسم والية تلمسان إداريا  ،نسمة 949135 م2008سنة  سكاا عدد بلغ )1(،²كم
ىل مخسة فئات عائالت تعيش يف ثراء إومت تقسيم املستوى املعيشي لعائالت الوالية  ،)2(بلدية 53و 

حيث أن  ،عائالت تعيش فقر مدقع ،عائالت فقرية ،عائالت متوسطة املعيشة ،عائالت غنية ،فاحش
والعائالت الغنية و الثرية  ،من اتمع %34نسبة العائالت الفقرية اليت تعيش فقر مدقع متثل نسبة 

من اتمع  %8,59 والعائالت املتوسطة املعيشة تبلغ نسبتها ،%26ثراء فاحشا تبلغ نسبتها حوايل 
  .)3(ر يف والية تلمسانقختص قياس درجة الف 2002هذا حسب دراسة أجريت سنة 

  .حصيلة صندوق الزكاة :املطلب األول

 على غرار باقي واليات الوطن 2004طبق مشروع صندوق الزكاة يف والية تلمسان يف       
  .نفاآوفق ما ذكر التحصيل و التوزيع  حيث تتم عملية

  .حصيلة زكاة املال :الفرع األول

عرفت حصيلة زكاة املال يف والية تلمسان تطورا ملحوظا مع مرور السنوات هذا ما  لقد      
  : يوضحه اجلدول التايل

  

  

                                                             
  .27/11/2012) اقتبس يوم 2008نوفمرب  marwa-malik.maktoobblog.com/146-4371 )23 : من املوقع (1)
  www.ons.dz : من املوقع (2)

(3) Samir baha edine maliki, quantification de la pauvreté urbaine et rurale en Algérie. 
Cas de wilaya de Tlemcen, magister en sciences économiques, université de Tlemcen 2001-
2002, p197.  

   2003باستثناء والييت عنابة و سيدي بلعباس حيث طبق املشروع  سنة.  
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  .2012ىل إ 2004من  )1(حصيلة زكاة املال يف والية تلمسان : )21( اجلدول رقم
  دج :الوحدة  

  احلصيلة  تاريخ وقف احلملة  السنة
2004  18 -04-2004  1311421.41  
2005  16 -07-2005  4320385.71  
2006  06 -07-2006  4320385.71  
2007  22 -07-2007  2900957.14  
2008  14 -21-2008  2915936.78  
2009  04 -04-2009  15702340.00  
2010  16 -03-2010  14259690.00  
2011  05 -03-2011  9200600.00  
2012  12 -04-2012  6875640.00  
  61807356.75  /  اموع

  

  
  .21معطيات اجلدول رقم  على اعتماداعداد الباحث إمن  :املصدر

  
  

                                                             
  تحصل عليها من نظارة الشؤون الدينية و األوقاف لوالية تلمسان.املالباحث وفق املعطيات  دعداإمن   (1)

0

2000000

4000000

6000000

8000000

10000000

12000000

14000000

16000000

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
السنوات

إىل  2004حصيلة زكاة املال يف والية تلمسان من  :29الشكل رقم 
2012



الفصل الثالث  تجربة صندوق الزكاة الجزائري (دراسة میدانیة لھیئة الزكاة بوالیة تلمسان)
 

205 
 

  :تفسري اجلدول

من  رتفعتانالحظ من خالل اجلدول أعاله أن حصيلة الزكاة يف والية تلمسان قد      
كان هذا نتيجة  2006و  2005دج سنيت  4320385,71ىل إدج يف بداية التجربة  1311421,41

قبال عدد إىل إذاعة ما أدى ا الصندوق من خالل املساجد و اإل عالمية الكبرية اليت قاماحلملة اإل
ىل إ خنفاضاالويرجع هذا  2008و  2007سنيت  خنفاضاغري أن احلصيلة عرفت كبري من املزكني، 

احلملة التشويهية اليت تعرض هلا الصندوق على غرار باقي صناديق الوطن كما ذكرنا يف احلصيلة 
منذ نشأة  حمققة أعلى حصيلة 2009احلصيلة الوالئية للزكاة سنة  رتفعتاالوطنية للزكاة، مث 

قرار وزارة ىل األحداث اليت شهدا غزة وإويرجع ذلك  %)439(مبعدل منو قدره  الصندوق
لقطاع غزة، مث اخنفضت احلصيلة بعد ىل صرف ربع حصيلة الزكاة إالشؤون الدينية الذي هدف 

 ـب 2010ىل أا كانت مرتفعة مقارنة بالسنوات األوىل للتجربة حمققة ثاين أكرب حصيلة عام إذلك 
 2011سنيت  خنفاضاالمث ارتفعت بعد ذلك معدالت  )%-9(مبعدل منو قدره  دج  14259690,00

و عرفت األربع سنوات األخرية  .على التوايل %)-25(و  %)-35(مبعدالت منو قدرها  2012و 
دج، وكان هذا نتيجة  5000000,00حصول الشباب على القروض احلسنة مبا أن احلصيلة فاقت 

رجاع للصندوق هيبته بعد احلملة التشويهية اليت إالدور الكبري الذي قام به أئمة املساجد من خالل 
   .تعرض هلا يف السنوات السابقة

 ،يف عدد العائالت املستفيدة من زكاة املال رتفاعاوقد عرف صندوق زكاة والية تلمسان       
منح قروض حسنة لفائدة الشباب البطال و احلاملني لشهادات جامعية و أصحاب احلرف ويرجع و

  .كاةحصيلة الز رتفاعالذلك 
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  عدد العائالت و الشباب املستفيد من زكاة املال : )22(اجلدول رقم 

  .2012ىل إ 2004من  )1(من صندوق الزكاة يف والية تلمسان
  دج :الوحدة 

عدد العائالت   مبلغ القوت  املبلغ املوزع  البيان
  املستفيدات

اللجنة الوطنية 
  للزكاة

اللجنة الوالئية 
  للزكاة

اللجنة القاعدية 
  للزكاة

2004  1292571.42  1131000  377  25851.42  58165.71  77554.28  
2005  4258285.71  3726000  1242  85165.71  191622.85  255497.14  
2006  4258285.71  3726000  1242  85165.71  191622.85  255497.14  
2007  2838857.14  2484000  1242  56777.14  127409.16  170331.42  
2008  2853536.78  2496000  1248  57070.74  128409.16  171212.21  
2009  15600000.00  5848000  1462  312000.00  702000.00  936000.00  
2010  14136000.00  7068000  1767  282720.00  636120.00  848160.00  
2011  9120800.00  4560400  1140  182416.00  410436.00  547248.00  
2012  6816000.00  5964000  1491  136320.00  306720.00  408960.00  

  3670460.19  2752505.73  1223486.72  11211  37003400  61174336.76  اموع

  

  مصاريف احلوالت  عملية أخرى  عدد املشاريع  االستثمار  البيان
2004  /  /  /  18850.00  
2005  /  /  /  62100.00  
2006  /  /  /  62100.00  
2007  /  /  /  62400.00  
2008        102340.00  
2009  3900000.00  19  3900000.00  

  خصصت لغزة% 25
102340.00  

2010  5301000.00  26  /  123690.00  
2011  3420300.00  17  /  79800.00  
2012      /  104370.00  

  677750.00  /  62  12621300.00  اموع

  

                                                             
  من إعداد الباحث اعتمادا على املعطيات اليت حتصل عليها من نظارة الشؤون الدينية و األوقاف لوالية تلمسان. (1)
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  .22معطيات اجلدول رقم  على عتمادااعداد الباحث إمن  :املصدر 

  
  .22معطيات اجلدول رقم  عتمادا علىاعداد الباحث إمن  :املصدر

  :تفسري اجلدول

أن عدد العائالت املستفيدة من زكاة  )02(نالحظ من خالل اجلدول أعاله و الشكل رقم       
عائلة عند بداية احلملة  377املال يرتفع مع ارتفاع حصيلة الزكاة حيث ارتفعت عدد العائالت من 
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دج لكل عائلة وذلك خالل الثالث سنوات األوىل  3000مببلغ قدره  2006عائلة عام  1242ىل إ
عائلة مث اخنفض بعد ذلك املبلغ املخصص لكل  ،2006و  2005رغم ارتفاع حصيلة الزكاة سنيت 

نتيجة اخنفاض حصيلة الزكاة لكن تبقى عدد دج لكل عائلة  2000ىل إ 2008و  2007سنيت 
   مببلغ قدره  2009عائلة يف  1462ىل إلريتفع بعد ذلك عدد العائالت  ،نفسها اتالعائالت املستفيد

ىل ارتفاع املبلغ املخصص هلذه العائالت نتيجة ارتفاع احلصيلة إلكل عائلة وهذا راجع  دج 4000
ىل إلتصل  رتفاعاالوواصلت بعد ذلك عدد العائالت يف  ،ىل أقصى قيمة هلا منذ نشأة الصندوقإ

 الت املستفيدة منذ نشأة الصندوق وذلك نتيجة ارتفاع املبلغ املخصص هلا أكرب عدد من العائ
 ـعائلة ومببلغ بقي ثابث رغم ارتفاع عدد العائالت و الذي قدر ب 1767 ـدج ل 7068000,00

