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 فلسطني ثرى الطاهرة مهُؤدما روت الذين األبرار اشهدائنِ إىل

 املقيتة العدو قضبان خلف القابعني البواسل أسرانا إىل

 (11)االسراء: إِحْسَانًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِيَّاهُ إِلَّا عْبُدُواتَ أَلَّا رَبُّكَ وَقَضَىٰ فيهم تعاىل قال من إىل

 .صغرياً ربياني كما امَهُيرمحْ أن القدير العلي اهللَ أسألُ الكرميني... يَّاوالد روح إىل

 هاؤاوضرَّ هاؤاسرَّ احلياة وشاركتين جبانيب، وقفت اليت زوجيت إىل

 فيهم احلياة نور أرى من إىل قليب، ةَهجومُ عيين، ةَرَّوقُ ،كبدي فلذات إىل

 .وآية( ،خلود )خالد، الغوايل أبنائي

 الكرمية وعائليت األعزاء وأخواتي خوتيإ إىل

 وأصدقائي وإخواني وأحبيت أهلي .وأعانوني... وشجعوني جبانيب وقفوا الذين إىل

 حياةٍ ومنهاج شريعة اإلسالم رضي من وكل دربي يف هبا استنرت حكمةً إىلَّ أهدى من كل إىل

 مجيعاً إليهم

 مبا انَعَفَنْيَ وأن ا،نَعُفَنْيَ ما انَمُلِّعَيُ أن وجل عز املوىل سائالً ،وتقديراً ناًفارْعِ املتواضع، اجلهد هذا أهدي 

 منابر من ومنرباً طاعته على عوناً الرسالة هذه تكون أنو ىوتقو اًعلم ويزيدنا غرينا، به ينفع وأن ا،نَمَلَّعَ

 الرشيد احلكم وتعزيز الدولة إلدارة حياة كمنهاج اإلسالمية الشريعة تطبيق حنو العلم
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 األمين، الوعد الصادق محمد سّيدنا على والسالم والصالة العالمين، رب هلل الحمد
  .المرابطين الصامدين البلد هذا هلأ ومن ،مسلمين جعلنا الذي هلل الحمدو 
خراجـ  العمـل هـذا إنجـا ب لـي وتوفيقـ  نعمـ  على اا خير وأ أولا  القدير العلي هللا وأشكر  وا 
 أن وجـل، عـ  اهلل شـكر بعـد لـي يطيـبف ،القـدير العلـي اهللب إل توفيقي وما ،النور إلى
 فاشــر اإلب لتفضــل  الرفدداتي عددادل الدددين عدالء لدددكتورا مــن والتقــدير الشـكر صالخــب أتقـدم
 اء.  الج خير اهلل اه  فج ،ونصائح  بتوجيهات  غمرني الذيو  ،الرسالة هذه على
 هونمددال إبدراهيم محمدد الـدكتور األسـتاذ مـن كـل إلى يردوالتق الشكر بخالص أتوج و 

ــــدكتور ــــول لتفضــــلهم ،الدددددين نددددور إبددددراهيم مددددازن وال ثرائهــــا ،الرســــالة مناقشــــة بقب  وا 
 .السديدة بمالحظاتهم

 الج يـل الشـكرب أتقـدم أن إل المقـام هـذا فـي يسـعني ل ،بفضـلهم الفضل لذوي واعترافاا 
 غسددان واألســتاذ هويددد  أبددو اسددحق نهدداد واألســتاذ شددتيو ا عبددد محمددد الــدكتور إلـى
لــى منددديل أبددو  أو كتابــا لــي قــدم أو التوجيــ ، أو بالــدعاء ســواء ي  علــ فضــل لــ  مــن وا 

 العملــي الواقــ  إلــى التفكيــر طــور مــن المتواضــ  العمــل هــذا إخــرا  فــي وســاهم معلومــة
 خيــــر عنـــي اهلل همافجــــ   ،بأســـمائهم لــــذكرهم المقـــام يتســــ  ل الـــذينو  ،النــــور يـــر  لكـــي
 .ء االج

لىو  هافي لعاملينوا ال كاة هيئة إدارة مجلس عضاءأل موصول وشكري  شـار  مـن كل ا 
   .المقترحة الستراتيجية صياغة في لمساهمتهم العمل ورشةو  البؤرية المجموعة في
 ئي.ودعا شكري أقدم الفضل لهأ ولسائر جميعاا، أولئ  إلى

 الكريم. لوجهه خالصة أعمالنا جيعل أن القدير العلي اهلل أسال وختاماً
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 الدراسة ملخص
 المقترحة واالستراتيجية فلسطين في الزكاة تنظيم قانون تطبيق واقع
الكشف عن ، و التعرف على واق  تطبيق قانون تنظيم ال كاة في فلسطينإلى  هدفت الدراسة

تساهم في تفعيل  مقترحة صياغة استراتيجية، و تطبيق القانون المعيقات والصعوبات التي تواج 
 .قانون بكفاءة وفاعليةالتطبيق 

 رويعب   ،  على وصف الظاهرة وصفاا دقيقاا يرك   الذيالمنهج الوصفي التحليلي،  الباحث استخدمو 
موعة فأجريت المقابالت والعديد من اللقاءات م  ذوي الختصاص، وعقد مج عنها كمياا ونوعياا،

بؤرية وورشة عمل لتقييم وتطوير الستراتيجية المقترحة، وتم تصميم استبانة تتناسب م  موضوع 
من فئات المجتم  ( فئات 6الدراسة، والتي و عت بعد تحكيمها على مجتم  الدراسة المكون من)

( 66وقد تم استرداد ) ( فرد،70وعددهم ) الفلسطيني من ذوي الختصاص بتطبيق القانون
 من مجتم  الدراسة. %34.1تبانة ما يمثل اس

 وخلصت الدراسة إلى العديد من النتائج منها:
ولم يتم تفعيل دور الهيئة  ،لم يطبق بالدرجة المطلوبةو أن قانون تنظيم ال كاة في مراحل  األولى 

 كونها صاحبة الختصاص في كجهة رسمية بحكم القانون في تنظيم ال كاة تحصيال وصرفا
 وعدم، توفر اإلمكانات الال مة رغم عدم أنها تبذل جهود ملموسة لتفعيل تطبيق القانونو تطبيق ، 
العديد من المعيقات ، وأن هنا  مأسسة ال كاةبوعي مجتمعي لد  المجتم  الفلسطيني وجود 

 .والصعوبات التي تواج  تطبيق القانون، ومنها عدم وجود استراتيجية للهيئة
 :اهمهالتوصيات أ نم رسة بمجموعةاوقد أوصت الد

قيام الهيئة بتفعيل تطبيق قانون تنظيم ال كاة في فلسطين بكفاءة وفاعلية وفقاا لمعايير الحكم 
الرشيد المعمول بها في فلسطين، وتطبيق اإلدارة الستراتيجية عبر تنفيذ الستراتيجية المقترحة 

  ات التي تواج  تطبيق القانون.لتحقيق أهدافها وأغراضها والتغلب على كافة المعيقات والصعوب
دعم الهيئة في استيعاب الجهات المتعددة القائمة على تحصيل األموال ال كوية والتصرف بها 
بخالف الهيئة تحت مظلة هيئة ال كاة وفق نظام يحدد العالقة وينظمها بحكم أنها الجهة 

تحصيل ال كاة من كافة المختصة في تنظيمها تحصيال وصرفا بحكم القانون، وتفعيل دورها في 
 مواردها وفق القانون بتطبيق إل امية ال كاة في اتجاه مأسسة ال كاة.

ضرورة توحيد الجهود لتنظيم العالقة بين ضريبة الدخل وهيئة ال كاة لتكون عالقة تكاملية عبر 
توحيد النصوص القانونية بشكل واضح وصريح، وبما يسمح بحسم مقدار ال كاة المدفوعة من 

، وضرورة التنسيق الجيد بين هيئة ال كاة وو ارة المالية والمؤسسات لغ الضريبة المستحقةمبا
 الحكومية األخر  ذات الختصاص بتطبيق القانون، وتفعيل التعاون والدعم الحكومي لها.



 ه

 

Abstract 
 

The reality of the application of Zakat regulating law in Palestine and a 

proposed strategy. 

The study aimed to identify the reality of the application of Zakat regulating law in 

Palestine، and detecting the obstacles and difficulties faced during application of the 

law، and proposing a strategy that contributes to the activation of the application of 

the law efficiently and effectively. 

The researcher used the descriptive analytical method, which focuses on the 

description of the phenomenon accurately and is expressed quantitatively and 

qualitatively. In order to achieve the objectives of the study and testing of hypotheses 

the researcher used primary and secondary data، including interviews conducted with 

a number of specialists، and focus group and a workshop were held to evaluate and 

develop the proposed strategy. In addition، the researcher used an arbitrated 

questionnaire، which was distributed on the population of the study. The population of 

the study consists of six groups of the Palestinian community who are specialists in 

the application of the law with a number of seventy persons. Sixty six questionnaires 

has been collected which constitutes 94.3% of the study population.  

The study concluded that the law of regulating Zakat and its application are still in 

their early stages، and there is no activation of the role of the Zakat institution as an 

official regulating body، despite the fact that Zakat institution is the specialized 

authority for applying the law. The study concluded also that the Zakat institution is 

making concrete efforts to activate the application of the law، despite the lack of 

necessary resources، and the lack of the Palestinian community awareness regarding 

the institutionalizing of Zakat. Finally it was concluded that there are many obstacles 

and difficulties face the application of the law such as lack of having a clear strategy 

for the institution. 

The study has recommended a set of recommendations، including: The need to 

activate the application of Zakat regulating law in Palestine by specialized authorities 

according to the standards of good governance. And the need to apply the strategic 

management through the implementation of the proposed strategy; in order to achieve 

the objectives of the institution and to overcome all obstacles and difficulties faced 

while enforcement of the law. 

The study recommended also that there is a need for good coordination between the 

institution of Zakat and other institutions responsible of collecting and distributing 

Zakat money. According to this coordination, all the multiple entities that collect the 

money of Zakat should work under the banner of the institution of Zakat according to 

a system that defines and organizes this relationship. In addition, it is important to 

activate the responsibility of Zakat institution through applying the obligatory of 

Zakat towards institutionalization of it. 

Finally, the need to consolidate efforts and regulate the relationship between the 

institution of Zakat and the department of income tax to reach a complementary 

relationship through the unification of clear and explicit legal texts, especially those 

related to the deduction of Zakat from the tax. In addition, the necessity of good 

coordination between the institution of Zakat and the ministry of finance and other 

governmental institutions specialized in applying the law. And there is need to 

activate the cooperation with the institution and to activate the governmental support 

to it 
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 التمهيد  الفصل اإلطار العام للدراسة
 التمهيد 
 مقدمة:

د حـيسـهم فـي التكافـل قامـة مجتمـ  مإل فـي فلسـطين إن محور النطالق فـي التشـري  اإلسـالمي
قانون تنظيم ال كاة، والذي بموجب  أنشئت هيئـة ال كـاة الفلسـطينية مشكلتي الفقر والبطالة كان  من

 عتبــرت، كمــا و باعتبارهــا حقــاا معلومــاا للســائل والمحــروم  وصــرفاا،تحصــيالا  ال كــاة لتقــوم علــى تنظــيم
 بهــا يتقـرب عبـادة كونهــا ،لمجتمـ ا حيـاة فـي عظــيم دور فلهـا ،اإلسـالم أركـان مــن هـام ركـن  كـاةال

 الفقــــراء ومســــاعدة ،والعطــــاء البــــذل علــــى خاللهــــا مــــن ويتعــــود ،ســــلوك  ميويســــتق ،اهلل إلــــى المســــلم
 اقتطـاع حقيقتهـا يفـ ال كـاةف ،والبخـل الشـح مثـل النفسـية األمـرا  مـن يـتخلص بهـاو  ،والمحتاجين

 أو ،الحول علي  وحال نقداا، أو عيناا  عاطالا  أو مستثمراا  المال هذا أكان سواء نصاباا، بلغ مال من
 يفـ مـا أو اسـتخراج ، عنـد والركـا  المعـدن أو حصـادها عنـد والثمـار كـال روع صاحب  من  استفاد
 اهلل قــــولل مصــــارف، لثمانيــــة الكــــريم القــــر ن بــــنص المقتطــــ  المــــال هــــذا تخصــــيص ويــــتم حكمهــــا
ــَدَقات   ِإن َمــاتعــالى َؤل َفــةِ  َعَلْيَهــا َواْلَعــاِمِلينَ  َواْلَمَســاِكينِ  ِلْلف َقــَراءِ  الص  َقــابِ  َوِفــي ق ل ــوب ه مْ  َواْلم   َواْلَغــاِرِمينَ  الر 
  (60 )التوبة: َحِكيم   َعِليم   َوالل     الل  ِ  ِمنَ  َفِريَضةا  الس ِبيلِ  َوِاْبنِ  الل  ِ  َسِبيلِ  َوِفي
 على القائمة المؤسسةو  فريد نظام يفه ،بمجتمع  الفرد وعالقة بخالق  الفرد عالقة ال كاة مظ  نَ ت  و 