نتيجة اخنفاض املبالغ املخصصة هلا سنيت  ةبعد ذلك اخنفض عدد العائالت املستفيد ،دج 4000
نالحظ من  ،لكل عائلة دج 4000عائلة على التويل بنفس املبلغ  1491و  1140ىل إ 2012و  2011

عانة أكرب عدد ممكن من إخالل بعض السنوات سياسة  تبعاخالل هذا التحليل أن صندوق الزكاة 
 ثابتىل أن املبلغ املعطى بقي إ 2010 ،2005حصيلة الزكاة لسنوات  رتفاعاالفقراء حيث رغم 

  .عائلة على التوايلدج لكل  4000دج و  3000

ىل احلصيلة املقررة إر أموال الزكاة فلم يتم خالل السنوات األوىل الوصول أما بالنسبة الستثما      
 حيث مت استثمار ما قيمته  ،ىل مبلغ االستثمارإليصل  2009لالستثمار و انتظر الصندوق حىت عام 

 2010مشروع مث ارتفعت بعد ذلك حصيلة االستثمار سنة  19دج موزعة على  3900000,00
مشروع مث اخنفض بعد ذلك املبلغ املوزع  26دج موزعة على  5301000,00ىل ما قيمته إلتصل 

  .مشروع 17وزع على  احلصيلةنتيجة اخنفاض  2011عام دج  3420300,00ىل إلالستثمار 

  .حصيلة زكاة الفطر :الفرع الثاين

  :التايلحصيلة زكاة الفطر يف والية تلمسان من سنة ألخرى وذلك وفق اجلدول  تطورت   
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  تطور حصيلة زكاة الفطر وعدد العائالت :)23(اجلدول رقم 

  .2011ىل إ 2004من  )1(ةاملستفيد

عدد العائالت   احلصيلة  البيان
  اتاملستفيد

  معدل النمو
%  

2004  2170141.00  2386  /  
2005  2606906.00  1865  20  
2006  2182760.00  1521  16-  
2007  3013120.00  2556  38  
2008  3488197.00  2082  16  
2009  5147520.00  3571  47  
2010  5785570.00  3916  12  
2011  6959600.00  4559  20  
  /  22456  31353814.00  اموع

      
  .23معطيات اجلدول رقم  عتمادا علىاعداد الباحث إمن  :املصدر

                                                             
  من إعداد الباحث وفق املعطيات اليت حتصل عليها من نظارة الشؤون الدينية و األوقاف لوالية تلمسان. (1)
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  .23 رقم اجلدول معطيات عتمادا علىا الباحث عدادإ من :املصدر

وبالرغم من ارتفاع  2005سنة  %20ارتفعت حصيلة زكاة الفطر حمققة معدل منو قدره      
ذلك من زكاة الفطر و ةىل أن هذه السنة شهدت اخنفاض يف عدد العائالت املستفيدإاحلصيلة 

مث تواصل بعد ذلك االخنفاض يف عدد العائالت املستفيدة من زكاة  ،الرتفاع املبلغ املقدم لكل عائلة
لترتفع بعد ذلك  ،%)-16(حمققة معدل منو قدره  2006الفطر بسبب اخنفاض حصيلة الزكاة يف 

ىل أكرب عدد مستفيد عام إمن زكاة الفطر مع تزايد حصيلة الزكاة لتصل  ةعدد العائالت املستفيد
  .%20ة لصندوق زكاة الفطر يف والية تلمسان مبعدل منو قدره متزامنا مع أكرب حصيل 2011

حصيلة الزكاة بواليات حصيلة الزكاة يف والية تلمسان و دراسة مقارنة بني :املطلب الثاين
  .ماليزيا و السودان

يف هذا اجلزء من الدراسة مقارنة حصيلة صندوق الزكاة يف والية تلمسان حيث يتم  سنحاول      
دفع الزكاة على أساس التطوع و حصيلة الزكاة ببعض واليات كل من ماليزيا و السودان اللتان يتم 

  .2010و  2009فق اجلدول التايل لسنيت لزام. وذلك ومجع الزكاة ما مببدأ اإل
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2009  

املسامهة   حصيلة الزكاة بالدوالر  حصيلة الزكاة بالعملة احمللية  جمموع السكان  الوالية
  الفردية

  38,4024439 10.072.772,2  30.721.955,12  800000  مالقا (ماليزيا)

  46,9723737  13.860.700,4  42.275.136,39  900000  مسبالن (ماليزيا) جنري

  11,9938347  1.901.251,25  8.384.518,00  699069  (السودان) الشمالية الوالية

  13,398641  2.528.156,46 11.149.170,00  832112  النيل األزرق (السودان)

  4798 0,2783 264189,812 20.849.860,00 949135 تلمسان(اجلزائر) 

2010 

 الزكاة حصيلة  السكان جمموع  الوالية
  احمللية بالعملة

حصيلة الزكاة 
  بالدوالر

  معدل النمو
 ـمقارنة ب
2009  

  املسامهة الفردية

  42,5147126  10,7  11.151.400  34.011.770,13  800000  )ماليزيا( مالقا

  55,7790236  18,7  16.459.384  50.201.121,23  900000  )ماليزيا( مسبالن جنري

  12,9433818  7,9  2.051.772,56  9.048.317,00  699069  )السودان( الشمالية الوالية

  22,4003848  67,2  4.226.673,24  18.639.629,00  832112  )السودان( األزرق النيل

  0,211195035  3,8 -  253994,678  20.045.260,00  949135  )  اجلزائر(تلمسان

  .)1(نة مؤسسات الزكاة و درجة فعاليتهادراسة مقار :)24اجلدول رقم (

  :تفسري اجلدول

لزامي يف مجع الزكاة مد على الطابع اإلتحظ من خالل اجلدول أن مجيع الواليات اليت تع نال      
واليت تقوم جبمع الزكاة ماعدا والية تلمسان  2009مقارنة مع سنة حققت معدالت منو إجابيه 

قد حققت والية النيل األزرق أكرب و ،%)3.8-( ـب قة غري رمسية حققت معدل منو سالب قدريبطر
مث  %)10.7(مث والية مالقا  %)18.7(تليها والية جنري مسبالن مبعدل قدره  %)67.2( ـمنو بمعدل 

                                                             
   : عداد الباحث مستخلصة من اجلداول السابقة، حصيلة زكاة السودان من موقع ديوان الزكاةإمن  (1)

http://www.zakat-chamber.gov.sd/index.php?option=com_content&view=article&id=31  
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مع العلم أن هذه النسب  ،الية تلمسانو يف األخري و ،%)7.9(الوالية الشمالية مبعدل منو قدره 
  .حمسوبة من احلصيلة املقيمة بالدوالر

الييت نسمة وهو أكرب عدد مقارنة مع و 949135الية تلمسان كما نالحظ أن عدد سكان و      
و  2009والية جنري مسبالن أكرب حصيلة سنيت د حققت قلكن بالرغم من ذلك ف .ماليزيا و السودان

تليها  ،تليها والية مالقا مما يعين أن مؤسسات الزكاة يف ماليزيا تتمتع بدرجة عالية من الفعالية 2010
و يف  ،و الوالية الشمالية ثاين أكرب حصيلة على الترتيب يت النيل األزرقالسودان حيث حققت والي

  .األخري والية تلمسان بدرجة فعالية ضعيفة مقارنة مع الواليات األخرى

 2010عام  دوالر 55,77و 2009دوالر سنة  46,97أما فيما خيص املسامهة الفردية فقد بلغت       
يف و ،يف والية مالقا 2010دوالر سنة  42,51و  2009سنة  دوالر 38,40و  مسبالن، جنرييف والية 

دوالر سنة  22,40و  2009دوالر سنة  13,39والية النيل األزرق بلغت نسبة املسامهة الفردية 
أما والية  ،2010يف الوالية الشمالية  دوالر سنة  12,94و  2009دوالر سنة  11,99و  ،2010

  .بالترتيب  2010دوالر يف  0,21و  2009دوالر سنة  0,27تلمسان فقد بلغ متوسط املسامهة 

نشائه إرغم مرور مثانية سنوات على صندوق الزكاة يف والية تلمسان و ذن ميكننا القول أنإ      
ىل أنه مل حيقق النتائج املرجوة منه مقارنة مع والييت ماليزيا و السودان حيث تعترب درجة فعالية إ

   :ىلإيرجع ذلك رتفاع عدد السكان ذه الوالية والصندوق يف حتصيل الزكاة ضعيفة رغم ا

على عكس قانون الزكاة املاليزي ىل الصندوق وترك أدائها تطوعا إجبارية دفع الزكاة إعدم  -
 .السوداينو
 .ال ديوان يسهر على تطبيق القانونعدم وجود قانون يطبق الزكاة و -
 وحيدد املهام و املسؤولية لكل عضو يف التنظيم. ،داري يعمل على مدار العامإغياب تنظيم  -
 .غياب جهاز رمسي مستقل يعمل بقانون و لوائح خاصة  -

سايت حمكم يقوم جبمع ذن من خالل النتائج السابقة الذكر نستخلص أنه ال يوجد تنظيم مؤسإ      
 :ىلإتوزيع الزكاة يف هيئة الزكاة بتلمسان هذا ما يؤدي و
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 األيام األخرية من شهر تتمثل يف ستثنائيةاال يف حاالت إعالمية التروجيية و اإلغياب السياسة  -
ا يولد لدى املزكني فكرة خاطئة هذا م ،ذاعةيوم عاشوراء عن طريق خطب اجلمعة أو اإلرمضان و

 . ني املناسبتنياتال يف هإهي أن الزكاة ال تدفع و
دولة هي اعتبار أن الكثري منهم ال يعلم أن ال نقص الثقافة الدينية لدى العديد من املواطنني على -

 .توزيع الزكاةاملسؤولة عن عملية مجع و
 كيفية حساب املقدار الواجب اخراجه.و ،جهل أحكام الزكاة -
 :بسبب الثقة يف مؤسسة الزكاة نعداما -
 نقص الثقة يف مؤسسات الدولة. 
 حصائيةنظرا لغياب التقارير اإل عدم معرفة وجهة أموال الزكاة. 
 رغبة املزكني يف توزيع الزكاة بشكل فردي. 

  .املدروسة التجارب بني ختالفاال و التشابه أوجه :الثالث املطلب

  : التشابه

  .التطوع أساس على وماليزيا السودان اجلزائر، من كل يف الزكاة تنظيم بدأ -

 القضاء دف مجاعية أو فردية كانت سواء استثمارية مبشاريع القيام على تعمل التجارب كل -
  .االنتاج وزيادة البطالة على

 وفق اجلزائري الربكة بنك مع بالتعاون حسنة قروض تقدمي على اجلزائري الزكاة صندوق يعمل -
 برعاية مصغرة مشاريع متويل على بالسودان الزكاة ديوان يعمل كذلك الطرفني بني املنعقدة تفاقيةاال

  .املركزي السودان بنك

 لصندوق بالنسبة األمر كذلك الدينية، الشؤون جملس قوانني إىل ماليزيا يف الزكاة مؤسسة ختضع -
  .واألوقاف الدينية الشؤون وزارة لقوانني خيضع أنه حيث اجلزائري الزكاة

 بيت" ـب مسي الزكاة توزيع على يعمل مركز الواليات بعض يف سالميةاإل الشؤون جملس أنشأ  -
 أموال استثمار صندوق" ـب مسي فرعي صندوق اجلزائري الزكاة صندوق أنشأ كما ،"املال
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 األوقاف و الدينية الشؤون وزارة و سالميةاإل الشؤون جملس فروع من فرعان ومها ،"الزكاة
  .والبطالة الفقر على القضاء هدفهما

  : ختالفاإل

 القدمية التجارب من التجربة هذه تعترب حيث 1960 سنة ماليزيا يف رمسي بشكل الزكاة تطبيق مت -
 اجلزائر يف أما ،1984 عام منذ إلزامية بصفة الزكاة حتصيل يتم السودان يف أما اإلسالمي، العامل يف

 الزكاة صندوق تأسيس يتم مل أنه باعتبار الزكاة مجع جمال يف احلديثة التجارب من الزكاة جتربة تعترب
  .الزكاة حتصيل عملية يف التطوع مبدأ على التجربة هذه تعتمد حيث 2003 سنة يف إال اجلزائري

 على رادعة عقوبات تسليط املاليزية الزكاة ومؤسسة السوداين الزكاة ديوان من كل يف يتم -
 صندوق أن باعتبار عقوبات ألي خيضعون فال اجلزائر يف أما الزكاة، دفع عن املمتنعني األشخاص

  .التطوع مبدأ على يعمل الزكاة

 خيتلف األخرى األموال أما إلزامي بشكل الفطر زكاة مجع على املاليزية الواليات مجيع تعمل -
 يف لزاميةإ بصفة األموال كل حتصيل يتم السودان يف أما ألخرى، والية من فيها اإللزامي الطابع
 يتم حيث اجلزائر عكس على ،)الواليات مجيع على يطبق القانون نفس( السودان واليات مجيع

  .التطوع أساس على األموال مجيع حتصيل

 خاصة ولوائح اننيقو وفق يعمل مستقل رمسي جهاز عن عبارة هو السودان يف الزكاة ديوان إن -
 وصندوق ،الدينية الشؤون جملس إشراف حتت تكون اليت ماليزيا يف الزكاة مؤسسة عكس على

 األوقاف و الدينية الشؤون وزارة إشراف حتت تكون حكومية شبه هيئة يعترب الذي اجلزائري الزكاة
  .القانونية الناحية من بتغطيته تقوم اليت

 الزروع، زكوات تشمل فهي االقتصادية الزكاة موارد يف تنوع السوداين الزكاة ديوان يعرف -
 الذي اجلزائري الزكاة صندوق عكس على احلرة املهن و املستفاد املال التجارة، عروض األنعام،
 الفطر زكاة على تعتمد اليت املاليزية الزكاة ومؤسسة الفطر وزكاة املال زكاة موردي على يعتمد
  ...واألرز
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 تسيري مصاريف( عليها العاملني و املساكني و الفقراء على تلمسان والية يف الزكاة صرف يتم -
 استوفت إذا املبالغ بعض وتصرف ) ،القاعدية و الوالئية الوطنية، اللجان يف املتمثلة الزكاة صندوق
 طريق عن حسنة قروض تقدمي خالل من الزكاة صندوق حصيلة لتنمية املطلوبة للشروط احلصيلة
  .الزكاة أموال استثمار صندوق

  :على الثمانية للمصارف باإلضافة الزكاة صرف يتم السودان والييت يف أما

 األيتام كفالة.   
 نواملسن و العجزة دعم.  
 ال دعم( الصحي التأمني على وحصوهلم األسر من عدد عالجالصحي ا(.  
 العلمي البحث دعم( اجلامعات طالب كفالة(.  
 حليواينا و الزراعي القطاع دعم( الفقرية لألسر والوالدة احللوب واإلبل البقر األغنام، متليك(.  
 املرأة مشاريع ودعم للحرفيني املشاريع من عدد تنفيذ.  
 االقتصادية و االجتماعية املؤسسات دعم. 
 املياه خدمات دعم.  

 الصغرية املشروعات ألصحاب الدورات من جمموعة بعقد الزكاة لعلوم العايل املعهد يقوم -
   .التحصيل كفاءة رفع دف عليها وللعاملني

 توظيف خالهلا من يتم مؤسسات فتحب ماليزيا يف الزكاة ومؤسسة بالسودان الزكاة ديوان يقوم -
  .اجلامعات وخرجي الفقراء

 الربنامج هذا يعرف رمضان شهر أيام مجيع يف إعانات السودان يف الفقرية للعائالت تقدمي يتم -
 زكاة خالل من رمضان من األخري اليوم يف إال إعانات تقدمي يتم فال اجلزائر يف أما رمضان بربنامج
  .الفطر زكاة مسمى حتت الفطر

 املركزي السودان بنك برعاية الشرعية املصاريف مع شراكة عقد السوداين الزكاة ديوان يعقد -
   .رجنياخل و املنتجني صغار محاية دف الواليات كل مشلت األصغر للتمويل حمفظة بإنشاء
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 وفق السنة طول على واملساكني الفقراء على الزكاة أموال صرف السوداين الزكاة ديوان يف يتم -
 على سوى واملساكني الفقراء يستفيد ال اجلزائري الزكاة صندوق يف أما العام، بقوت يعرف ما

  .السنة يف واحدة مرة رمزية مبالغ

 األسر حتديد عنه نتج الفقرية لألسر شامل حصر بإجراء بالسودان الزكاة لعلوم العايل املعهد قام -
 الذي اجلزائري الزكاة صندوق عكس على الزكاة، توزيع يف األولوية إعطاؤهم وبالتايل فقرا األشد

  .الفقرية العائالت سكن وحمل واألمساء األرقام ميلك ال

 جمموعة وضع خالل من واالقتصادية االجتماعية التنمية حتقيق إىل ماليزيا يف الزكاة توزيع يهدف -
 وإنشاء واجلماعية، الفردية باملشاريع للقيام األموال وتقدمي املنازل وكراء بناء يف املتمثلة الربامج من

  .العمل عن العاطلني تشغيل دف مؤسسات

 مال رأس شكل على السوداين الزكاة وديوان املاليزية الزكاة مؤسسة طرف من املقدمة األموال -
 صندوق يف أما ائية، بصفة املشروع صاحب ميتلكها وإمنا ترد ال مجاعية أو فردية مبشاريع للقيام
 ثالثة أقصاها مدة يف استرجاعها يتم حسنة قروض شكل على األموال تعطى اجلزائري الزكاة

  .سنوات

 أسس شرح أجل من املشاريع ألصحاب تدريبية دورات بعقد املاليزية الزكاة مؤسسة تقوم -
 أجل من وأخالقيا روحيا تربويا، أيضا بإعدادهم وتقوم ، املالية اإلدارة وكيفية التجارةومهارات 

 تدريب دون القروض بتقدمي يقوم الذي اجلزائري الزكاة صندوق عكس على املشاريع، يف النجاح
  .القروض هذه من املستفيدين

 :مالحظة

 اليت االجتماعية و االقتصادية املشكالت على القضاء إىل الطرق بشىت اجلزائرية الدولة تسعى      
 إال ذلك يكون وال التوزيع، جمال يف متاما خمتلف جمتمع تأسيس على تعمل فهي وبالتايل تعيشها،
 أهم من تعترب نفاآ رأينا وكما اليت الزكاة إىل وبالضبط سالمياإل االقتصادي الفكر إىل بالرجوع