 تحقيق من ،المجتم  حياة في الهامة وظيفتها لها ،ومالية واقتصادية اجتماعية مؤسسة تنفيذها
 اهلل شرع أجلها من التي الغاية إلى صلت حتى ،الناس عند الخير وتنمية الجتماعي التكافل
 ،لنا اهلل شرع  بما الت امناو  ماليال نظامنا وسالمة صحة ضمنن فبها ،الركن هذا أحكام تعالى
  واآلخرة. الدنيا في مصالحنا م  ومتفقاا  لفطرتنا موافقا مالياا  نظاماا  ويكون

 تنمو خصبة بيئة والثقافية، والسياسية والجتماعية القتصادية بجوانب  الفلسطيني الواق  يمثلو 
 الفقر مشكلتي من فاقم امم ال كاة فريضة أداء على تؤثر التي والصعوبات المعيقات فيها

 ال كاة بدف  المكلفين مل ماا  1008 لعام 3 رقم ال كاة لتنظيم الفلسطيني القانون فجاء والبطالة؛
 غير ومحاسبة دفعها، ووجوب إنفاقها، وأوج  تحصيلها، كيفيةب واهتم ،اإلسالمية يعةالشر  وفق

ذْ  تعالى: قول  في الكريم القر ن  بي نّ  كما الملت مين،  ِبَها َوت َ ك يِهمْ  ت َطه ر ه مْ  َصَدَقةا  َأْمَواِلِهمْ  ِمنْ  خ 
ونَ  َوال ِذينَ  تعالى: قول  وفي (301 )التوبة: ةَ  الذ َهبَ  َيْكِن    الل  ِ  َسِبيلِ  ِفي ي نِفق وَنَها وََل  َواْلِفض 
 واق  عن البحث في للباحث اا كبير  دافعاا  شكل الواق  وهذا ،(14 )التوبة: َأِليم   ِبَعَذاب   َفَبش ْره م
 صياغة في إيجابياا  أثراا  ستشكلوالتي  والصعوبات المعيقات على التغلب سبلو  القانون، تطبيق

 مشكلتي من دحال على يعمل بما وتطويره علية،اوالف الكفاءة من عالية بدرجة لتطبيق  استراتيجية
 فلسطين. في الرشيد الحكم إدارة تع ي و  والبطالة الفقر
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 وتساؤالتها الدراسة مشكلة :أوالا 
 يسـهم متكافـل مجتمـ  إلقامـة ،فلسـطين في وصرفاا  تحصيالا  ال كاة تنظيم في الدراسة مشكلة تكمن
 ال كـــاة أخـــذ وأن والمحـــروم، للســـائل معلومـــاا  حقـــاا  باعتبارهـــا والبطالـــة الفقـــر مشـــكلتي مـــن الحـــد فـــي

ذْ تعالى لقول  اإلمام حقوق من حق وجبايتها  التوبـة:) ِبهَـا َوتـ َ ك يِهمْ  ه ـر ه مْ ت طَ  َصَدَقةا  َأْمَواِلِهمْ  ِمنْ  خ 
 القــانون تطبيــق أهميــة شــكلت ولــذل  ،وفاعليــة بكفــاءة قــانونال تطبيــقب إل ذلــ  يكــون ول ،(301
 عــن والكشــف ال كــاة، تنظــيم قــانون تطبيــق واقــ  علــى للتعــرف للباحــث كبيــراا  دافعــاا  الدراســة محــل
 مــن عاليــة بدرجــة طبيقــ ت فعيــللت اســتراتيجية وصــياغة تطبيقــ ، تواجــ  التــي والصــعوبات تالمعيقــا
 بالسؤال صياغتها يمكن والتي الدراسة، هذه مشكلة تلمس إلى بالباحث حدا مما ،والفاعلية الكفاءة
  وهو: الرئيس

 بيقه؟طت فعيللت المقترحة واالستراتيجية فلسطين في الزكاة تنظيم قانون تطبيق واقع ما

 التالية: الفرعية األسئلة ن ع ويتفرع
 فلسطين؟ في ال كاة تنظيم قانون تطبيق واق  ما .3
 ؟ال كاة تنظيم قانون تطبيق تواج  التي والصعوبات المعيقات ما .1
 القانون؟ تطبيق لتفعيل و مال كطموحات الفلسطينية ال كاة هيئة تواج  التي التحديات هي ما .1
 للهيئة؟ الداخلية بيئةلل والضعف القوة نقاط هي ما .4
 للهيئة؟ الخارجية للبيئة والتهديدات الفرص هي ما .5
  ؟وفاعلية بكفاءة ال كاة تنظيم قانون تطبيق تفعيل في تساهم التي المقترحة الستراتيجية ما .6
 

 الدراسة أهداف ثانياا:
 اآلتية: األهداف تحقيق إلى الدراسة هذه تسعى

 .فلسطين في ال كاة تنظيم قانون تطبيق واق  على التعرف .3
 فلسطين. في القانون تطبيق تواج  التي والصعوبات المعيقات عن الكشف .1
 ال كاة تنظيم قانون تطبيق واق  تجاه الدراسة مجتم  أفراد استجابات في الفروق على التعرف .1

 - الوظيفي المستو  – التعليمي المستو  -العمر - )الجنس للمتغيرات تبعاا  فلسطين في
 مة(.الخد سنوات

عبر الكشف  وفاعلية بكفاءة ال كاة تنظيم قانون تطبيق تفعيل في تساهم استراتيجية صياغة .4
عن التحديات التي تواج  الهيئة كطموحات و مال وتحديد نقاط القوة والضعف والفرص 

 .والتهديدات للبيئة الداخلية والخارجية للهيئة
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 الدراسة وأهمية مبررات ثالثاا:

  العلمية: األهمية

 نوعهـا، مـن األولـى الدراسـة تعتبـر كونهـا فـي العلميـة الناحية من الدراسة هذه أهميةمبررات و  تنب 
 واط العـــ ، الباحـــث علـــم حســـب التطبيقـــي الجانـــب مـــن ال كـــاة تنظـــيم قـــانون موضـــوع تتنـــاول التـــي

 ههــذ جــاءت وبــذل  الموضـوع، هــذا تتنــاول التـي العربيــة والمراجــ  الدراســات فـي نــدرة دو وجــ وكـذل 
 ها.وجود من العلمية األهمية اا ظهر وم بذل  يهتم مرج  لتوفير منها محاولة في الدراسة

 العملية: األهمية

 التالية النقاط في العملية الناحية من الدراسة هذه مبررات وأهمية تنب 

يصالو  فلسطين، في ال كاة تنظيم قانون تطبيق لواق  مالمستها إلى رج ت .3  معبرة صورة ا 
برا   تطبيق اق و  عن وشاملة  تطبيق فيكجهة اختصاص رسمية واستقالليتها  هيئةالأهمية  وا 
 الضريبة بين المتضاربة العالقة عن والكشفوالصرف لل كاة،  التحصيل  ليةتنظيم و  القانون
 المعيقات من العديد عن الكشف باإلضافة إلى ،لها المناسبة الحلول ووض  وال كاة

 .حديث قانون وأن  خاصة ،القانون تطبيق تواج  التي والصعوبات

 تفعيل في تساهم مقترحة استراتيجية صياغة في المتمثلة والمساهمات الحلول أهم ناولهات .1
 من كبيرة شريحة خدمة في يساعد بدوره والذي وفاعلية، بكفاءة ال كاة تنظيم قانون تطبيق

 العمل عن والعاطلين رالفق معدلت بلغت "حيث والمحتاجين؛ الفقراء من الفلسطيني المجتم 
 نسبة ووصلت (%13) إلى (1033) لعام غ ة في الفقر نسبة فوصلت مرتفعة معدلت إلى

 الفلسطيني(. لإلحصاء المرك ي )الجها  ("%45.3) إلى (1034لعام) غ ة في البطالة

 القتصادية المشكالت أثر من الحد في ال كاة تنظيم قانون تطبيق تفعيل أهمية إبرا  .1
يجاد فلسطين، في اعيةوالجتم  الجتماعي، التكافل ثقافة وينشر ومتكافل، مترابط مجتم  وا 

 ل كاةا بدف  واللت ام الستثمار تشجي  كذل و  الجتماعية، العدالة منظومة تحقيق في تسهمو 
 .رسمية جهة   عبر منتظم بشكل

 ،وصرفا تحصيال ةال كا تنظيم لعملية المكونة المختلفة واألبعاد الجوانب على الضوء تسلط .4
 القطاع لنجاح الال مة األساسية المقومات إلى الدراسة هذا نهاية في الوصول يتم بحيث
 ،العالقة ذات الجهات كافة تعم فائدة يشكل الذي األمر ،ال كاة مأسسة خالل من ال كوي
 المهتمونو  ال كاة، وهيئة بالقانون، العالقة ذات والتشريعية المالية المؤسسات أهمها من والتي

 والباحثون.
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 الدراسة حدود اا:رابع
 ال كاة تنظيم قانون تطبيق واق  على التعرف على الدراسة هذه اقتصرت الموضوعي: الحد .3

 .فلسطين في ال كاة تنظيم قانون تطبيق تفعيل نحو للهيئة المقترحة والستراتيجية فلسطين في
 فيها يطبق والتي غ ة قطاع محافظات في الدراسة إجراء على الباحث اقتصر المكاني: الحد .1

 كافة على تطبيق  إمكانية لعدم نظراا  وذل  الفلسطينية، ال كاة هيئة خالل من القانون
 السياسية. للظروف نتيجة الوطن محافظات

 م. 1035 عام وحتى م1033 عام في ال كاة تنظيم قانون تطبيق بداية منذ الزماني: الحد .1
 فئات. 6 لعدد والممثلة فرد (70) بعدد اسةالدر  مجتم  شمل البشر : الحد .4
 

  الدراسة مصطلحات اا:خامس
 اسـتخداما، األكثـر المصـطلحات لـبع  ومحـددة واضـحة إجرائيـة تعريفـات إعطـاء الدراسـة تحاول
 يلي: ما المصطلحات هذه ومن
 الفلسطيني: الزكاة تنظيم قانون .3

 في الفلسطيني تشريعيال المجلس عن صادر ال كاة لتنظيم 1008 لسنة 3 رقم قانون
 تنفيذية لئحة ل  وتوجد 1033 لسنة 5 رقم القانون بموجب وتعديالت  10/30/1008

  .1034 لسنة 143 رقم الو راء مجلس من بقرار صادرة
 هيئة:ال .1

 مؤسسات من مؤسسة وهي مرك ي ل مصلحي عام مرفق هيو  الفلسطينية ال كاة هيئة
دارياا  مالياا  مستقلة، اعتبارية شخصية وذات نون،القا بحكم الفلسطينية الوطنية السلطة  وا 
 وقانونياا.

 االستراتيجية: .3
 واستغالل الخارجية البيئة تهديدات ولمواجهة للهيئة التنافسية المي ة لتحقيق التحر  أسلوب"
 لتحقيق سعياا  هيئةلل الداخلية للبيئة والقوة الضعف نقاط الحسبان في يأخذ والذي ،لها فرصال

 (.10:1033)ماهر، المنظمة" وأهداف ؤيةور  رسالة
 االستراتيجية: اإلدارة .4

 الرؤية على والرقابة والتنفيذ التصميم في المنظمة تستخدم  الذي والمنهج اإلداري النظام "هو
 تحدد التي اإلدارية والممارسات القرارات مجموعة وهي .ةوالستراتيجي واألهداف والرسالة
 . Wheelen & Hunger)،2003 ،(p.14 "ما لمؤسسة المد  طويل األداء
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 الباحث نظر وجهة من اإلجرائي المصطلح م  يتفق الستراتيجية لإلدارة السابق التعريفو 
 للهيئة، والخارجية الداخلية الكفاءة ورف  الولء، روح تعميق عنيي اإلداري النظام أن حيث
 النظام وتع ي  أهدافها، تحقيق في ةالحديث التقنية استخدام وتع ي  فيها، البشرية القو  وتنمية
 المستمر والتطوير الشاملة الجودة إدارة نظام وض و  التخطيط عملية تع ي و  والمالي اإلداري

  .إدارتها في
 االستراتيجية: الرؤية .5

 تصور هي إي (.1033 )ماهر، ."علي  تكون أن تطمح وما المنظمة لمستقبل تصور هي"
 األجل. طويل المستقبل في علي  تكون أن تطمح وما المنشود لمستقبلها الهيئة

 الصعوبات اا:سادس
 أبر ها: من الصعوبات من جملة الباحث أمام ظهر
 والذي الداخلي الفلسطيني والنقسام غ ة على للحصار فر  من القائمة السياسية الظروف .3

 الفلسطيني. التراب كافة على بحث  إجراء من الباحث يمكن لم بدوره
 ال كاة تنظيم قانون جانب تناولت التي الحديثة والمراج  الفلسطينية واألبحاث اتالدراس ندرة .1

 .حديثاا  طرحت التي المواضي  من الموضوع هذا باعتبار
 الناس عامة قبل من من  الغر  وعلى علية والتعرف القانون بوجود كبيرة بدرجة الجهل .1

 األخر . التخصصات أو بالقانون المختصينو 
 طوعيتها أو ال كاة إل امية تطبيق في للهيئة العامة السياسة تحديد في النظر وجهات اختالف .4

 تطبيق في الختصاص جهاتالعديد من  ومشاركة تعاون وعدم هاتطبيق في التدر  أو
 األهداف تحديد في صعوبة شكل مما الستراتيجية إعداد مراحل في لباحثم  ا القانون