 احلدي امليل ارتفاع إىل يؤدي واملساكني الفقراء على الزكاة فصرف املالية، السياسة أدوات
 مما دخلها كامل إنفاق إىل يؤدي ما هذا املصرف هذا من املستفيدة للعائالت لالستهالك واملتوسط
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 األسعار ارتفاع إىل يؤدي القصرية الفترة يف األخري هذا زيادة الكلي، الطلب زيادة إىل سيؤدي
 السلع من اإلنتاج زيادة على املنتجني سيحفز ما هذا الكامل التوظيف حالة حتقق عدم بسبب

 اإلنتاج عناصر استخدام على الطلب يزيد مما أرباحها زيادة دف املتنامي الطلب لتلبية االستهالكية
 البطالة معدالت تنخفض نإذ عند العمل على الطلب زيادة وبالتايل املال ورأس العمل يف املتمثلة

 جديدة عمل مناصب خبلق الزكاة تقوم كما الفقر، معدالت واخنفاض األجور زيادة إىل باإلضافة
 الزكاة أموال استطاعت كيف رأينا وقد واملتوسطة، الصغرية املشروعات يف أمواهلا استثمار جراء

 على الغارمني سهم ويعمل االستثمار، وزيادة االستهالكية املعدالت من الرفع اجلزائر يف املفترضة
 عملهم، مناصب إىل العمال عودة إىل يؤدي مما إفالسها املعلنة أو لإلفالس املعرضة املؤسسات إنعاش
  .العمومي الوظيف مردودية بزيادة يقوم الذي عليها العاملني وسهم

 املساكني و الفقراء استفادة أو صرف وبعد رمسي مؤسسايت إطار يف الزكاة تطبيق وبعد إذن       
 الطلب تشكيل يف دور هلا اليت الفئات أي واملفلس الفقري واملستثمر واملسافر العامل و واملوظف
 قيمة زيادة ومنه االقتصاد يف مضافة قيمة خلق يف تساهم وبالتايل اخلدمات و السلع على الداخلي

     .اخلام الداخلي الناتج زيادة إىل يؤدي الزكاة تطبيق أن القول ميكننا إذن. تجاالن
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   :خامتة الفصل

سالمية كالسودان بعد النجاح الذي حققه التنظيم املؤسسايت للزكاة يف بعض الدول اإل     
صندوق الزكاة لكن  إلنشاءسارعت ر على أخذ العربة من هذه الدول وماليزيا عملت اجلزائو

نشاؤها أكثر من تسعة سنوات حقق إهذه التجربة الفتية و اليت مل مير على  ،باعتماد الطابع التطوعي
أو قروض  كإعاناتمنها العديد من األشخاص سواء  ستفاداوفيها منو متسارع يف حصيلة الزكاة 

رة فو الثروات اهلائلة املتو باإلمكانياترمزية مقارنة هذه احلصيلة تبقى حصيلة ضعيفة و ىل أنإ ،حسنة
فمن خالل الدراسة اليت قمنا ا حول والية تلمسان تبني لنا الفارق الكبري يف املبالغ  .يف البالد

أن السبب الرئيسي وراء  ستنتجنااماليزيا مقارنة بوالية تلمسان و والييت  احملصلة يف والييت السودان و
فجمع الزكاة يف والية تلمسان يقوم على  ،مستقلو ذلك هو عدم وجود تنظيم مؤسسايت رمسي

  .لزاميماليزيا حيث يعتمد على الطابع اإلالتطوع على عكس واليات السودان وأساس 
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  :ةـــخامت

 و ،ثر فريضة الزكاة على املتغريات االقتصادية الكلية و املتغريات االجتماعيةأل من خالل دراستنا      
ليها خمتلف الدول إالدور الذي ميكن أن يلعبه التنظيم املؤسسايت الرمسي يف حتقيق تنمية شاملة تتطلع 

النتائج املتحصل عليها من الدراسة يف النقاط جياز إميكن لنا  ،اجلزائر خصوصا سالمية عموما واإل
  :التالية

لزامية إوهي فريضة مالية  ،سالم اقترنت بالصالة يف أكثر من موضعالزكاة ركن من أركان اإل .1
االقتصاد  موارد واجبة على كل مسلم تقتطعها الدولة جربا بال مقابل باعتبارها مورد هام من

 .سالمياإل
 .مت تفصيلها يف السنة النبويةب فيها الزكاة يف سورة التوبة واليت جت حدد القرآن الكرمي األصناف .2
ترتكز التنمية االقتصادية يف االقتصاد الوضعي على الربح بشىت الطرق حىت لو كان على حساب  .3

سالمي تشمل حياة االنسان األخالقية، االقتصادية، االجتماعية و أما التنمية يف االقتصاد اإل احلرام،
 .سالم بالتنمية االجتماعيةذن تقترن التنمية االقتصادية يف اإلإ، العقائدية

 .ال تفرض الزكاة على األصول الثابتة بل تفرض على األموال السائلة املعطلة .4
 :التاليةتعمل الزكاة على حتقيق التنمية االقتصادية من خالل تأثريها على املتغريات  .5
  نكماشاالالنقدي من خالل حماربة التضخم و  ستقراراالحتقق الزكاة. 
  الت معد رتفاعاىل إهذا ما يؤدي  ،عالية ستهالكيةايتمتع األشخاص املستلمني للزكاة مبيول حدية

 .بالتايل ارتفاع دالة االستهالك يف اتمع الطلب االستهالكي يف السوق و
  ارتفاع دالة االستهالك يؤدي  و ،كتنازلالتعمل الزكاة على تشجيع االستثمار من خالل حماربتها
 .ىل ارتفاع املدخرات القوميةإهذا ما يؤدي  ،االستثمار هىل ارتفاع االنتاج و منإ
  موجهة هذا االدخار حنو االستثمار حمققة املساواة بني  دخاراالىل خفض حجم إتؤدي الزكاة

 .االدخار و االستثمار
 .الفقر من خالل التقليل من البطالة وية تعمل الزكاة على حل املشكالت االجتماع .6
 .سالمياإل الفقه جممع طرف من املقدمة الفتوة وفق الزكاة أموال استثمار جواز .7
توزيعها يف مصارفها وانني جديدة تنظم جباية الزكاة وسالمية بإصدار ققامت العديد من الدول اإل .8

 .دارية تعمل على تنظيم شؤون الزكاةإقامة هياكل إالشرعية عرب 
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 بإنشاء هيئات و كتفتادول أخرى و ،لزام األفراد بدفع الزكاة للدولةإهناك دول أخذت مببدأ  .9
 .األموال الزكوية لديها يداعإصناديق للزكاة تركت لألفراد احلرية يف 

لقد حققت مؤسسات الزكاة الرمسية نتائج مهمة يف التأثري على املتغريات االقتصادية و  .10
 .االجتماعية

وهو هيئة شبه  ،صندوق الزكاة اجلزائري على مبدأ التطوع يف دفع الزكاة للصندوقتقوم جتربة  .11
 .شراف وزارة الشؤون الدينية و األوقافإحكومية يعمل حتت 

 ،ال تعرب عن النتائج املرجوة يف ظل الثروة املوجودة يف البالد حصيلة الزكاة يف اجلزائر ضعيفة و .12
دج يف والية  5301000 ىل ضعف القروض احلسنة املوجهة لالستثمار حيث مل تتجاوز إهذا ما أدى 

 .مشاريع تنموية للشباب إلنشاءتلمسان وهي مبالغ غري كافية 
وهو عامل مشجع لبعض املستفدين من ضعاف  ،تقدمي قروض حسنة يتم دون أي ضمانات .13

 .النفوس على عدم سداد القرض

زيادة يف قيمة االستثمار املفترضة يف اجلزائر كفيلة بالقضاء على الفقر و الحصيلة أموال الزكاة  .15
 .منه حتقيق النمو االقتصادي الرفع من قيمة الناتج الوطين و الكلي وخفض معدالت البطالة و

قرض يف والية تلمسان وهو عدد  26ضعف عدد املستفيدين من القروض احلسنة اليت مل تتعدى  .16
  .حمدود مقارنة مع عدد فقراء الوالية

عالية  فعالية بدرجة الزكاة توزيع و مجع يف لزاماإل مبدأ على العاملة الزكاة مؤسسات متتعت .17
 .املدروسة املؤسسات حسب التطوع أساس على تعمل اليت الزكاة مبؤسسات مقارنة

  :يوصي الباحث مبا يلي :اتـالتوصي

  .دارياملايل و اإل ستقاللباالنشاء هيئة مستقلة للزكاة ذات شخصية اعتبارية تتمتع إالعمل على  .1
من مبدأ التطوع يف مجع الزكاة  نتقالاالو  ،مناسب لصندوق الزكاةتنظيمي  طار تشريعي وإوضع  .2
 .لزامىل مبدأ اإلإ

 .ملني عليها أشخاص مشهود هلم بالعلم و التقوىتوظيف يف مصرف العا .3
صدار نشرات تثقيفية توضح إ و ،املعاهد التعليمية املختلفة تدريس فقه الزكاة يف اجلامعات و .4

 .دورها االقتصادي و االجتماعيالدينية و أمهية الزكاة وأحكام 
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الدور الذي ميكن أن تلعبه املختلفة لتوضيح أمهية الزكاة وكيفية أدائها و عالميةتسخري الوسائل اإل .5
كيفية توزيعها حىت تعود عالن عن حصيلة الزكاة وو اإل ،االقتصادية و االجتماعيةيف حتقيق التنمية 

 .الثقة لصندوق الزكاة
بصفة عامة و  سالمييف جمال االقتصاد اإلالدراسات يف اجلامعات اجلزائرية  تشجيع البحوث و .6

الزكاة بصفة خاصة من أجل نشر الوعي لدى أفراد اتمع اجلزائري بأمهية الزكاة وتطبيقاا املعاصرة 
 .جناح عمل صندوق الزكاةإضرورة املسامهة يف  و
تعمل على  ،ختلفةاملسالمية نشاء مؤسسة عاملية للزكاة تتكون من مؤسسات الزكاة يف البالد اإلإ .7

 .ىل دولة أخرى أكثر حاجةإنقل أمول الزكاة من دولة 
 .فقه الزكاة كسام املهارات وإ أجل تأهيل العاملني عليها و نالقيام بدورات تدريبية م .8
عند تقدمي قروض حسنة للشباب عن طريق الضمانات الالزمة من أجل محاية أموال  حتياطاال .9

 .الزكاة من أصحاب ضعفاء النفوس
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  داولــة اجلــقائم

  ةـالصفح  ـدولـــوان اجلـــعنـ  مـالرق
  23  وعاء و مقدار زكاة االبل  01

  24  وعاء و مقدار زكاة البقر  02
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  :مـرآن الكريـالق 

 ،دمشق-دار الفكر، النجودعن عاصم بن أيب  حفصمصحف القرآن الكرمي برواية  .1
 .ـه1415عام  ،الطبعة األوىل

  :ةـة النبويـالسن ه وـالفق

 .2009 الكويت، الشرعية، الشؤون مكتبة الزكاة، بيت الزكاة، وفتاوى أحكام .1
 فتح شرح مهام، بابن املعروف السكندري مث السيواسي الواحد عبد الدين كمال اإلمام .2

 .2003بريوت،لبنان، العلمية، الكتب دار القدير،
 القدس، جامعة منشورات عمان، ،1ط العبادات، فقه وآخرون، حممود السرطاوي .3

1994. 
 عليه اهللا صلى الرسول أحاديث يف لألصول الطالع التاج ناصف، علي منصور الشيخ .4

 .1992 بريوت، اجليل، دار وسلم،
 ابن دار ،1ج البغا، ديب مصطفى الدكتور حققه -البخاري صحيح- البخاري اإلمام .5

 .1987 بريوت،  كثري،
 ملحة احلكومة، مطبعة اإلقناع، منت على القناع كشاف يونس، بن منصور البهوي .6

 .1974املارة،
 .1974 بريوت، الفكر، دار اخللفاء، تاريخ الدين، جالل السيوطي .7
 املعارف، مكتبة األلباين، الدين ناصر حممد حتقيق ماجة، ابن سنن ماجة، ابن اإلمام .8

 .ـه1395 -1ط-الرياض
 عبد فؤاد حممد طرف من مصحح -مسلم صحيح-احلجاج بن مسلم احلسني أيب اإلمام .9

 .ـه621بريوت، العريب، التراث إحياء دار الباقي،
 .بريوت العريب، الكتاب درا الفوائد، ومنبع الزوائد جممع الدين، نور اهليثي .10
 منشورات األوىل، الطبعة الزكاة، عن يسألونك عفانة، موسى بن الدين حسام. د .أ .11
 .2007 فلسطني، املقدس، بيت القدس، زكاة جلنة
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 املعهد الدولة، مستوى على للزكاة لزامياإل التطبيق فقه شحاتة، حسني حسني. د .12
 .2006 السعودية، جدة، للتنمية، سالمياإل البنك التدريب، و للبحوث سالمياإل
اهلجرة،  دار إمام فقه سلسلة خليل، خمتصر ملعاين التسهيل الزكاة، عامر، طاهر. د .13

2003. 
 القرآن ضوء يف وفلسفتها ألحكامها مقارنة دراسة الزكاة، فقه  القرضاوي، يوسف. د .14

 .1973 الرسالة، مؤسسة الثاين، اجلزء والسنة،
 احملسن عبد بن اهللا عبد حتقيق احلنبلي، املقدسي قدامة ابن اهللا عبد حممد أبو الدين موفق .15

 الذهب زكاة باب احلديثة، الرياض مكتبة الزكاة، كتاب املغين، الفتاح، وعبد التركي
 .1997 الرابع، ،اجلزئ3والفضة،ط

 ،1ج الفكر، دار بريوت، الكبري، الشرح على الدسوقي حاشية الدسوقي، عرفة حممد .16
 .ـه1230

 املطبعية، للفنون الوطنية املؤسسة ،2ج النبوية، األحاديث موسوعة طالب، الرمحن عبد .17
 .1995 اجلزائر،

 كسب من الصدقة باب الزكاة كتاب اجلميل، بن حممود به اعتىن البخاري، صحيح .18
 .2003 الصفا، مكتبة طيب،

  :يـسالماد اإلـاالقتص

 .2006 مصر، اإلسكندرية، الزكاة، حماسبة حسني، علي حسني أمحد. د .1
 الطبعة بريوت، العلمية، الكتب دار الطالبني، روضة شرف، بن حيىي أبوبكر النووي، .2

 .2000 األوىل،
 اإلسالمي املعهد الزكاة، مؤسسات يف القدرات بناء بابكر، عثمان. د فداد، العياشي. د .3

 .هـ1429 جدة، والتدريب، للبحوث
 دار األوىل، الطبعة املعاصرة، الزكاة مؤسسات حماسبة أصول شحاتة، حسني حسني. د .4

 .م2004/ـه1425 الكربى، اإلسالمية املكتبات و للجامعات النشر
 عمان، للنشر، وائل دار ،)الزكاة-الربا-املال( اإلسالمي االقتصاد حردان، حيدر طاهر .5

1999. 
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 اإلسالمي املعهد املعاصر، التطبيق يف الزكاة مؤسسة تنجح لكي القرضاوي، يوسف. د. أ .6
 .م1994/ـه1415 السعودية، األوىل، الطبعة للتنمية، اإلسالمي البنك التدريب، و للبحوث

 دار االقتصادية، املشكالت عالج يف الزكاة دور القرضاوي، يوسف. د .7
 .2001الشروق،القاهرة،

 تقوميية دراسة العريب، الوطن يف الزكاة مؤسسات بوعالم، رمحون رزيق، كمال. د .8
 و للنشر العريب اتمع مكتبة الفقر، ظاهرة مكافحة يف دورها و الزكاة مؤسسات لتجارب
 .2010 األردن، عمان التوزيع،

 اجلامعة دار الزكاة، حماسبة يف وتطبيقية نظرية دراسات زيد، أبو خليفة كمال .د .9
 .2002 اجلديدة،

 وتطبيقية نظرية دراسات حسني، على حسني أمحد. د. أ أبوزيد، خليفة كمال. د. أ .10
 .2002 اإلسكندرية، الزكاة، حماسبة يف

 دراسة االقتصادي، دورها وتقييم الزكاة مؤسسة فرحان، حممد احلميد عبد حممد. د .11
 .2010 األردن، عمان، احلامد، دار تطبيقية،

 الفكر دار اإلسالمي، االقتصاد يف وضوابطها دورها املالية، السياسة دور قحف، منذر .12
 .1999 ،1املعاصر،لبنان،ط

 اإلسالمي اتمع يف الزكاة تطبيق على التدريب لربنامج العلمية املواد قحف، مندر. د .13
 .1995 والتدريب، للبحوث اإلسالمي املعهد للتنمية، اإلسالمي البنك املعاصر،

 تأصيلية دراسة اإلسالمي، االقتصاد يف التوزيع نظرية عقل، حممد حسن نادية .د .14
 .2011األردن، النفائس، دار تطبيقية،

 املايل، اإلداري اجلهاز على الزكاة يف اإلداري الصرف املوىل، فضل الدين نصر. د .15
 .2004 السودان، الزكاة، لعلوم العايل املعهد السودان، يف الزكاة ديوان على تطبيقية دراسة

 املعهد والتوزيعي، اإلمنائي والدور الشرعية األسس الزكاة، مشهور، اللطيف عبد نعمت .16
 .1993 بريوت، اإلسالمي، للفكر العاملي

 1406 للنشر، املريخ دار معاصر، حماسيب تطبيق الزكاة السلطان، علي حممد سلطان. د .17
 .م1986/ هـ
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 يف االقتصادي املنهج الزكاة، فريضة تطبيق آلثار حتليلية دراسة رفاعي، جندي سامي. د .18
 .1983 القاهرة، املنصورة، الثالث، السنوي العلمي املؤمتر والتطبيق، الفكر بني اإلسالم

 السودان، الزكاة، لعلوم العايل املعهد السودان، يف الزكاة جتربة نور، حممد الوهاب عبد .19
2012. 