  .تنفيذها وكيفية للهيئة الستراتيجية
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 :مقدمة
 كثيـرة  مواقـ فـي الصـالة مـ  وقرنهـا اإلسالم أركان من الثالث الركن ال كاة وجل ع  اهلل جعل لقد
 مــرة ثالثــين الكــريم القــر ن فــي ال كــاة لفظــة فــوردت من لتهــا، عظــم علــى للدللــة الكــريم؛ القــر ن فــي
 الســـنة عبـــر ومكانتهـــا حكمهـــا توضـــيح فـــي كبيـــراْ  اهتمامـــاْ  نالـــت وكـــذل  وأهميتهـــا، مكانتهـــا ني  َبـــلت

ــي   بال كــاة، تتعلــق وأحاديــث  يــات مــن النبويــة والســنة الكــريم القــر ن فــي ورد مــاو  النبويــة،  حكــم ني  َب
 اهلل يمكـنهم ومـن ال كـاة يمـؤد   المـؤمن وصـفات أداهـا من وج اء بالصالة وارتباطها ال كاة فريضة

ــواْ  تعــالى قولــ  فــيف األر ، فــي ــاَلةَ  َوَأِقيم  َكــاةَ  َو ت ــواْ  الص   (،41 )البقــرة: الــر اِكِعين َمــ َ  َواْرَكع ــواْ  ال  
وا َوَمــا تعــالى وقولــ  َنَفــاء الــد ينَ  َلــ    م ْخِلِصــينَ  الل ــ َ  ِلَيْعب ــد وا لإِ  أ ِمــر  ــوا ح  ــالةَ  َوي ِقيم  َكــاةَ  َوي ْؤت ــوا الص   ال  
 (.5 ة:ن  بي  )ال اْلَقي َمةِ  ِدين   َوَذِل َ 

 بعـث عنـدما  اهلل رسـول حـديث منهـا وحكمها ال كاة شأن في  اهلل رسول عن أحاديث وردتو 
 فـإن اهلل، رسـول وأنـي اهلل إل إلـ  ل أن شـهادة إلـى )ادعهـم فقـال يمن،الـ إلى عن  اهلل رضي معاذا
 هــم فــإن وليلــة، يــوم كــل فــي صــلوات خمــس علــيهم افتــر  قــد اهلل أن فــأعلمهم لــذل ، اأطــاعو  هــم

 علــى وتــرد أغنيــائهم مــن تؤخــذ أمــوالهم، فــي صــدقة علــيهم افتــر  اهلل أن فــأعلمهم لــذل ، أطــاعوا
 .] 1/3135:304 البخاري صحيح[ فقرائهم(
 أسـباب مـن سـبب فهـي األر ، فـي المسلمين وتمكين المسلم، نفس تربية في عميق أثر لها فهي

 لــ  وحصــن وحافظــة للمــال وطهــارة نمــاء وهــي اله يمــة، أســباب مــن ســبب عنهــا البعــد كمــا النصـر
 اهلل ســـبيل فـــي إنفـــاق كـــذل  وهـــي والبخـــل، الشـــح مـــن للمســـلم طهـــارة هـــي كمـــا والـــبالء، الشـــر مـــن
 الفرائ . وأجل   العبادات أعظم من فهي بإخالص، يؤدوها أن المؤمنين على ل اما هلل بوديةوع
 مشاكلها وحل للدولة اقتصادية تنمية يكون ول ب ، إل الجتماعية الحياة تصلح ل نظام ال كاة إن

ــ قــادرة قويــة الدولــة فتكــون بــ ، إل للمســلمين وقــوة عــ ة تكــون ول بــ ، إل القتصــادية  حمايــة ىعل
 مــن وســالم، بــأمن فيهــا المواطنــون ليعــي  الــداخلي األمــن وتحقيــق الخــارجي العــدو مــن مواطنيهــا
 واآلخرة. الدنيا في للمؤمنين رحمة وجل ع  اهلل شرع  الذي الرباني النظام هذا تطبيق خالل

فــي ؛ إلبــرا  أهميتهــا وعظــم من لتهــا ال كــاة حــول العامــة يمهامفــال عــر  ســيتم المبحــث هــذا فــيو 
 .اإلسالم
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 األول المبحث
 الزكاة حول عامة مفاهيم

 تمهيد:
 كوجوب واجبة وهي شعائره، من شعيرة فهي اإلسالم، في عظيمة ومن لة أهمية لها ال كاة
جماع والسنة بالقر ن ذل  وثبت ،وجوبها شروط في  توفرت من على عين فر هي و  ،الصالة  وا 

 وقد متكامل، كامل اقتصادي نظامو  اإلسالمية للدولة المالية الموارد أهم من وهي المسلمين،
 التحذير وفي ،وأهميتها ومن لتها فضائلها وفي حكمتها، في عديدة مرات ال كاة عن العلماء كتب
 والشروط وتعريفاتها، ال كاة اهيةفي م مطالب ثالثة المبحث هذا ستعر سوف يو  منعها، من

 قانون أن إلى مشيراا  تفاصيل،ال في واإلبحار التوس  دون ال كاة، ومصارف وموارد لها، الواجبة
 مصداقاا  ىطا عْ ت   ول ذْ ؤخا ت   وأن لبد ال كاة أن على رئيس بشكل استند فلسطين في ال كاة تنظيم
ذْ  ﴿ تعالى: قول  في كريمةال يةلآل  :التوبة) ﴾ ... ِبَها َوت َ ك يِهمْ  ت َطه ر ه مْ  َصَدَقةا  َأْمَواِلِهمْ  ِمنْ  خ 

 بل ،ورسول نبي أن  على ل والسالم ةالصال علي  النبي يخاطب اإللهي التوجي  جاءف (301
 في صدق  يتأكد اإلنسانفإن  لذل  ،المال بدف  أمر بال كاة واألمر ،المسلمين أمر يول أن  على
 لو  ال كاة يأخذ بأن الكريم اآلية في  والسالم الصالة علي  للنبي األمر وهنا ،مال  دف  من إيمان 

 وبذل  ،المسلمين مصالح ب  تعلقيهذا النظام  ألن ؛منهم أخذي أن يجبف ،ل  هايدفعو  أن نتظري
 فلسطين في ال كاة تنظيم قانون جاء هنا ومن يؤديها، ل أو يؤديهافي أن  للمسلم أداؤها تر ي ل

 مقاصدها. ال كاة تحقق حتى وصرفا تحصيال ال كاة لينظم
 
 األول المطلب

 الزكاة يفوتعر  ماهية
 الزكاة: تعريف أوالا:
 :لغةا  الزَّكاة -3

 النماء بمعنى أيضاا  وتأتي التطهير، في للمبالغة الت كية وتستعمل التطهير، والت كية ال كاة معنى"
 وأصــل" العــرب لســان فــي وجــاء (،1003،)البخــاري واإلخــالص" الطاعــة وبمعنــى والمــدح والبركــة
 ."والحــــديث القــــر ن فــــي لعمِ اســــت   قــــد وكلــــ  والمــــدح. ركــــةوالب والنمــــاء الطهــــارة اللغــــة: فــــي ال كــــاة

 (1000 )المصري،
 :اصطالحاا  الزكاة -2
 يجــدها التعريفــات بهــذه المــتمعن ولكــن ال كــاة تعريــف فــي المســلمين علمــاء مــن الكثيــر اجتهــد لقــد
 التعريفات: هذه ومن المعنى، في واضح بشكل البع  بعضها م  تتفق
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 صــرف  يجـب مخصــوص مـال مــن مخصـوص لقــدر اسـم أنهــاب" الشـربيني: الخطيــب محمـد تعريـف

 "هــي بأنهــا عثيمــين ابــن عرفهــا وقــد ،(13:1034 واألغــا، )هنيــة، "بشــرائط مخصوصــة ألصــناف
 ."مخصوصــــة جهــــة   أو لطائفــــة   معــــي ن، مــــال   فــــي شــــرعاا، واجــــب   جــــ ء   بــــإخرا  تعــــالى، هلل التعبُّــــد

ــــويجري، ــــوم ءجــــ  " بأنهــــا (3:1034 )رضــــوان، وعرفهــــا (،1003 )الت ــــوم مــــال مــــن معل ــــى معل  إل
 بأنهــا (53:1034 ) يــادة، وعرفهــا ،"والمجتمــ  والمــال للــنفس وت كيــة وطاعــة هلل عبــادة مســتحقي 

 للعبـاد، وحقـا هلل طاعـة مخصوصة شروط وفق مخصوصة لفئات مال  من المؤمن يبذل  لما لفظ"
 ســو  المـال مـن يمتلـ  مـا علـى الحـول حـال إذا للنصـاب مالـ  حـر مسـلم كـل علـى تجـب فال كـاة
 ."حصاده يوم في  ال كاة تجب فإن  ال روع
 َو ت ــوا تعـالى قولـ  فـي الكـريم بــالقر ن جـاء مـا مـ  توافـق بمــا شـرعاا  ال كـاة تعـاريف استعرضـنا وقـد
ــــْومَ  َحق ــــ    ــــي َوال ــــِذينَ  تعــــالى: وقولــــ  (343 )األنعــــام: َحَصــــاِدهِ  َي ــــائِ  م ْعل ــــوم   َحــــق   َأْمــــَواِلِهمْ  ِف  لِ ِللس 

ومِ   وض  فقد الفقير، على الغِنى   من مّنة أو هبة ليست فهي ولذل  (،15-14 )المعار : َواْلَمْحر 
 صـدقة بلفـظ الكـريم القـر ن مـن  يـات فـي جـاءت وقـد هذا تضبطها، التي والمبادئ األحكام الفقهاء
ذْ  تعالى لقول   َوالل     َله مْ  َسَكن   َصاَلَت َ  ِإن   َعَلْيِهمْ  َوَصل   ِبَها مْ َوت َ ك يهِ  ت َطه ر ه مْ  َصَدَقةا  َأْمَواِلِهمْ  ِمنْ  خ 
 ليس ولكن صدقة، ال كاة أن في والصدقة ال كاة بين الفرق ويتضح ،(301 التوبة:) َعِليم   َسِمي   
 أي شـــرعاا، الواجـــب القـــدر بـــإخرا  تعـــالى هلل تعبـــداا  ة،ي  ِضـــفرْ  صـــدقة ال كـــاة وأن  كـــاة، صـــدقة كـــل
ــالم   أمـوال مــن خصـومةم  فــي ســماهم الـذين لهــا المسـتحقين وهــم مخصوصـة، جهــة أو لطائفـة ي ك 

 غيــر مــن المــال مــن باإلنفــاق هلل التعبــد هــي الصــدقة بينمــا المحــددة، الشــروط ووفــق الكــريم كتابــ 
 الواجبة. ال كاة على الصدقة تطلق وقد الشرع، من إيجاب

ن وال يـادة النمـاء حيـث مـن اللغة في عناهام م  يتوافق الشرع في ال كاة معنى إن  ظاهرهـا كـان وا 
ـن َأنَفْقـت م َوَمـا تعـالى: قال المال،  يادة  ثارها لكن-المال كمية نقص-النقص  ي ْخِلف ـ    َفه ـوَ  َشـْيء   م 
 وَعفــي َوَل  ،َفَتَصــد ق وا َصــَدَقة   ِمــنْ  َمــال   َنَقَص يــ ل)  النبــي وقــال (،13 )ســـبأ: الــر اِ ِقينَ  َخْيــر   َوه ــوَ 
 كمـا .]1/3674:108 الرسـالة ط أحمـد مسـند[ (القيامـة يـوم ِع ًّا ِبَها الل     َ اَده   ِإل   َمْظَلَمة   َعنْ  عبد  
 األحكـام وفـق الفقـراء إلـى األغنيـاء وثـروة دخـل بعـ  نقـلب الثروة تو ي  إعادة بأنها تعريفها يمكن

 مصـارف نحـو الموجهـة الدولـة إيرادات ادرمص من مصدر وهي لها، الضابطة والمبادئ الشرعية
 لهــا يحــق فــال الوضــعية الماليــة السياســات فــي عليــ  متعــارف هــو مــا خــالف علــى شــرعا محــددة

 للدولة. القتصادي الوض  وحسب تريد التي الوجهة حسب فيها التصرف
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 هاتحصيل عن الدولة ومسئولية الزكاة حكم ثانياا:
 فريضة: الزكاة -3

ــواْ  :تعــالى لقولــ  ،الهجــرة مــن الثــاني العــام فــي فرضــت ،اإلســالم رائ فــ مــن فريضــة فهــي   َوَأِقيم 
ــاَلةَ  َكــاةَ  َو ت ــواْ  الص   َحــق   َأْمــَواِلِهمْ  ِفــي َوال ــِذينَ  :تعــالى وقولــ  (41 البقــرة:) الــر اِكِعينَ  َمــ َ  َواْرَكع ــواْ  ال  
ومِ  ِللس ـاِئلِ  * َمْعل وم    وعمـود ،اإلسـالم أركـان مـن الثالـث الـركن وهـي (15-14 لمعـار :)ا َواْلَمْحـر 
 إل إلــ  ل أن شــهادة خمــس علــى اإلســالم )بنــي  لقولــ  بهــا، إل يقــوم ل التــي الــدين أعمــدة مــن
قـام اهلل رسـول محمداا  وأن ،اهلل يتـاء ،الصـالة وا   البخـاري صـحيح] رمضـان( وصـوم والحـج ال كـاة وا 
 قتــال علــى الصــحابة واتفــق وجوبهــا، علــى األمصــار جميــ  فــي المســلمون أجمــ  "وقــد ]3/33:8

  .(310:1034وكردية، )عويضة، واإلجماع" والسنة بالكتاب ال كاة فْرِضي ة بذل  فثبت مانعيها،
 

 الزكاة: مانع حكم -2
 .الـدنيا فـي لـ  والعقوبـة اآلخـرة فـي لـ  الغلـيظ بالعـذاب شديداا  تحذيراا  ال كاة مانعي  الرسول حذر
 َفْضـِل ِ  ِمـنْ  الل ـ     تَـاه م   ِبَمـا َيْبَخل ـونَ  ال ـِذينَ  َتْحَسـَبن   َوَل  تعـالى َقالَ  " اآلخرة في العذاب صعيد فعلى
ق ونَ  َله مْ  َشر   ه وَ  َبلْ  َله مْ  َخْيراا ه وَ   مسـلم ورو  (380 عمـران: ) ل اْلِقَياَمـةِ  َيْومَ  ِب ِ  َبِخل وا َما َسي َطو 
علـــت إل حقهـــا يـــؤد   ل فضـــة ول ذهـــب صـــاحب مـــن )مـــا ال:قـــ  النبـــي أن  القيامـــة يـــوم لـــ  ج 

 مقــداره كــان يــوم فــي وظهــره، وجبهتــ  جنبــ  بهــا فيكــو  جهــنم، نــار فــي عليهــا أ ْحِمــىَ  ثــم صــفائح،
مـا الجنـة إلـى إمـا سـبيل ، فيـر  النـاس بـين يقضـى حتـى سـنة، ألف خمسين  مـن ومـا النـار. إلـى وا 
 كلما بقرونها، وتنطح  بأظالفها، تطؤه القيامة يوم بها أ ِتىَ  إل حقها يؤد  ل غنم ول بقر صاحب
 ألـف خمسـين مقـداره كان يوم في عباده بين اهلل يحكم حتى ها،أولا  علي  ر د ت أخراها علي  مضى
مــا الجنــة إلــى إمــا ســبيل  يــر  ثــم تعــدون. ممــا سـنة  .] 1/387:680 مســلم صــحيح[ النــار( إلــى وا 

 مـن القطـر منعـوا إل أمـوالهم  كـاة يمنعـوا )ولـم  الل ـ ِ  َرس ـول   يقـول الدنيويدة عقوبدةال صعيد علىف
 العقوبدة صعيد على أماو  .[4033 :1/3111 ماجة ابن ]سنن يمطروا(. لم البهائم ولول السماء،
 اهلل رسـول عـن ورد كمـا الشـرعية العقوبة تنفيذ األمر يول أو الحاكم يتولى الزكاة: لمانع الشرعية

 ربنـا، ع مـات مـن ع مـة مالـ ، وشـطر  خـذوها فإنـا منعها ومن أجره، فل  مؤتجراا  أعطاها )من 
 ثـــالث الحـــديث هـــذا ويتضـــمن [05/1444:35 النســـائي ســـنن[ شـــيء( منهـــا محمـــد آلل يحـــل ل

 طالبـاا  أي- مـؤتجراا  المسـلم يعطيها أن ال كاة في األصل أن األول: المبدأ ال كاة: في هامة مبادئ
 بــل ؛وشــأن  يتــر  لــم ال كـاة منــ  مــن أن الثــاني: المبــدأو  ،تعـالى اهلل عنــد الثــواب ومحتســباا  -األجـر
 " تع يـراا  مالـ  نصـف بأخـذ عوقـب ذل  على و يد بل الدولة، وقوة الشرع، بسلطان قهراا، من  تؤخذ

 قحــ لرعايــة هــو إنمــا ال كــاة أمــر فــي التشــديد هــذا أن الثالــث: المبــدأ وأمــا ،(1006 )القرضــاوي،
 ال كاة. لهم اهلل فر  الذين والمستحقين الفقراء
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 بـل التع يريـة، العقوبـات مـن بغيرهـا أو ال كـاة، لمـان  الماليـة بالغرامة العقوبة عند اإلسالم يقف لم
عالن السيوف سل أوجب  فـي يبـال ولم ال كاة، أداء على تتمرد شوكة ذات فئة كل على الحرب وا 
راقة األنفس، بقتل ذل  سبيل  يـراق الـذي الـدم ألن عليهـا؛ والمحافظـة لصـيانتها جـاء التي دماءال وا 
 َوَأقَـام وا تَـاب وا فَـِإنْ  :تعـالى قولـ  الكتـاب مـن ال كاة مان  حكم ودليل هدراا. يض  لم الحق أجل من

َكاةَ  َو َتو ا الص الةَ   اهلل رضـي مـرع بـن اهلل عبـد حـديث السـنة ومـن (،5 :)التوبـة  َسـِبيَله م َفَخلُّوا ال  
 الصـالة ويقيمـوا اهلل إل إلـ  ل يقولـوا حتـى النـاس أقاتـل أن )أمـرت : اهلل رسول قال :قال عنهما
 ومـا ] 3/15:34 البخـاري صـحيح[ وأمـوالهم( دمـاءهم منـي عصـموا ذلـ  فعلـوا فإذا ال كاة، ويؤتوا
 :بكــر أبــو فقــال ... ،بكــر أبــو وكــان ، اهلل رســول تــوفي لمــا :قــال هريــرة أبــي عــن الجماعــة رواه
 كــانوا ناقـاا عَ  منعــوني لـو واهلل  ،المــال حـق ال كــاة فـإن  ،وال كــاة الصـالة بــين فـرق مــن ألقـاتلن واهلل

 [3/31:7184 البخاري صحيح[ ."منعها على لقاتلتهم  اهلل رسول إلى يؤدونها
 يخرجــ  أن دون بامتناعـ  ثميـأ فإنــ  وجوبهـا اعتقـاده مــ  أدائهـا عـن امتنــ  مـن إن األمـر وخالصـة

 مـــ  أدائهـــا عـــن قـــوم امتنـــ  ولـــو ويعـــ ره قهـــرا منـــ  يأخـــذها أن الحـــاكم وعلـــى  ،اإلســـالم عـــن ذلـــ 
 مانعها. ي قاَتل   أي يعطوها حتى عليها يقاتلون فإنهم ومنعة قوة لهم وكانت وجوبها اعتقادهم

 

 الثاني المطلب
 للزكاة الواجبة الشروط

 ،ال كـاة لوجـوب محـالا  المـال ليكـون توافرهـا من بد ل شروط لها تْ عَ ضِ وو   لالما في ال كاة تْ ضَ رِ ف  
 التـــي الســامية األهــداف فتتحقــق  ،ي()الم ّكــ المــال صــاحب علــى للتيســير شــرعت الشــروط وهــذه
 المـال ل كـاة الواجبـة الشـروط الفلسـطيني ال كـاة تنظـيم قـانون تنـاول وقـد .ال كـاة فريضة إليها ترمي
 التالي: النحو على لها (1) المادة في
 التام الملك أوالا:

 وهـذا المـال، بهذا الغير حق تعلق دون تاماا  تصرفاا  يمل  بما التصرف على المال  قدرة ب  "يقصد
 (533:1034)عويضــات، "ت كيتــ  المــراد الملــ  تمــام مــن بــد فــال الفقهــاء بــين عليــ  متفــق الشــرط
 علــى القــادر المالــ  مــن إل ذلــ  يتحقــق فــال مســتحقيهال واإلعطــاء التمليــ  معنــى فيهــا ال كــاة وألن

 .التصرف
  تقديراا  أو حقيقة النماء ثانياا:

ــاا  المــال يكــون أن"  المــال يكــون أن فيشــترط نهايتــ  فــي أمــا الحــول بدايــة فــي تقــديراا  أو حقيقــة نامي
 ال يــادة الحقيقــي بالنمــاء ويقصــد ،(1006 )القرضــاوي، "للنصــاب بالغــا منــ  الحــق إخــرا  الواجــب
 والفضــــة الــــذهب فــــي وذلــــ  ،لل يــــادة المــــال قابليــــة بالتقــــديري ويقصــــد ،والتجــــارة والتناســــل بالتوالــــد
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 النمـاء لعـدم ت كـى فال القنية عرو  أما ،مطلقاا  فت كى بها بالمتاجرة للنماء قابلة فإنها ،والعمالت
  .تقديراا  ول حقيقة ل

  النصاب بلوغ ثالثاا:
 إذا الـذي المقـدر المال هو أي ،من  أقل في ال كاة تجب ل شرعاا  معين المال نم مقدار النصاب"

 واألنعـــام التجـــارة وعــرو  والفضـــة والـــذهب النقــود علـــى وينطبــق ال كـــاة، فيـــ  وجبــت تملُّكـــ ، بلــغ
  .(1006 )القرضاوي، "طبيعت  بحسب مال إلى مال من النصاب ويختلف والثمار وال روع
 لالحو حوالن رابعاا:
 فــي ثبــت ِلمــا ،القمريــة األشــهر بحســاب شــهراا  عشــر اثنــا نصــاباا  المــال بلــو  علــى ينقضــي أن" هــو

( عليــــ  يحــــول حتــــى مــــال فــــي  كــــاة )ل الحــــديث:  [3731 :3/573 ماجــــ  ابــــن ســــنن [ "الحــــْول 
ذا  (،1006 )القرضاوي،  -الشمسـية بالسـنة المي انية ربط بسبب - القمري الحول مراعاة تعسر وا 

 %1.5 :وهــي إخراجهــا الواجــب المئويــة النســبة تــ اد أن علــى الشمســية الســنة مراعــاة جــو ي فإنــ 
 ول ،القمريـة السـنة عـن الشمسـية السـنة بهـا ت يـد التـي األيـام عـدد نسـبة مراعاة %1.577 لتصبح
ــْومَ  َحق ــ    َو ت ــوا :تعــالى لقولــ  والثمــار الــ روع  كــاة فــي الحــول يشــترط  َل  ِإن ــ    ت ْســِرف وا َوَل  َحَصــاِدهِ  َي
 باتفــاق والركــا  المعــادن  كــاة فــي الحــول كــذل  يشــترط ل كمــا (343 األنعــام:) اْلم ْســِرِفين ي ِحــبُّ 
 .الفقهاء
 األصلية الحاجات عن الزيادة خامساا:

 النصاب يكون أن المال في النماء شرط إلى أضاف من الفقهاء من هنا ف ،كالمعدوم األصلية بالحاجة المشغول ألن وذل 
 الذي وهو النعمة، ومعنى الِغنى يتحقق ب  ألن كتبهم عامة في الحنفية ذل  قرر كما - لمالك  األصلية الحاجة عن فاضالا 

 الفقهاء ومن نعمة، يكون ول عن ، غنياا صاحب  يكون ل أصلية، حاجة إلي  المحتا  إذ النفس، طيب عن األداء يحصل ب 
 ول نامية العادة في تكون ل أصلية حاجة إليها ي حتا  التي األشياء أن وذل  الشرط، هذا عن مغنياا لنماءا شرط اعتبر من
 و لت العلم، وكتب الستعمال، وسالح اللبس، وثياب الركوب، ودابة السكنى، دار في ذل  يتضح كما للنماء، م َعدة

 الشرط، هذا عن يغني ل النماء شرط أن والحق نامية، غير ل ذ م  وهي األصلية، الحاجات من فكلها ونحوها، الحتراف
ن والستثمار للتداول مخلوقة ألنها بطبيعتها، نامية النقود اعتبروا ألنهم  لْعت ِبر الشرط هذا فلول بالفعل، صاحبها ينمها لم وا 
 - عول  علي  يجب وَمن وولده،  أهل لحاجة أو عالج ، أو سكناه أو كسوت  أو لطعام  محتا  النقود من نصاب مع  الذي
 الحاجة على والتأكيد كالمعدوم األصلية بالحاجة المشغول اعتبروا العلماء من المحققين أن م  ال كاة، علي  يجب غنياا

 وملبس  كمأكل  بقائ ، في عن  لإلنسان غنى ل ما األصلية والحاجات تتناهى، تكاد ول كثيرة اإلنسان حاجات ألن األصلية،
 ومن بال كاة، للمكل ف التي وهي ذل ، ونحو حرفت  وأدوات وفن ، علم  كتب من ذل  على يعين  وما ومسكن ، رب ومش
 قد وهي حاجت ، من حاجتهم فإن نفقتهم، تل م  الذين واألقارب والوالدين - عددهم بلغ مهما - واألولد ال وجة من يعول 
 سبق الشرط وبهذا األمر، أولي واجتهاد الرأي أهل لتقدير ت تر  أن واألولى ل.واألحوا والبيئات األ مان بتغير وتتطور تتغير
 من للمعيشة األدنى الحد بإعفاء ناد  الذي الحديث، الضريبي الفكر إلي  وصل ما أحدث - طويلة بقرون- اإلسالمي الفق 

 وحاجات  وظروف  صاحب "، "شخص دون المال" "عين إلى تنظر التي القديمة "العينية" النظرة من والتخلص الضريبة،
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 والتشري  الفكر عالم في وارتقاءا  تطوراا  الخاصة وظروف  الممول" "شخصية إلى النظر واعتبروا العائلية، وأعبائ  وديون 
 (1006)القرضاوي، البلدان. من كثير في النظريات تل  يطبقون ل المالية رجال من كثيراا  أن م  هذا الضريبي،

 الدين من ةالسالم سادساا:
 فإن ينقص ، أو ال كاة نصاب يستغرق بَدْين مديناا المال  كان فإذا الَدْين، من سالماا  النصاب يكون أن الِمْل  تمام من أن

 اختالفهم في والسبب الظاهرة، األموال بديون يتعلق فيما وخاصة ذل ، في اختلفوا الفقهاء أن غير في ، علي  تجب ل ال كاة
 المال في مرتب حق أو عبادة، ال كاة هل رشد ابن ذكر كما ذل ، في واختالفهم إليها ونظرتهم لل كاة متكييفه إلى يرج 

 حق على بال مان متقدم الدين صاحب حق ألن الَدْين، علي  من مال في  كاة ل قال: لهم حق أنها رأ  فمن للمساكين؟
 المال، بيده من على تجب قال: عبادة، هي قال: ومن يده،ب المال الذي ل الدين، صاحب مال الحقيقة في وهو المساكين.