 .2004 مصر، اجلامعية، الدار اإلسالمي، االقتصادي علم أمحد، يسرى الرمحن عبد. د .20
 العايل املعهد املعاصرة، تطبيقاا و الزكاة اقتصاديات حممد، الطيب مالك الدين عز. د .21

 .2004السودان،  الزكاة، لعلوم
 التنمية يف اإلسالمي املنهج حول اإلسالمي االقتصاد على أضواء الغزايل، احلميد عبد. د .22

 .1989 املنصورة، الوفاء، دار االقتصادية،
 ألبرز اإلسالمي املنظور يف دراسة واالقتصاد، اإلسالم النجار، علي اهلادي عبد. د .23

 .1983الكويت، املعرفة، عامل املعاصرة، االقتصادية القضايا
 .1980 -2ط -العريب الفكر دار اإلسالم، يف االقتصادية املبادئ الرسول، عبد علي .24
 حتليلية دراسة املعاصرة، اتمعات يف الزكاة مؤسسة إدارة العمر، اهللا عبد فؤاد. د .25

 .1996 الكويت، السالسل، ذات الكويت، دولة يف الزكاة بيت مع مقارنة
 القاهرة، الفجر، دار اإلسالمي، االقتصاد يف البديل التنموي املنهج صاحلي، صاحل. د .أ .26

2006. 
 .2003 اجلزائر، هومه، دار اإلسالم، يف التنمية وعوامل االقتصاد مبادئ حيمران، رشيد .27
 سكندرية، مصر،اإل العريب، الفكر دار االقتصادية، التنمية و اإلسالم دينا، أمحد شوقي .28

1979. 
 ،)والدخل العمالة مستوى حتديد( اإلسالمي االقتصادي التحليل املوسوي، جميد ضياء .29
 .1990 اجلزائر، عكنون، بن
 اجلزائر، الكتب، دار منشورات ،)مقارنة دراسة( والزكاة الضريبة عناية، غازي. د .30

1991. 
 اجليل، دار اإلسالمي، االقتصادي الفكر يف للزكاة الوظيفي االستخدام عناية، غازي. د .31

 .1989 بريوت،
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  :امـاد العـاالقتص

 .2008 عمان، جليس، دار االقتصادية، التنمية أسس اجليوسي، وليد. أ .1
 توزيع وعدالة االقتصادية التنمية بني والتناقض التناسق دوح، أبو محاد عمر حممد .د .2

 .2008 مصر، اجلامعية، الدار والوضعي، اإلسالمي الفكر إطار يف الدخول
 .2007 األردن، للنشر، وائل دار االقتصادية، التنمية القريشي، مدحت. د .3
 .2007 مصر، القاهرة، االقتصادية، املشكلة يف مقدمة طلبة، احلكيم عبد خمتار. د .4
 دار حممود، حامد حممود حسين، حسن حممد: ترمجة االقتصادية، التنمية تودارو،  ميشيل .5

 .2006 السعودية، املريخ،
 .2000مصر،  اإلسكندرية، جامعة االقتصادية، التنمية عجمية، العزيز عبد حممد .6
 مصر، اجلامعية، الدار االقتصادية، التنمية الليثي، علي حممد عجيمية، العزيز عبد حممد .7

2000. 
 ،الكويت املعرفة، عامل العربية، للتنمية املعاصرة واملشكالت النفط الفضيل، عبد حممود. د .8

1979. 
 .2006 األردن، أربد، االقتصادي، التخطيط و التنمية خلف، حسن فلح. د .9

 .1982 بريوت، الوحدة، دار والتنمية، التخلف مرسي، فؤاد. د .10
 .2000 اجلزائر، اجلامعة، شباب مؤسسة النقدي، االقتصاد املوسوي، جميد ضياء. د .11

 :ةـل اجلامعيـالرسائ
 شهادة لنيل مقدمة أطروحة اإلسالمي، املنهج يف االقتصادية التنمية بلحناشي، زليخة. د .1

 .2007 اجلزائر، قسنطينة، الكمي، االقتصاد يف دولة دكتوراه
 الزكاة صندوق منوذج -معاصر جمتمع يف للزكاة التمويلي الدور حسينة، حوحو .2

 خيضر، حممد جامعة االقتصادية، العلوم يف الدكتوراه شهادة لنيل مقدمة أطروحة -اجلزائري
 .2010 اجلزائر، بسكرة،

 التنمية يف إسالمية كمؤسسة الزكاة صندوق أمهية- اإلسالم يف العامة املالية جناة، محداين .3
 اجلزائر، تلمسان، جامعة االقتصاد، يف املاجستري شهادة لنيل مقدمة أطروحة -االقتصادية

2010. 
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دراسة مشكل الثقة يف –طار املؤسسايت للزكاة (أبعاده ومضامينه) اإل ،عبد احلكيم بزاوية .4
 ،اجلزائر ،جامعة وهران ،أطروحة مقدمة لنيل شهادة املاجستري -صندوق الزكاة اجلزائري

2011. 
 اإلسالمي، االقتصاد يف الكلي التوازن آليات مشعل، علي حممد بن الباري عبد. د .5

 .هـ1422 السعودية، الرياض، الدكتوراه، شهادة لنيل مقدمة أطروحة
 االقتصادية، التنمية على والضريبة الزكاة من كل أثر حسونة، احلفيظ عبد حممد فاطمة .6

 .2009فلسطني، نابلس، الضريبية، املنازعات يف املاجستري شهادة لنيل مقدمة أطروحة
 التقليدية املصارف بني مقارنة دراسة -املالية املوارد تعبئة يف املصارف دور درغال، رشيد .7

 باتنة، اإلسالمي، االقتصاد يف املاجستري شهادة لنيل مقدمة أطروحة اإلسالمية، واملصارف
 .2007اجلزائر،

 لنيل مقدمة أطروحة االقتصادية، التنمية يف الزكاة دور عماوي، حسن عراف ختام .8
 .2010 فلسطني، نابلس، املاجستري، شهادة

  :ةـام الدراسيـاأليات و ـامللتقي

 القانون، كلية الشركات، يف األسهم زكاة بعنوان حبث الطرير، األمني حممد الصديق .د .1
 .2007اخلرطوم،

 و حبوث الزكاة، ملؤسسة التنظيم قواعد بعض يف نظرات سليمان، اخلليفة امساعيل. د .2
   .2001 السودان، الزكاة، حبوث سلسلة للزكاة، الثاين العاملي العلمي املؤمتر أعمال

 واقع -مضامينه و أبعاده- للزكاة املؤسسايت طاراإل العلمي، حممد جياليل، بن بوعالم .3
 البنك ،)1990 مايو 10-5 من(، ماليزيا، كواالملبور يف املنعقد للزكاة الثالث املؤمتر

 .2001 السعودية، التدريب، و للبحوث سالمياإل املعهد للتنمية، سالمياإل

 دراسة الزكاة، صندوق مؤسسات أموال تثمري بركان، أمينة. أ الدين، نور جلد. د .4
 طرق و الزكاة أموال تثمري حول األول العلمي املؤمتر ،)األردن اجلزائر، السودان،( مقارنة
 التسيري، و االقتصادية العلوم كلية -2012 جوان 19-18 -سالمياإل العامل يف تفعيلها
 .البليدة اجلزائر،



عــة املراجــقائم  
 

232 
 

 دراسة اإلسالمي، االقتصاد منظور من الدخل وتوزيع الفقر الباقي، عبد حنظل هشام. د .5
 النمو اإلسالمي، والتمويل لالقتصاد الثامن العاملي املؤمتر البحرين، مملكة على تطبيقية
 االقتصاد موسوعة -20/12/2011 إىل 18من- الشاملة االقتصادية والتنمية املستدام

 .قطر الدوحة، اإلسالمي، والتمويل

 إىل مقدم حبث الدولة، مستوى على للزكاة اإللزامي التطبيق فقه شحاتة، حسني. د .6
 الفقر، مكافحة جمموعة جبدة، للتنمية اإلسالمي والبنك والتدريب، للبحوث اإلسالمي املعهد
2006. 