 قد فإن  وأيضاا  يكن، لم أم دين علي  أكان سواء المكلف، على للوجوب المقتضية وعالمت  التكليف، شرط هو ذل  ألن
 ال كاة اطإسق الشرع بغر  واألشب  رشد: ابن وقال ي قَضى، أن أحق اهلل وحق اآلدمي، وحق اهلل، حق حقان، هنال  تعار 

 ظاهرة كلها لألموال بالنسبة العامة ومبادئها وروحها الشريعة نصوص تعطي  ما هو رشد ابن رجح  وما المدين، عن
 يأتي: ما ذل  على واألدلة وباطنة،
 من كان إذا الغريم يأخذه ولذا بَدْين . ومطالبت  علي ، المستحق الدائن لتسلط وناقصة، ضعيفة المدين ملكية إن .3

 الذي المال في األول الشرط أن بي نا وقد وغيرهم الحنفية مذهب هو كما رضاء، ول قضاء غير من ن ديْ  جنس
 المل . تمام ال كاة في  تجب

 لوجبت المدين،  ك اه فلو الجمهور( قول هو )وهذا وصاحب ، مالك  وهو مال  ألن  بت كيت ، مطالب الد ْين رب إن .1
 الشرع. في ممنوع  دوا ا وهو مرتين، واحد مال في ال كاة

 فكيف الغارمين، من وألن  الفقراء، من ألن  ال كاة، أخذ ل  يحل ممن ينقص ، أو النصاب يستغرق َدْيناا  المدين إن .1
  يستحقها؟ ممن وهو ال كاة علي  تجب

 قيقةالح في المال وهذا ال كاة، مستحقي حق على متقدم المال صاحب حق ألن المل ، تمام اشتراط تمام من وهو .4
 (.1006 )القرضاوي، المال بحو ت  من مال ل الدائن مال هو

 
 

 الثالث المطلب
 الزكاة ومصارف موارد

 :المختلفة االقتصادية األنشطة أنواع من الزكاة موارد أوالا:
 ال كـاة "تجـب بأنـ  4-3 مـن الفقرات في (8) المادة في الفلسطيني ال كاة تنظيم قانون في ورد لقد
 وســائر والصــكو  والســندات الشــركات فــي والحصــص واألســهم واألجنبيــة الوطنيــة دالنقــ أوراق فــي

 أل بشــرط المصــارف، لــد  النقديــة والودائــ  منهــا المــدخرة واألمــوال النقــود مقــام تقــوم التــي األوراق
 المســتحقة لل كــاة الخاضــ  ال كــوي وعائهــا فــي دخلــت وأن ســبق صــناعية أو تجاريــة لمنشــأة تكــون
 النصـاب المـال يبلـغ أن السـابقة الفقـرة فـي المـذكورة األمـوال فـي ال كـاة لوجـوب رطيشـت كمـا عليها،
 وثمـانون خمسـة (85) و ن  ما قيمة هو النقود في ال كاة ونصاب الحول، علي  يحول وأن المحدد
 يقـوم ومـا النقـود  كـاة مقـدار ويكـون فلسـطين، فـي قانونـاا  المتداولة بالعملة وي قَدر الذهب من جراماا 
 (.%1.5) العشر رب  هو امهامق
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 التســاع إلظهــار األمــوال هــذه مختصــر بشــكل نســتعر  القــانون فــي أعــاله ورد مــا ضــوء وعلــى

 قناعتــ  وتوســي  وجوبهــا إدرا  المســلم يــتمكن حتــى ال كــاة؛ فيهــا تجــب التــي األمــوال فــي والشــمول
 الشـــعب لهـــا تعـــر ي التـــي والجتماعيـــة القتصـــادية المشـــاكل مـــن العديـــد حـــل علـــى ال كـــاة بقـــدرة

 ومــا والبطالــة الفقــر فــي أهمهــا يتمثــل والتــي السياســية الحالــة لخصوصــية كبيــر بشــكل الفلســطيني
 اجتماعية. أثار من عليها يترتب
 التالية: النقاط في عرضها يمكن ال كاة، موارد من العديد في ال كاة موارد فق  ب  جاء فما

 حكمهما في وما والحلي والعمالت( والفضة )الذهب النقود زكاة -9
 النقود زكاة .أ
 للتبـــادل كوســـيط األفـــراد لـــد  عامـــاا  قبـــولا  يلقـــي الـــذي الشـــيء ذلـــ  هـــي" :النقدددود تعريدددف 

 جميــــ  هنــــا بهــــا المــــرادو (:"نــــت"http://konouz.com 1030)كنــــو  "للقيمــــة ومقيــــاس
 . خر بلد عملة أم م ّكيال بلد عملة كانت سواء والمعدنية الورقية العمالت

 قولــ  الكتــاب مــن وجوبهــا علــى والــدليل واجبــة فيهــا ال كــاة حكــم :النقددود فددي الزكدداة حكددم 
 الن ـاسِ  َأْمـَوالَ  َلَيـْأك ل ونَ  َوالرُّْهَبـانِ  اأْلَْحَبـارِ  ِمـنَ  َكِثيـراا ِإن   َ َمن ـوا ال ـِذينَ  َأيُّهَـا َيـا :وتعـالى تبار 

دُّ  ِباْلَباِطلِ  دةَ  الذََّهبَ  َيْكِنُزونَ  َوالَِّذينَ  الل ـ ِ  َسِبيلِ  َعنْ  ونَ َوَيص   َسدِبيلِ  ِفدي ُيْنِفُقوَنَهدا َواَل  َواْلِفضَّ
 ِجَبـــاه ه مْ  ِبَهـــا َفت ْكـــَو  َجَهـــن مَ  َنـــارِ  ِفـــي َعَلْيَهـــا ي ْحَمـــى َيـــْومَ  (14) أَِلددديم   ِبَعدددَذاب   َفَبشِّدددْرُهمْ  اللَّدددهِ 

ن وب ه مْ   (15 -14 التوبـة:) َتْكِندُزونَ  ُكْندُتمْ  َمدا َفدُذوُقوا أِلَْنُفِسُكمْ  َكَنْزُتمْ  َما اَهذَ  َوظ ه ور ه مْ  َوج 
ــا  منهــا يــؤدي ل فضــة ول ذهــب صــاحب مــن )مــا : قولــ  الســنة مــن وجوبهــا دليــل وأم 
ـّفحت القيامـة يوم كان إذا إل ،حقها  جهـنم نـار فـي عليهـا فـأحمي ،نـار مـن صـفائح لـ  ص 
 كـل في المسلمون وأجم  .]1/680:387 مسلم صحيح[ (وظهره وجبين  جنب  ابه في كو 

 ،العمالت سائر ذل  على سوقِ  (والفضة الذهب) النقدين في ال كاة وجوب على العصور
  والفضة. الذهب أحكام لها ثبتت ألنها

 عـد  الم الحلـي    كاة في العلم أهل اختلف" والفضة الذهب من الحلى  كاة حكم وبخصوص
،  كـــاة تجـــب األَول: قـــولن: أقواهــا أقـــوال، علـــى لالســتعمال  الحنفي ـــة، مـــذهب وهـــذا الحلــي 

، وقـول ــلف، مـن طائفــة   قــال وبــ  أحمــد، عــن وروايــة للشــافعي   ال  كــاة تجــب ل الثدداني:و  الس 
 علــى والشــافعي ة المالكي ــة، مــن الفقهــاء جمهــور مــذهب وهــذا لالســتعمال، المعــد   الحلــي   فــي

، ــــــــــــــــة األصــــــــــــــــح  ــــــــــــــــدرر ."والحنابل  http://www.dorar.net/enc/feqhia/2202 )ال
 (ه:"نت"3416

ن والفضــة الــذهب مــن المقتنيــات يخــص مــا أمــا  علــى ومثــال فيهــا، ال كــاة تجــب حرمــت وا 
 ســاعة أو ذهبــي قلــم أو عةللســا الــذهب كســوار المحرمــة ال ينــة مــن الرجــل اتخــذه مــا ذلــ 

 بالرجـــال، تشـــبها تتخـــذها التـــي والفضـــة الـــذهب مـــن المـــرأة وحلـــي ذهبـــي، خـــاتم أو ذهبيـــة

http://konouz.com/
http://www.dorar.net/enc/feqhia/2202
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 الفضـــة وتضـــم بعـــ  إلـــى بعضـــ  الـــذهب ويضـــم ونحوهـــا، والفضـــة الـــذهب  نيـــة وكـــذل 
 ال كاة. وجبت النصاب بلغ فإن بع  إلى بعضها

 والحلي: النقود زكاة بحكم هي التي المال زكاة .ب
 النحــو علــى هــيو  والســندات األســهمك هــي والحلــي النقــود  كــاة بحكــم هــي التــي المــال  كــاة

 التالي:
 :وتتمثــل ســوقية، وقيمــة دفتريــة وقيمــة إســمية قيمــة لــ  ملكيــة مســتند الســهم يمثــل األسددهم 

 فـي عليها منصوص يكون ما وعادة السهم، قسيمة على المدونة القيمة في اإلسمية القيمة
 هــي الســوقية والقيمــة الملكيــة، حقــوق قيمــة فــي فتتمثــل الدفتريــة قيمــةال أمــا التأســيس، عقــد
 القيمـة مـن أقـل أو أكثـر القيمـة هـذه تكـون وقـد المـال سـوق في السهم بها يباع التي القيمة
 يمثـل بحيـث المسـاهمة الشـركات رأسـمال بمثابة األسهم وتكون اإلسمية، القيمة أو الدفترية

 الرئيســة التمويــل وســيلة المســاهمة الشــركة نظــر وجهــة مــن وهــي متســاوية حصــة ســهم كــل
 (.3337 )الهندي،

 :دون مسـبقاا  ومحـددة ثابتة بفائدة الربوي اإلقرا  صور من صورة السندات "تعد السندات 
 )حسـونة، "بها التعامل إسالمياا  ومحظور ربا فإنها ثم ومن الخسارة، أو الكسب إلى النظر

 بفائدة محدد بمبلغ لحامل  الحكومة أو الشركة وأ البن  بمديونية ص  فالسند (43:1003
  كاتــ  فتجــب األجــل نهايــة عنــد حــالا  يصــير ولكنــ  مؤجــل، ديــن مالــ  الســند فمالــ  معينــة
 أمـا ،يوسـف وأبـى مالـ  مـذهب وهـذا أكثر، أو عام ملكيت  على مضى إن عام لمدة حينئذ
 علـــى يمـــ  لـــم إذا وكـــذل  مؤجـــل، ديـــن ألنـــ   كاتـــ ، إخـــرا  يجـــب فـــال أجلـــ  يحـــل لـــم إذا

 ال كاة. وجوب في الحول مرور لشتراط عام، ملكيت 
 القنية: وعروض والصناعة التجارة عروض زكاة -2
 القنية وعروض التجارة عروض .أ

 بالســـتيراد ســـواء ،بهـــا المتـــاجرة بنيـــة اشـــتريت التـــي األمـــوال جميـــ  هـــي التجـــارة عـــرو 
 المحاسـبة فـي وتعرف ،للبي  المعدة العرو  فهي ،المحلية السوق من الشراء أم الخارجي
 المتاجرة شرائها عند الصان  أو التاجر ينوي التي وهي ،المتداولة الموجودات أو باألصول

 ،البضـــائ  :مثــل غيرهــا أم مواشــي أم  راعيــة أم غذائيـــة مــواد أم عقــاراا  كانــت وســواء ،بهــا
 بضـائ  تكـون وقـد ،بهـا المتـاجرة بنيـة شـتر ت   التي واألراضي ،والسيارات ،واآللت ،والسل 
 ،التجارة عرو  عليها يطلق األموال وهذه ،األفراد من لمجموعة أو لفرد تجاري محل في
 أو ،الشخصــي والســتعمال لالقتنــاء المعــدة العــرو  تلــ  القنيــة بعــرو  ي قصــد مــا أمــاو 