 العلمي املؤمتر التنمية، ومتويل املزكني يداعإ بني الزكاة صندوق الشيخ، طواهرية. د .7
 جوان 19-18 -سالمياإل العامل يف تفعيلها طرق و الزكاة أموال تثمري حول ولاأل الدويل
 .البليدة اجلزائر، التسيري، علوم و االقتصادية العلوم كلية -2012

 الوضعية النظريات بني التنمية انطالق الرمحن، عبد سانية بن. أ اللطيف، عبد مصطفى. د .8
 .2011غرداية، اإلسالمي، االقتصاد حول دويل ملتقى اإلسالمي، االقتصاد ومنهج

 اإلسالم، مبوجب املعيشة من الئق مستوى يف اإلنسان حق الفنجري، شوقي حممد. د .9
 .2010 مصر، والعشرين، الثاين العام املؤمتر وقائع و أحباث

 دارةاإل حول دراسية أيام -أفاق و مسار - اجلزائري الزكاة صندوق عيسى، حممد. د .10
 و للبحوث سالمياإل املعهد -2009جانفي 21-17 - الزكاة ملؤسسات واملالية االقتصادية
 .اجلزائر خدة، بن يوسف بن جامعة التسيري، و االقتصادية العلوم كلية التدريب،

 الشريعة كلية اتمع، يف وأثرها والضريبة الزكاة بعنوان حبث احلويل، حامد ماهر .11
 .2006غزة،  اإلسالمية، اجلامعة يف والقانون

 إىل مقدمة ورقة بالسودان، للزكاة الكلي الوعاء تطورات خمتار، حممد الرزاق عبد حممد .12
 .2004 اخلرطوم، الزكاة، لعلوم العايل املعهد بالسودان، الزكاة ملستجدات العام املؤمتر
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 العاملي املؤمتر املساكني، و الفقراء لتنمية داةأك الزكاة: بعنوان حبث القري، علي حممد .13
-31من-والعشرين الواحد القرن متغريات واستيعاب الزكاة مؤسسات حول للزكاة اخلامس

 .الكويت -01/11/1998 ىلإ 10

 مقدمة ورقة مؤسساا، ودور الزكاة لتنظيم واملعاصرة التارخيية التطبيقات عقلة، حممد .14
 .1984 الكويت، دولة الزكاة، بيت األول، الزكاة مؤمتر وأعمال أحباث يف

 يف االقتصادي املنهج الزكاة، فريضة تطبيق آلثار حتليلية دراسة رفاعي، جندي سامي. د .15
 .1983القاهرة،  املنصورة، الثالث، السنوي العلمي املؤمتر و التطبيق، الفكر بني اإلسالم

 املتناهية للمؤسسات سالميةاإل املالية اخلدمات تعزيز حمسن، عواطف ناصر، سليمان .16
 .2011 السودان، شامل، سالميإ مايل نظام تطوير حول الثاين العاملي املؤمتر الصغر،

 االقتصادية ثاراآل منذجة ،)2011 ديسمرب 21-19( حمريق، فوزي الالوي، عبد عقبة .17
 الدويل املؤمتر االقتصادي، النمو و االستقرار حتقيق يف الزكاة لدور حتليلية دراسة للزكاة،
  .قطر سالمي،اإل والتمويل االقتصاد حول الثامن

 اإلدارة حول الدراسية، األيام الزكاة، إلدارات التنظيمية اهلياكل علي، حممد املنعم عبد .18
 جامعة السودان،- 2009 جانفي 21 إىل 17 من -الزكاة ملؤسسات واملالية االقتصادية

 .اجلزائر احملمدية، اإلمام دار خدة، بن يوسف اجلزائر،

 للتنمية، اإلسالمي البنك املعاصرة، اإلسالمية االقتصادية التطبيقات بابكر، عثمان. د .19
 الثاين، اجلزء املغرب، يف املنعقدة ،43 رقم الندوة وقائع والتدريب للبحوث اإلسالم املعهد
2005. 

 مؤسسات يف املعلومات تبادل و املؤسسي البناء بعنوان حبث الطوق، سلطان عجيل .20
 املعهد -01/11/1998 ىلإ 31/10 من – بالكويت اخلامس العاملي الزكاة مؤمتر الزكاة،

 .السودان الزكاة، لعلوم العايل
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 جناحها، ومقومات مباليزيا الزكاة أموال وتثمري إدارة الالوي، عبد عقبة حمرييق، فوزي .21
 التنمية خمرب البليدة، دحلب سعد جامعة الزكاة، أموال تثمري حول األول العلمي امللتقى
 .2012باجلزائر، واالقتصادية البشرية

 يف الزكاة ملؤسسات الدويل امللتقى اجلزائري، الزكاة صندوق جتربة مسدور، فارس. د .22
 .2004 البليدة، دحلب سعد جامعة الفقر، حماربة يف دورها و العريب الوطن

 دراسة االقتصادية التنمية حتقيق يف الزكاة دور حدة، أنفال خبيزة. أ فاطمة، رحال. أ .23
 الزكاة أموال تثمري حول األول الدويل العلمي امللتقى مباليزيا، سالجنور والية كنموذج

 والبشرية االقتصادية التنمية خمرب -2012 جوان 19 ،18 -اإلسالمي العامل يف تفعيلها وطرق
 .البليدة باجلزائر،

  :ريـــواملناش اـــالت
 ،اجلزائر الزكاة، أموال استثمار دليل، األوقاف و الدينية الشؤون وزارة من رمسية وثيقة .1

 .2004 سبتمرب
 .2004 الزكاة، صندوق ،األوقاف و الدينية الشؤون وزارة من رمسية وثيقة .2
العدد الثاين، الرابع، ة و اإلنسانية، الد عيجملة جامعة الشارقة للعلوم الشر .3

 .م2007/ـه1428
 أحباث جملة الزين، صديق حممود و درويش فؤاد أمحد تعليق على رد متويل، حممد خمتار .4

  .1985، 2ع ،2م اإلسالمي، االقتصاد
 جملة إسالمي، اقتصاد يف الكلية االقتصادية والسياسات العام التوازن متويل، حممد خمتار .5

 .1983 ،1ع ،1م اإلسالمي، االقتصاد أحباث
 وزارة تغطيتها، سبل و الزكاة صندوق من احلسن القرض خماطر مسدور، فارس. د .6

 .2006 اجلزائر، األوقاف، و الدينية الشؤون
 :ةـاألجنبي ةـباللغ عـاملراج

1. Ahmed Abdel FETTAH el ASHKER, Mohammed SIRAJUL, Haq, 
institution ALFRAME WORK of zakat: dimensions And implications, 
islamique développement Bank, 1995. 
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2. Samir baha edine maliki, quantification de la pauvreté urbaine et rurale 
en Algérie. Cas de wilaya de Tlemcen, magister en sciences économiques, 
université de Tlemcen 2001-2002. 
3. Pusat Pungtan zakat- MAIWP, lopsran zakat, satu sumber maklumat 
zakat dimalsysia, pencamapain Kutipan zakat Harta Dom. Fitrah bagi 
tahun, mengikut negeri – Niger, toman Hamelin per Kosa, Kuala Lumpur, 
2010. 

   :ةـلكترونيع اإلـاملواق

   /iefpedia.com/arab  :سالميلكتروين ملوسوعة االقتصاد والتمويل اإلوقع اإلامل .1
 info.zakathouse.org  :وقع الرمسي لبيت الزكاة الكوييتامل .2
 /http://www.islamfeqh.com :سالميموقع الفقه اإل .3
 www.zakatchicago.com     :سالمية يف شيكاغوموقع جملس املنظمات اإل .4
   http://www.zakat-sudan.org  :السودان يف الزكاة لكتروين لديواناإلوقع امل .5
 http://www.amf.org.ae/ar/statistics  :موقع صندوق النقد العريب .6
 www.jawhar.gov.my  :يف جوهر مباليزيا الزكاة و احلج و األوقاف لوزارة لكترويناإل املوقع .7
-www.marw.dz/index.php/2010  :لكتروين لوزارة الشؤون الدينية و األوقافاملوقع اإل .8

01-06-10-02-09 
 :لكتروين جلريدة الشروقإلاملوقع ا .9

www.echoroukonline.com/ara/articles/31003.html 
  www.ons.dz  :موقع الديوان الوطين لإلحصاء .10
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 دـي المسجـاة فـع الزكـة دفـقسیم

 اجلزء املخصص إلدارة الصندوق اجلزء املخصص للمزكي

 رقم القسيمة   
 

  ...................................: االسم و اللقب
  

  ...................................: املبلغ باحلروف
  

   : باألرقاماملبلغ   
 

  .........................................: املسجد
  .............................: التاريخ  
  .............................: مضاءاإل  

  رقم القسيم  
  

 املبلغ احملصل باألرقام 
  

  
  ............................................: التاريخ

  
  .....................................: مضاء املزكيإ

 صندوق الزكاة

   : رقم القسيمة  
  

  ..................................: االسم و اللقب
  

  ...................................: املبلغ باحلروف
   : املبلغ باألرقام

  
  ..........................................: املسجد

  .........................: التاريخ  
  ........................: مضاءاإل  

  : رقم القسيمة  
  

   : املبلغ احملصل باألرقام
  

  
  ............................................: التاريخ

  
 
  ......................................: املزكي مضاءإ
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 اةـة الزكـي لحصیلـر أسبوعـمحض

افـة و األوقـؤون الدينيـوزارة الش  

  .........................: مديرية الشؤون الدينية و األوقاف

  ....................................: جلنة حتصيل الزكاة ملسجد

  ........................................................: دائرة

  ......أسبوعي حلصيلة الزكاة رقمحمضر   

  .........................تاريخ...................يف  

  : اآليت ذكرهم.....................يشهد أعضاء جلنة حتصيل الزكاة ملسجد

  اءـمضاإل  بـم و اللقـاالس  مـالرق
01      
02      
03      
04      
05      
06      

 : الغائبون
...................................................................................

..............................................................................  

  ......................: ىلإ ..................... أن املبلغ احملصل لألسبوع املمتد من

  ...................................................................: باحلروفاملبلغ 
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  .....................................................................: املبلغ باألرقام
  ..................................................................: مالحظات هامة

  .................................................................  