 التـاجر ينـوي التـي وهي ،ثابتةال باألصول المحاسبة في وتعرف ،والتجارة للبي  ليست التي
 أدوات ألنهــا أو الشخصــي لالســتعمال إمــا بهــا الحتفــاظ شــرائها عنــد غيــرهم أو الصــان  أو
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 بيعهــا لــيس منهــا الغــر  واألراضــي ،والمعــدات ،والســيارات ،والمبــاني اآللت مثــل ،إنتــا 
 وكــذل  ،البضــاعة فيهــا تعــر  التــي والرفــوف ،والخــ ائن ،األوانــي وكــذل  ،بهــا والمتــاجرة
 وعـاء فـي تـدخل ول ،عليهـا  كـاة ل الثابتـة الموجـودات هـذه فجمي   ،إلخ واألثاث المكاتب
 ،ال كـاة وجـوب شـروط اسـتوفت مـا إذا ال كاة فيها تجب فإنها ،التجارة عرو  وأما ال كاة،
 ال كـاة تنظـيم نبقـانو  وردت مـا وفـق التجـارة عـرو  فـي ال كـاة وجوب شروط تتمثل حيث

 ذلــ  فــي بمــا التجاريــة العــرو  فــي ال كــاة تجــب " (3) الفقــرة (3) المــادة فــي الفلســطيني
 التجـارة بقصـد للبيـ  المعدة والدواجن واألنعام والثمار وال روع ومنافعها والعقارات األراضي
 ل كــاة(ا تنظــيم )قــانون "التجــارة نيــة تــوافر ،الحــول مــرور ،النصــاب تــوافر التاليــة: بالشــروط
 كـل علـى التجـارة عـرو   كـاة أحكـام تسـري" علـى تـنص والتي  من (30) للمادة واستناداا 
 وكـــذا ال كـــوي الوعـــاء وتحديـــد الخضـــوع حيـــث مـــن معاملتهـــا ويعامـــل للتجـــارة، صـــار مـــال

 ال كاة( تنظيم )قانون ."النصاب
 مثـل: والخـدمات السـل  فـي المتـاجرة صـور مختلف في يتمثل التجارة عرو   كاة ونطاق

 أو األشـــخاص، شــركات أو األفــراد، بهـــا يقــوم التــي الــربح، بهـــدف والشــراء البيــ  عمليــات"
 المنشــــــ ت وأعمــــــال الصــــــرافة، أعمــــــال والوكالــــــة، الوســــــاطة وعمليــــــات األمــــــوال، شــــــركات

 )الحـــولي، ."التصـــالت وشـــركات المصـــارف مثـــل الخـــدمات منشـــ ت وأعمـــال الصـــناعية،
57:1006) 

 الصناعة زكاة .ب
 أقــرب الصــناعي النشــاط ألن ؛التجــارة عــرو   كــاة أحكــام الصــناعي النشــاط ىعلــ قب ــطَ ي  

 عــــرو  مــــن ســــتعملهاي التــــي الصــــناعي النشــــاط أدوات ت َعــــدّ  ول  ،التجــــاري النشــــاط إلــــى
 الغيــر لصــالح المقــاولت أعمــال فــي تتخصــص التــي الشــركات فــي الحــال وكــذل  ،التجــارة
 .صناعية ت َعدّ  فهي

 ،والصـلب الحديـد شـركات مثـل ،لآلخـرين الصـناعة فـي تعمـل شـركة كـل فـإن أيضاا  وكذل 
 الشــــركات هــــذه اشــــترت لــــو ولكــــن ،والنجــــارة الحــــدادة محــــل مثــــل ،صــــناعية شــــركات ت َعــــدّ 

ـــا تعتبـــر المـــواد هـــذه فـــإن ،تصـــنيعها بعـــد بيعهـــا بقصـــد ومـــواد بضـــائ  الصـــناعية  عروضا
 مـن قسـمين إلـى الصناعة أنشطة قسموتن هذا ،الصناعة من خالية قيمتها وت كى  ،تجارية

 :البضاعة
 ت قــي م البضــاعة فهــذه  ،بهــا المتــاجرة بقصــد مصــنوعة تشــتر  التــي البضــاعة :األول القسددم 

 الجيــــدة والــــديون  ،الم كـــي لــــد  الـــذي النقــــد إليهــــا ويضـــاف ،الســــوقية بالقيمـــة البيــــ  بنيـــة
 .الباقي ي كي ثم نالديو  من علي  ما ويسقط  ،الغير على ل  المستحقة
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 عليهـــا يـــدخل أي ،البيـــ  بغـــر  الم كـــي قبـــل مـــن تصـــن  التـــي البضـــاعة :الثددداني القسدددم 

 علـى ال كاة تكون البضائ  من القسم فهذا  ،قيمة لها صنعة المشتراة المادة على بمجهوده
  ،ليهـاع اشـتريت التـي الحال على أي ،عينها تبقى التي المضافة والمواد فقط الخام المادة
 أو الحــول عليهــا حــال إذا الصــناعة فــي المســتخدمة الخــام المــواد أن العتبــار فــي ويؤخــذ
ّمت  مصـن  لـد  خـام كأقمشـة- التجـارة عـرو  أو كـالنقود  ،مشـاب  نصـاب حـول إلى ض 
 ول السـابق بـالحول ت كـى فإنهـا -مالبـس صـنعت ثـم مثال أشهر ستة عليها مضى مالبس
 مــن كــل فــي لل كــاة الخاضــ  الوعــاء مــن إخراجــ  الواجــب والقــدر ،جديــد حــول حســاب يبــدأ

 .(%1.5) هو القسمين
 ال كـاة جبايـة يـتم  ،اعتبارياا  شخصاا  باعتبارها والصناعية التجارية الشركات زكاة إلى بالنسبة أما
 : التالية الحالت في هامن

 . أموالها بت كية مل م قانوني نص صدور -
 . ذل  ألساسيا النظام يتضمن أن -
 . بذل  للشركة العمومية الجمعية قرار صدور -
 .( كاتها إخرا  في الشركة إلدارة المساهمين بتوكيل أي) شخصياا  المساهمين رضا -

لطـة بمبـدأ األخـذ علـى اسـتند التجاه هذاو   ،ألنعـاما  كـاة بشـأن الشـريفة النبويـة السـنة فـي الـوارد الخ 
 األول ال كــاة مــؤتمر بــذل  وأخــذ ،المعتبــرة الفقهيــة المــذاهب بعــ  رهــاغي فــي تعميمــ  رأت والــذي

 تفعــل لــم فــإن ،المــذكورة األربــ  الحــالت ضــمن ال كــاة بــإخرا  الشــركة تقــوم أن األفضــل والطريــق
 السـهم حصـة فـي يجب بما بيانا السنوية بمي انيتها ت لحق ثم أموالها  كاة تحسب أن للشركة فينبغي
 . أسهم   كاة مقدار معرفة المساهمين من أراد من على تسهيال  ،اةال ك من الواحد

  كاتهــا فتخــر  ،الطبيعــي الشــخص بهــا يحســب التــي الطريقــة بــنفس أموالهــا  كــاة الشــركة وتحســب
 أم ( مواشـــي) أنعامـــاا  أم ،نقـــوداا  أكانـــت ســـواء ونوعيتهـــا أموالهـــا طبيعـــة بحســـب الشـــرعية بمقاديرهـــا
 الخ انة) الدولة مال تخص التي األسهم في  كاة ول هذا ،ذل  غير أم ،تجارية ضاعرو  أم ، روعاا 
 .الخيرية الجمعيات أو ،ال كاة مؤسسات أو ،الخيرية األوقاف أو ،(العامة

ــــ م " علــــى تــــنص والتــــي 4 الفقــــرة (1) المــــادة ال كــــاة تنظــــيم قــــانون موجــــببو   الشــــركات جميــــ  تل
 ال كــاة لهيئــة جبــراا  ال كــاة بــدف  حكمهــم فــي ومــن العتبــاريين األشــخاصو  والمؤسســات والمصــارف

 الطبيعيـــين األشـــخاص مـــن للهيئـــة ال كـــاة دفـــ  ويكـــون األمنـــاء، مجلـــس يصـــدره الـــذي للنظـــام طبقـــاا 
 منهــا ال كــاة تحصــيل مــن لبــد فإنــ  وعليــ  ")طوعــاا( جوا يــاا  األهليــة والهيئــات الخيريــة والجمعيــات

 . القانون بحكم إل اميا
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 والثمار الزروع زكاة -3
 ضـــحتو  كمــا ومقــدارها ال كــاة وجــوب يحــدد مــا ال كـــاة تنظــيم قــانون مــن الخــامس الفصــل فــي ورد

 مــن لبــد التــي النقــاط بعــ  يلــي فيمــاو  والثمــار، الــ روع  كــاة التفصــيلب للقــانون التنفيذيــة الالئحــة
   .المعرفة من لم يد يحهاوضت

 مــن يســتنبت مــا كــل فــي ال كــاة تجــب حيــث :مدداروالث الددزروع مددن الزكدداة فيدده تجددب مددا .أ
 ونماؤهـــا األر  اســـتثمار ب راعتهـــا يقصـــد التـــي والثمـــار الـــ روع جميـــ  فـــي أي ،األر 
 مــن ذلــ  فــي النصــوص بعمــوم أخــذوا الــذين الفقهــاء مــن وغيــره حنيفــة أبــي لمــذهب طبقــاا 
ـــا َكَســـْبت مْ  َمـــا َطي َبـــاتِ  ِمـــنْ  ق ـــواَأْنفِ   َمن ـــوا ال ـــِذينَ  َأيَُّهـــا َيـــا :وتعـــالى تبـــار  كقولـــ  القـــر ن  َوِمم 
ـوا َأنْ  ِإل   ِب ِخِذيـ ِ  َوَلْست مْ  ت ْنِفق ونَ  ِمْن    اْلَخِبيثَ  َتَيم م وا َوَل  اأْلَْر ِ  ِمنَ  َلك مْ  َأْخَرْجَنا  ِفيـ ِ  ت ْغِمض 
ــــوا  ،فعــــل دون نبــــت فيمــــا ال كــــاة تجــــب ول (.167 )البقــــرة: َحِميــــد   َغِنــــي   الل ــــ َ  َأن   َواْعَلم 
 بـ  قصـد إذا إل ،ذلـ  ونحـو السـكر قصـب غيـر المجـوف والقصـب عشـابواأل كالحطـب
 .التجارة عرو   كاة في كى  ،التجارة

 ال كـاة تجـب ل حيـث النباتيـة؛ الثـروة منتجـات علـى ال كـاة النباتيدة الثدروة منتجدات زكاة .ب
ـــا  يســـبب عـــين وكـــل والمعـــدات واآللت األر  بهـــا والمقصـــود أعيانهـــا فـــي ـــروة إنت  الث

 .التجارة عرو   كاة ت كى فإنها وبالتالي التجارة، بها قصد إذا إل النباتية
 أوســق خمســة دون فيمــا لــيس): الصــحيح الحــديث فــي جــاء والثمددار الددزروع زكدداة نصدداب . 

 كيلــو 651 و نــ  مــا تعــادل أوســق والخمســة ،]1/336:3447 مســلم صــحيح[ ( صــدقة
 والثمــر الحــب وفــي ،األخــر  المــواد فــي الكثافــة فــروق وتراعــى ،ونحــوه لقمــحا مــن جرامــاا 
 .قبل  ل الجفاف بعد السابق التقدير يعتبر  ،التجفيف شأن  من الذي

 يراعـى بـل  ،والثمـار الـ روع  كـاة فـي الحـول يراعى ل :والثمار الزروع زكاة وجوب وقت .د
 .(343 األنعام:)  َحَصاِدهِ  َيْومَ  َحق     َو ت وا  وتعالى تبار  لقول  والمحصول الموسم

 والثمــار الـ روع  كـاة فــي الواجـب مقـدار يختلــف والثمدار الددزروع زكداة فددي الواجدب مقددار .ه
 : التالي النحو على الري في المبذول الجهد بحسب

 .(%30) العشر هو الواجب يكون كلفة دون الري حالة في -
 .(%5) العشر نصف الواجب مقدار يكون ،كلفة فيها بوسيلة لريا حالة في -
ـــة فـــي -  يكـــون التســـاوي وعنـــد ،للغالـــب الحكـــم يكـــون النـــوعين بـــين المشـــتر  الـــري حال

 .(%7.5) العشر أرباع ثالثة الواجب
 أن أي ،مؤجرة أر  من ناتجاا  الثمر أو ال رع كان إذا المؤجرة األرض وثمار زروع زكاة .و

 الــ رع فــي واجبــة ال كــاة ألن ،عليــ  تجــب ال كــاة فــإن (المســتأجر) والثمــار الــ روع مالــ 
 إلـــى اإليجاريـــة القيمـــة صــافي يضـــم فإنـــ  المـــؤجرة األر  مالــ  أمـــا مالكـــ  علـــى فكانــت
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ذا (،%1.5) بنسـبة حولـ  فـي معهـا وي كيـ  النقدية أموال   ناتجـة والثمـار الـ روع كانـت وا 
ـــد أو ارعـــةالم   عقـــد عـــن ـــين مشـــاركة وهـــي) المســـاقاة عق ـــأن ،وعامـــل أر  صـــاحب ب  ب

 ال كـاة فـإن (فيهـا والعامـل األر  صـاحب مـن لكـل النـاتج مـن بحصة يسقيها أو ي رعها
 .نصابا بلغ إذا ،ل  المستحق الناتج المحصول في الطرفين من واحد كل على

 الحيوانية والثروة األنعام زكاة  -4
 الفقـراء مصـلحة بهـا تتحقـق شروط األنعام  كاة ولوجوب ،والغنم والبقر اإلبل هي األنعام

 ،النصـاب تبلـغ أن فـي الشـروط هذه وتتمثل ،ال كاة استحقاق أهل من وغيرهم والمساكين
  كـــاة نصـــاب لتكميـــلو  ،عاملـــة تكـــون وأل ،ســـائمة تكـــون وأن ،الحـــول عليهـــا يحـــول وأن

 قـانون مـن 6 المـادة نصـتو  ،الكبـار مـ  الصغار وتحسب واإلناث، الذكور تضم األنعام
 مـن 5 ، 4 المـواد فـي عليـ  نـص مـا غيـر الحيوانـات سائر في  كاة ل بأن  ال كاة تنظيم
 المـادة فـي للقـانون التنفيذيـة الالئحـة تبي َنـ و كما ،للتجارة مخصصة تكن لم ما ، القانون

 فـــي كانـــت ولـــو واحـــد لشـــخص المملوكـــة الجـــنس المتحـــدة األنعـــام تجمـــ  أن علـــى (36)
 أيضـاا  (37) المـادة ونصـت الواجبـة، ال كـاة مقـدار مجموعهـا من ويحسب ،متفرقة أماكن
 ممـا األعلـى أخـذ ويجو  رديئها، من ول خيارها من ل الوسط، األنعام في يؤخذ أن على
 بقيمتـ  الواجـب عـن األدنـى أو األفضـل أخـذ يجـو  كمـا الم كي، برضى ال كاة في  تجب

 كـــاللبن الحيوانيـــة المنتجـــات أعيـــان فـــي ال كـــاة تجـــب ل أنـــ  علـــى (38) ادةالمـــ نصـــتو 
 للتجـارة، اتخـذت إذا إل المشـتقات مـن وغيرها والحرير والصوف ومصنوعاتها، والحليب،

ــم أو منهــا المســتخرجة األنعــام عــين فــي ال كــاة وجبــت ســواء  المــادة نصــت كمــا تجــب، ل
 حــول وحولهــا ،أمهاتهـا عــن مســتقلة ولـو األنعــام صـغار فــي ال كــاة تجـب أنــ  علـى (33)

 النصاب. استكمال في الكبار م  الصغار وتضم ،أمهاتها
 المعدنية الثروة زكاة -5

 المعادن زكاة .أ
ـــروة تشـــمل  غـــا اا  أم كـــالملح جامـــدة أم كـــالنفط ســـائلة المعـــادن أكانـــت ســـواء المعدنيـــة الث

 أو اليابسـة مـن ستخر ت التيو  ،كالكبريت تنطب  ل أم كالحديد تنطب  كانت أو ،كالبوتان
 .قاع  باطن في وجد مما البحر من

 قيمتــ  مــا أي ،الــذهب فــي ال كــاة نصــاب قيمتــ  تبلــغ مــا فهــو المعــادن  كــاة فــي والنصــاب
 كمــا  ،واحــدة دفعــة اســتخر  فيمــا النصــاب ويراعــى الــذهب، مــن جرامــاا  85 قيمــة تعــادل
 هـــو المعـــادن  كـــاة ومقـــدار .اإلهمـــال ســـبيل علـــى تـــر  دون تباعـــاا  اســـتخر  فيمـــا يراعـــى

 .الفقهاء جمهور لمذهب طبقاا  العشر رب  أي (1.5%)
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 للمعـدن السـتخرا  بمجـرد ال كـاة تجـب حيـث ،المعـادن  كـاة فـي الحول مرور يشترط لو 
 كـــال روع واحــدة دفعـــة يتكامــل هنــا والنمـــاء  ،النمــاء لتكميــل يعتبـــر الحــول ألن وتصــفيت 
 .فيهما الحول يعتبر فال والثمار

 زالركا زكاة .ب
 نصاب ول الحول حلول ل كات  يشترط ول الكنو  من األر  في يدفن ما كل هو الركا 
 (الخمــس الركــا  وفــي) لحــديث الفقهــاء باتفــاق (%10) الخمــس إخراجــ  الواجــب والقــدر

 .]1/330:1155 البخاري صحيح[
 ال كـاة مقـدار فـي يميـ  لـم (10) المـادة فـي الفلسـطيني  كـاةال تنظـيم قانون أن حين وفي
 والمعـادن الركـا  فـي (%10) الخمـس يجـب " أنـ  علـى نـص حيث والركا  المعادن بين

 إذا ســائلة أو جامــدة الطبيعيــة حالتهــا كانــت أيــاا  البحــر أو األر  بــاطن مــن المســتخرجة
 مـ  وتنقيـب بحـث إجـراءات دون بسـهولة عليهـا عثر أو األر  باطن من تلقائياا  خرجت
 مـن يتضـح كمـا ال كـاة( تنظـيم )قـانونوتنقيب". ببحـث إل تسـتخر  لم إذا التكاليف خصم
  والركا . المعادن في ال كاة مقدار تحدد لم أنها التنفيذية الالئحة

 المستغالت زكاة -6
 امـ كـل مـن ونحوهـا واآللت والسـيارات والعقـارات اإلنتاجية المصان  بالمستغالت يقصد"

 فــي  كــاة ل أنــ  علــى اآلراء واتفقــت أعيانــ ، فــي للتجــارة معــداا  ولــيس لإليجــار معــد هــو
نما أعيانها  أن األكثرية فرأ  الغلة: هذه  كاة كيفية في اآلراء تعددت وقد غلتها، ت كى وا 
 وعــرو  نقــود مــن المســتغالت مــالكي لــد  مــا إلــى والحــول( النصــاب )فــي تضــم الغلــة

 ال كــاة أن الــبع  ورأ  بــذل ، الذمــة وتبــرأ (%1.5) العشــر ربــ  بنســبة وت كــى التجــارة،
 ومقابل التكاليف طرح بعد لمالكيها األصلية الحاجات عن ال ائدة غلتها صافي في تجب
 الـــ روع  كـــاة علـــى قياســـاا  (%30) العشـــر بنســـبة قبضـــها فـــور وت كـــى الســـتهال  نســـبة
 .(1003 ،)ال حيلي "والثمار

 بقــاء مــ  منفعتــ  تجــددت شــيء كــل وهــي للتجــارة ت َتَخــذْ  ولــم للبيــ  َعــدُّ ت   لــم أمــوال هــي فالمســتغالت
 ،للتجـارة تتخـذ ل التي فهي والنماء الكسب تحقيق بقصد أصول في المستثمرة األموال وهي ،عين 
 مــن أصــحابها فيســتفيد محاصــيل مــن تنتجــ  بمــا أو عينهــا تــأجير بواســطة كســباا  ألصــحابها فَتغــلّ 

 والسـيارات ،تأجيرهـا من اإليراد ذات السكنية والمباني العقارات ذل  ومثال ،انهاأعي من ل منافعها
 أو العمــــارة نفــــس فــــي أي ،أعيانهــــا فــــي  كــــاة ل المســــتغالت فهــــذه ،المــــؤجرة والطــــائرات والبــــواخر
 يالــرأو  ،التجــارة نيــة فيهــا ليســت التــي (الثابتــة األصــول) القنيــة عــرو  حكــم فــي ألنهــا ،الســيارة
واهلل أعلــم هــو القــول القاضــي بوجــوب ال كــاة فــي غلــة المســتغالت دون ، المســألة هــذه فــي الــراجح
 .أصولها
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  ى:األخر  األنشطة زكاة  -7

 مثل الحرة والمهن العمل كسب زكاة .أ
ــــق العمــــل كســــب  كــــاة مــــوارد وتتمثــــل ــــي ورد مــــا وف  الفلســــطيني ال كــــاة تنظــــيم قــــانون ف

 المحـامين، مكاتـب المصـنعة، الـور  لخاصة،ا والعيادات والمستوصفات المستشفيات"ب
 والجامعــــــات والمعاهــــــد المــــــدارس القــــــانونيين، المحاســــــبين مكاتــــــب الهندســــــية، المكاتــــــب
 ،الصــرافة ومحــالت بالعقــارات اإلتجــار ومحــالت التــأمين وشــركات المصــارف الخاصــة،

 المسـجلة الفلسـطينية الشـركات أربـاح صـافي مـن ال كـاة نصـاب يحصـل حكمهـا، فـي وما
 والقطاعات بالدولة العاملين لكافة والمعاشات والمكاف ت واألجور الرواتب األصول، فقو 

 ال كـاة وتحسـب األمنـاء مجلـس هـايقرُّ  التـي والحرف الحرة المهن أصحاب أرباح األخر ،
 بهـا، الخاصة والنفقات التكاليف احتساب بعد العام نهاية في دخولهم من اجتم  ما على
  كـاة كمقـدار عليهـا ال كـاة ومقـدار مـنهم، المطلوبـة الضـريبة مـن ال كـاة تخصـم أن وعلى
  (33 المادة ،ال كاة تنظيم قانون) "النصاب توفر م  التجارة

 والمائية الحيوانية والمنتجات النحل عسل زكاة .ب
 هــذا بلــغ فــإذا كيلوجرامــاا، ســبعين (70) نصــاب  بلــغ إذا النحــل عســل فــي ال كــاة تجــب "

 بعد العسل إيراد صافي من يؤخذ (%5) العشر نصف ال كاة في  وجب فوق فما المقدار
 المنتجــات فــي ال كــاة وتجــب كمــا  كــاة، ذلــ  دون فيمــا ولــيس والنفقــات التكــاليف خصــم

 وغيرهــا، القــ  دودة وحريــر الــدجا  وبــي  ومشــتقاتها كاأللبــان للتجــارة المعــدة الحيوانيــة
 وأيضـــا والنفقــات، التكــاليف خصـــم بعــد التجــارة عــرو  معاملـــة المنتجــات هــذه وتعامــل
 ربــ  وفيهــا وغيــره، والعنبــر واللؤلــؤ كالســم  البحــر مــن اســتخر  مــا كــل فــي ال كــاة تجــب
 .(38-36من المواد ال كاة، تنظيم )قانون."النصاب بلغت إذا (%1.5) العشر

 

 الحرام المال زكاة . 
 ســــروقالم المــــال مثــــل خبيثـــة، بطــــرق صــــاحب  يحــــو ه الـــذي الحــــرام المــــال فــــي  كـــاة ل"

 الســـــلطان أخـــــذه الـــــذي والمـــــال البحـــــر فـــــي الســـــاقط والمـــــال القمـــــار ومـــــال والمغصـــــوب
 مـنو  ال كـاة منـ  خبثـ  طيبـاا  كسب )من النبي عن مسعود بن اهلل عبد عن بمصادرت ،

 ويؤيـــد" .] 3/143:473 والترهيـــب الترغيــب ضـــعيف [(الزكددداة تطيبـــ  لــم خبيثـــاا  كســب
 الحـرام المـال أن فـي الباحـث يلخصـها والتـي امالحـر  للمـال تعـاريف مـن جـاء فيما الباحث

 مــن فيــ  بمــا لذاتــ  لحرمتــ  كــان ســواء بــ  النتفــاع أو اقتنــاءه الشــرع حظــر مــال كــل هــو
 ألخـذه ،اكتسـاب  طريـق فـي خلل لوقوع ،لغيره لحرمت  أم ،والخمر كالميتة خبث أو ضرر
 ،بالرضـــا ولـــو الشـــرع هيقـــر  ل بأســـلوب منـــ  ألخـــذه أو ،كالغصـــب ،إذنـــ  بغيـــر مالكـــ  مـــن
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  ،ال من طال مهما يملك  ل اكتساب  طريقة في لخلل الحرام المال فحائ  والرشوة، كالربا
 صـرف  عليـ  وجـب معرفتـ  مـن يئس فإن  ،عرف  إن وارث  أو مالك  إلى رده علي  ويجب
  .صاحب  عن الصدقة وبقصد من  للتخلص الخير وجوه في

 فــي متقومــا مــال لــيس ألنــ  ،لل كــاة محــال لــيس لذاتــ  الحــرام لالمــا نأ ســبق ممــا ويظهــر
 بالطريقـة منـ  الـتخلص وجـب بـ  النتفـاع يبـاح ل الذي متقومال غير والمال ،الشرع نظر

 ال كـاة تجـب ل ،كسـب  فـي شـرعي خلـل وقـ  والـذي لغيـره الحـرام المـال أما شرعا، المقررة
 وجــب مالكـ  إلـى عـاد فـإذا ،ال كـاة لوجـوب مشــترطال الملـ  تمـام لنتفـاء ،حـائ ه علـى فيـ 
 المختار.  الرأي على سنين علي  مضى ولو واحد لعام ي كي  أن علي 

 

 الزكاة مصارف ثانياا:
 اهلل حـدد حيـث فيهـا، تبـديل ول تغييـر فـال شـرعا، محددة أوج  في ال كاة مصارف اإلسالم بي نَ  لقد
 تبـار  بقولـ  الكـريم كتاب  في ورد كما فقط مصارف ةثماني في وحصرها ال كاة مصارف وجل ع 