  مام املسجد و ختمهإمضاء إ                           مضاء رئيس جلنة املسجد و ختمهإ
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  ةـة الشعبيـة الدميقراطيـة اجلزائريـاجلمهوري

  األوقافوزارة الشؤون الدينية و 

  الصندوق الوطين للزكاة

  ...................واليةاللجنة الوالئية للزكاة 

  ..................اللجنة القاعدية للزكاة دائرة

  .............................: الرقم التسلسلي

  استحقاق الزكاةاستمارة طلب 

  ."من سأل من غري فقر أكل اجلمر" حديث شريف: قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

  تقبل االستمارات الفرديةباسم رب األسرة و ستمارةاالمتأل هذه 

  ......................... : ........................  اللقب : االسم

  ................. :  ................ اجلنسية : تاريخ و مكان االزدياد

  ................................................. : العنوان الشخصي
  

   ال                               ن   نعم   : هل متلك حسابا جاريا بريديا .1

 : كان نعم فما هو رقمه ذاإ   

 :احلالة االجتماعية .2

    أرمل (ة)         مطلق (ة)          متزوج             أعزب
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 :هل املسكن الذي تقيم فيه .3

    سكن فوضوي                 مستأجر                        ملكك

 :حدد طبيعة النشاط الذي متارسه .4

    ليس لدي عمل      عمل حر      عمل مؤقت      عمل دائم

 :حدد دخلك الشهري .5

                   لیس لدي دخل
              )دج2000-4000(
              )دج6000-8000(
            )دج8000-10000(
          ) دج12000- 10000(
           )دج12000أكثر من (

  دج............حدد املبلغ بالضبط  

 :حدى املنح التاليةإهل أنت مستفيد من  .6

  حدد مبلغها بالضبط........................      منحة التقاعد         

  ........................بالضبط مبلغها حدد      منحة الشيخوخة     

  ........................بالضبط مبلغها حدد           نياملعوقمنحة 

  ........................بالضبط مبلغها حدد     ن    ومنحة ااهد

  ........................بالضبط مبلغها حدد      منحة أخرى        

 :حدى املساعدات االجتماعية اليت تقدمها الدولةإهل أنت مستفيد من  .7
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     ال                                    نعم  

  حدد طبيعتها بالضبط..................... حدد بالضبط مبلغها الشهري..............

 :هل أنت مستفيد من خدمات الضمان االجتماعي .8

  ال             نعم  ء                              تعويض الدوا

   ال            بطاقة العالج ااين                          نعم 

     ال      نعم               خدمات أخرى

 : كم عدد أوالدك الذين يدرسون .9

  العدد.........................                                           بتدائياال

  .........................العدد    املتوسط

  .........................العدد    الثانوي

  .........................العدد    اجلامعي

   :هل تكفل يف بيتك العائلي. 10

  أمك                                        

    أبوك

    أخوك

    أختك

  حدد طبيعة القرابة...........                                          أحد أقاربك

 :هل تكفل يف بيتك العائلي .11
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  .....................القرابة طبيعة ........         العدد        يتامى             

  .....................القرابة طبيعة         ........العدد  مطلقات          

  .....................القرابة طبيعة........         العدد         أرامل

  .....................القرابة طبيعة ........        العدد         معوقني

  .....................القرابة طبيعة  ........       العدد         عاجزين

  .....................القرابة طبيعة   ........      العدد  حاالت أخرى    

  :هل تريد استخدام مبلغ الزكاة يف احلاجات .13

       الطبية     السكنية      املدرسية      اللباسية     الغذائية 

  حدد طبيعتها........................     حاجات اجتماعية أخرى 

 :مطلقة هلا أوالد قصر مرأةاذا كان طالب الزكاة إ .14

  ................................:مجايل للنفقةحددي املبلغ اإل

  :حدد بالضبط املعطيات اخلاصة بأوالدك الذين يعيشون معك .15

الرقم 
  التسلسلي

هل هو   السن  االسم
  متمدرس

هل هو 
  موظف

هل هو 
  متزوج

هل لديه 
  أوالد

كم عدد 
  أوالده

01                
02                
03                
04                
05                
06                
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07                
08                

   .ال حسب احلالة فقط  ـأجب بنعم أو ب :مالحظة

  :بالضبط املعطيات اخلاصة مبن تكفلهم ببيتك من غري أوالدك حدد .16

الرقم 
  التسلسلي

االسم و 
  اللقب

سبب   السن
  الكفالة

هل هو 
  متمدرس

هل هو 
  موظف

هل 
هو 

  متزوج

هل 
لديه 
  أوالد

كم عدد 
  أوالده

هل لديه 
  دخل

01                    
02                    
03                    
04                    
05                    
06                    
07                    
08                    

  .فقط احلالة حسب الـ ب أو بنعم أجب :مالحظة

  .يتيم، أرملة، حاالت أخرى :يف سبب الكفالة أكتب فقط  

  مضاء رب األسرة مقدم الطلبإ       .أشهد اهللا أن كل املعلومات اليت قدمتها صحيحة

 :خمصص لإلدارة

  :رأي اللجنة القاعدية للزكاة

  يرفض الطلب                                     يقبل الطلب                 
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  توقيع رئيس اللجنة القاعدية وختمه  

....................................................................................
....................................................................................  

  :رأي اللجنة الوالئية للزكاة

        الطلب يرفض                                     الطلب يقبل             

    ..............:سبب الرفض

  :مبلغ الزكاة

 ........................دج:الشهري

  دج .........................:الثالثي

  دج.......................:السداسي

  دج........................:السنوي

  :أداة الدفع

            حساب جاري                           حوالة بريدية     

  للزكاة ختم رئيس اللجنة الوالئيةتوقيع و                                                   
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  ةـالشعبي ةـالدميقراطي ةـاجلزائري ةـاجلمهوري

  األوقاف و الدينية الشؤون وزارة

  للزكاة الوطين الصندوق

    ......................والية للزكاة الوالئية اللجنة

  ..................دائرة للزكاة القاعدية اللجنة

  ...................................: مسجد

  .....................................: بلدية

  ........................................لشارعتأكيد الطلبات جدول توزيع و

لقب اسم و  الرقم التسلسلي
  رب األسرة

تاريخ تسلم   العنوان
  الطلب

يداع إتاريخ 
  الطلب

  مضاءاإل

            
            
            
            
            
            
            
            
            
            

  مام أو رئيس اللجنة القاعديةإختم إمضاء و                                                    
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  ةـة الشعبيـة الدميقراطيـة اجلزائريـاجلمهوري

  افـة و األوقـؤون الدينيـوزارة الش

  اةـدوق الزكـصن

  األوقاف و الدينية الشؤون وزارة

  للزكاة الوطين الصندوق

  ....................والية للزكاة الوالئية اللجنة

  ..................دائرة للزكاة القاعدية اللجنة

  استحقاق الزكاة "استثمارا"استمارة طلب 
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Abstrait

Le thème de notre mémoire a attrait : cadre institutionnel de la zakat et de son rôle dans le développement de l’économie algérienne.
Ce dernier représente la base principale de la réalisation d’un développement global. Cette étude a pour but de clarifier le rôle de la zakat
dans l’influence du changement économique et sociale car elle est devenue un des éléments essentiels de financement et cela est dut au
manque de ressources financières. A partir de ce principe, l’état doit jouer un rôle très important dans la gestion de la zakat, comme cela
s’est produit du temps de la charia.

Dans la partie théorique, notre travail s’est porté premièrement, sur le rôle de la zakat dans le développement à travers son impact sur le
changement économique et social. Deuxièmement, nous verrons la réglementation des institutions de la zakat. Troisièmement, les
principes légaux et les règles de fonctionnement des institutions de la zakat. Quatrièmement, voire comment réaliser la collecte et la
distribution de la zakat dans le cas où la présence ou non la présence d’une obligation.

Dans la partie pratique, nous avons faire une analyse comparative entre deux systèmes de zakat. Lun obligatoire (Soudan, Malaisie) et
l’autre volontaire (Algérie) dans le but de voire les avantages du système obligatoire de la zakat afin pourquoi pas de les appliquer dans
le système algérien de la zakat.

Mots-clés: Zakat, le développement, le cadre institutionnel, Obligation, bénévolat.

Abstract

This topic study is interested: institutional framework for zakat and its role in the development of the algerian economy, which is the
basic foundation for achieving comprehensive development, and this study came in order to clarify the role of zakat in influencing the
economic and social changes, which become elements of funding the mission in light of the scarcity of resources, and thus became the
incumbent on the state to assume command collected and disbursed as happened in the area ruled by islamic sharia in the islamic world
that has manifested dits itself through the theoretical part about the role of zakat in achieving development through its impact on
economic and social changes and regulatory zakat institutional institutions zakat and general principles of laws, regulations and
General forms for the collection and distribution of zakat in the event of a cram and there is no obligation to pay back zakat to the state.

Through the experiments applied to zakat in both Sudan and Malaysia, which are the compulsory distinguished character in the process
of collecting alms, and the experience of the Algerian Zakat fund which depend on the voluntary nature by identifying how the fund
operates and how to collect and distribute zakat and figures distribute, presumably obtained, with a comparison between the states of
Sudan, Malaysia and the mandate of Tlemcen and the lessons that can be learned from this course experiences for the development of
the institutional structure of the Algerian zakat fund aim of achieving economic and social development.

Keywords: Zakat, development, institutional framework, Obligation ,volunteering.
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