َدَقات   إن َما وتعالى َؤل فَـةِ  َعَلْيهَـا َواْلَعـاِمِلينَ  َواْلَمَساِكينِ  ِلْلف َقَراءِ  الص  قَـابِ  َوِفـي ق ل ـوب ه مْ  َواْلم   َواْلَغـاِرِمينَ  الر 
 (60 )التوبة: َحِكيم   َعِليم   َوالل     الل  ِ  ِمنَ  َفِريَضةا  الس ِبيل َواْبنِ  الل  ِ  َسِبيلِ  َوِفي
 مــا يملكــون ل الــذين وللمســاكين شــيئاا، يملكــون ل الــذين للمحتــاجين الواجبــة ال كــوات تعطــى وبهـذا
 أو إسـالم  ي ْرَجـى ممـن بهـا قلـوبهم تؤل ـف وللـذين يجمعونهـا، الـذين وللسـعاة حـاجتهم، ويسد يكفيهم
 رقــاب عتــق فــي وتعطــى المســلمين، عــن أحــد شــر   بهــا فعونتــد أو للمســلمين، نفعــ  أو إيمانــ  قــوة

 ول فسـاد غيـر فـي الـديون أثقلَـْتهم ولمـن البين، ذات إلصالح للغارمين وتعطى والمكاتبين، األرقاء
 فريضــة القســمة هــذه النفقــة، بــ  انقطعــت الــذي وللمســافر اهلل، ســبيل فــي وللغــ اة فأعســروا، تبــذير
 ال كـاة مصـارف وسنوضح ،وشرع  تدبيره في حكيم عباده، بمصالح معلي واهلل وقد رها. اهلل فرضها
 المـواد فـي للقـانون التنفيذيـة الالئحـة ومـواد (13) المـادة بـنص القـانون فـي ورد ما بموجب الثمانية

 يلي: لما وفقاا  (86) المادة إلى (71) من
 :الفقراء مصرف -9

 الفقهــاء جمهـور وعنــد ،األساسـية تهمحاجـا لســد يكفـي مـا يجــدون ل الـذين الحاجـة أهــل هـم الفقـراء
 عنــد لل كــاة الشــرعي النصــاب دون هــو مــا يملكــون أو ،حــاللا  كســباا  ول مــال يملكــون ل مــن هــم

 األساسـية حاجاتـ  لسـد يكفـي مـا ال كـاة مـن الفقيـر ويعطـى ،المسـاكين من حالا  أسوأ وهم ،الحنفية
 هـو للفقيـر ال كـاة توفرهـا التي األساسية الحاجات يارومع ،عام كل تتكرر ال كاة ألن ،كامال عاماا 
 يليـق مـا علـى منـ  لـ  بـد ل مـا وسـائر ومسـكن وملـبس مطعـم مـن إليـ  يحتـا  لما كافية تكون أن

 .بنفقت  يقوم ولمن نفس  للفقير ،تقتير ول إسراف بغير بحال 
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 :المساكين مصرف -9

ــذين الحاجــة أهــل هــم المســاكين  مــا علــى ،األساســية حاجــاتهم لســد ييكفــ مــا يجــدون ل ال
 مـن موقعـا يقـ  مـا الالئـق الكسـب مـن يكتسـب أو يملـ  مـن وهـم ،والعـرف العـادة بـ  جرت
 عند وهذا ،شيئا يمل  ل من أو ،الفقهاء جمهور عند وهذا ،الكفاية ب  تتم ل ولكن ،كفايت 
 الشـــافعية عنـــد وعكســـ  ،والمالكيـــة الحنفيـــة عنـــد الفقـــراء مـــن حـــال أســـوأ وهـــم ،حنيفـــة أبـــي

 .الفقراء مصرف في الواردة األحكام المساكين على وتنطبق . والحنابلة
 :الزكاة على العاملين مصرف -2

 وتــدوينها وحراســتها وتخ ينهــا ال كــاة بجمــ  المتصــلة األعمــال مــن بعمــل يقــوم مــن كــل هــم
 أوليــاء يعيــنهم مــن لكــ وهــم تو يعهــا،و  ال كــاة أمــوال جمــ  علــى القــائمين هــم أي ،وتو يعهــا
ـــدول فـــي األمـــور ـــارهم أو لهـــم يرخصـــون أو اإلســـالمية ال  مـــن بهـــا المعتـــرف الهيئـــات تخت
 مــن بــذل  يتعلــق ومــا وتو يعهــا ال كــاة بجمــ  للقيــام اإلســالمية المجتمعــات مــن أو الســلطة
 وتنميـة وحفـظ وتخـ ين ونقـل ،وبالمسـتحقين األمـوال بأربـاب وتعريـف ،ال كـاة بأحكام توعية

 فــي القائمـة واللجـان المؤسســات تعتبـرو  ،الشـرعية والقيـود الضــوابط ضـمن ال كـاة اسـتثمارو 
 يجـب ولذا اإلسالمية النظم في المقررة الصدقات ولية من عصرية صورة الحديث العصر

 على بالعاملين المنوطة والمهام ال كاة، على العاملين في المطلوبة الشروط فيها يراعى أن
 يشـغل فيمن ويشترط ،وقيادية أساسية بمهام لتعلقها التفوي  ولية صفة  ل ما منها ال كاة
 بأحكــام والعلـم ،واألمانـة ،والـذكورة ،اإلســالم :منهـا الفقهـاء عنـد معروفــة شـروط المهـام هـذه
 تتـوافر ل مـن إلـى بهـا يعهـد أن يمكـن مساعدة أخر  مهام وهنا  ،العمل مجال في ال كاة
 الثابتـة الموجـودات وصـيانة والمخـا ن اآللـي الحاسـب أعمـال مثل ،طالشرو  تل  بع  في 

 لهــم يفــر  مــا العــاملين ســهم مــن عملهــم عــن ال كــاة علــى العــاملون ويســتحق ،ذلــ  ونحــو
 القـانون يـنص ،فقراء يكونوا لم ولو المثل أجر عن ي يد ل أن على تعينهم التي الجهة من
 المســتحقة األصــناف علــى الصـرف نســب منــاءاأل مجلــس يحـدد أنــ  علــى (85) المــادة فـي

 المــادة فــي نــص كمــا ،األصــناف لهــذه األولويــات وتحديــد القائمــة األوضــاع حســب لل كــاة
 تعليمـــات وفـــق (71) بالمـــادة المشـــمولة للفئـــات الشـــهرية ال كـــوات تصـــرف  أن علـــى (86)

 ل نأ علـى الحـرص نحـو يتجـ  الـذي الـرأي الباحـث يؤيـد وهنا ،األمناء مجلس عن تصدر
ـــدف  مـــا مجمـــوع ي يـــد ـــى ي ـــ  إل ـــ ات العـــاملين جمي ـــة والمصـــاريف والتجهي  ث مـــن عـــن اإلداري

 خاضــعة فهــي ال كــاة لمصــارف ةمحــدد نســب الشــرع يحــدد ولــم (%5.31) ال كــاة حصــيلة
 ودياناتهم. وتوجهاتهم والسكان المكان بتغير ومتغيرة لالجتهاد
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 :قلوبهم المؤلفة مصرف -3

 لم الذي المحكم التشري  من وهو لل كاة الثمانية المصارف أحد هو قلوبهم المؤلفة مصرف
 قلـوبهم المؤلفـة إلـى الصـرف مـن الغنـى يمنـ  ول ، الجمهـور مـذهب وهـذا ،نسخ علي  يطرأ
 موجـودة الفئـة هـذه تعـد لـمو  باإلسـالم لتـرغيبهم ال كـاة لهم تدف  مسلمين غير أشخاص وهم
 : يأتي ما السهم هذا من عليها يصرف التي جالتالم أهم ومن هذا،  ماننا في

 فيــ  مــن إســالم فــي تــأثيره أو  ،إســالم  يرجــى مــن بتــأليف وذلــ   :اإلسددالم فددي المرغبددون 
 . المسلمين صالح

 ونحـوهم والرؤسـاء الحكـام مـن النفـوذ أصـحاب بتـأليف وذلـ  :المسدلمين لنصدرة المرغبون 
 ومسـاندة اإلسـالمية واألقليـات الجاليات ظروف تحسين في لإلسهام الجهات أو األفراد من

 ومناصـــرتهم تأييـــدهم لكســـب واإلســـالمية الفكريـــة القـــدرات أصـــحاب بتـــأليف أو ، قضـــاياهم
 إلـى يـؤدي ذل  كان إذا المسلمين لغير الكوارث في الصرف ذل  ومن  ،المسلمين لقضايا
 . والمسلمين لإلسالم النظرة تحسين

 إلــى بحاجــة كــانوا وهــؤلء :سددنة اإلسددالم فددي علدديهم يمددض لددم ممددن ملإلسددال المهتدددون 
 بإيجـــــاد أو مباشـــــرة بإعطـــــائهم وذلـــــ  ،النفقـــــة لغيـــــر ولـــــو الجديـــــدة ظـــــروفهم فـــــي المـــــؤا رة

 مـــا كـــل وتـــوفير اإلســـالم علـــى قلـــوبهم وتثبيـــت لرعـــايتهم والجتماعيـــة العلميـــة المؤسســـات
 . الجديدة لحياتهم اومادي معنويا المناسب المناخ إيجاد من يمّكنهم
  :التالية الضوابط السهم هذا من الصرف في ويراعى

  .الشرعية السياسة ووجوه للمقاصد محققا يكون أن -
 بمقتضـــى إل فيــ  يتوســ  وأل ،األخـــر  بالمصــارف يضــر ل بقـــدر اإلنفــاق يكــون أن -

  .الحاجة
 مـا أو شـرعاا  المقبولـة يـرغ اآلثـار لتفـادي ،الصـرف أوجـ  في والحذر الدقة تتوخى أن -

 اإلسالم على بالضرر يعود وما قلوبهم المؤلفة نفوس في سيئة فعل ردود ل  يكون قد
  .والمسلمين

 األجــد  التــأثير ذات والمشــاري  الحديثــة المتقدمــة واألســباب الوســائل اســتخدام ينبغــي -
 . المصرف هذا من الشرعية المقاصد لتحقيق واألقرب األنف  واختيار

 :الرقاب صرفم -4
 السـهم هـذا تجعـل جديـدة اجتهـادات هنـا  أن إل ؛ ماننـا فـي موجـوداا  المصرف هذا يعد لم

 مـــن "يعتبـــر أنـــ  علـــى للقـــانون التنفيذيـــة الالئحـــة فنصـــت الســـتعمار مـــن التحـــرر لحركـــات
 (.80 المادة ،التنفيذية )الالئحة المسلمين" األسر  فداء في الصرف المجال هذا في الصرف
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 :نيالغارم مصرف -5

  : يلي ما المصرف هذاب ويدخل ديونهم إيفاء يستطيعون ل الذين المدينون هم الغارمون: 
 معصـية عـن ناشـئا الـدين يكون أل بشرط ،عنها يستغنى ال شخصية لمصلحة المدينون، 

 ينالـــد يكــون أن ،الســداد علــى قــادراا  المــدين يكـــون وأل ،فيــ  يحــبس ممــا الــدين يكــون وأن
 . ال كاة من المدين إعطاء وقت األداء مستحق أو ،حالّ 

 أو الــديات بتحّملــ  ،البــين ذات إلصــالح اســتدان مــن وهــم ،اجتماعيددة لمصددلحة المدددينون 
 ال كـاة مـن هـؤلء ويعطـى ،مسـتحقيها وبين بين  لإلصالح الغير على الواجبة المتلفات قيم
 . السداد على قادرين أغنياء كانوا ولو

 عن  والمضمون الضامن إعسار م  ،غيرهم لديون ضمانهم بسبب المدينون . 
 علــى المــال بيــت قــدرة وعــدم تحملهــا عــن العاقلــة عجــ  ثبــت إذا يعــان ،خطدد  قتددل بديددة المدددين 

 . تحملها
 :اهلل سبيل مصرف -6

 أقوال: ثالثة على من  والمقصود "اهلل سبيل" تفسير في العلماء اختلف
 والحـديث، التفسـير، أهـل مـن العلـم أهـل جمهـور قـول هو القول وهذا :اهلل بيلس في الغزاة 

 والفق .
 ،التفسير، علماء من العلم أهل من مجموعة القول بهذا قال وقد :والعمار والحجاج، الغزاة 

 والفق . والحديث،
 والجمعيــات والمســاجد، والمــدارس، الجســور، وبنــاء المــوتى، تكفــين مــن :البددر وجددوه جميددع 

 ذل . وغير خيرية،ال
 يكــون أن اهلل ســبيل فــي والضــابط والمكــان، ال مــان مصــلحة حســب جيــد ذلــ  فــي والتوســ 
 علـى أي اهلل سبيل في يكون وأن والتوحيد واإلسالم الدين نصرة في إلي  يحتا  مما العمل
 الشرعية. وبالضوابط والسنة القر ن  امنه

 
 
 
 

 :السبيل ابن مصرف -7
 ل بـالبالد يمـر سـبيل عـابر فهـو ،وطنـ  يبلغـ  مـا يملـ  ل الـذي المتغرب هو :السبيل ابن
 : التالية بالشروط الصفة بهذه  ال كاة من ل  فيدف  المال يمل 
 عليـــ  ي طبـــق فإنـــ  محتـــا  وهـــو بلـــده فـــي كـــان فلـــو ،إقامتـــ  بلـــد عـــن مســـافراا  يكـــون أن -

 . المساكين أو الفقراء مصرف
 . المعصية على ل  إعانة تكون لئال  ،مشروع غير ألمر سفره يكون أل -



 

15 

 

 األول الفصل مفاهيم عامة حول الزكاة والتشريع المالي
 
ن بلده إلى الوصول من ب  يتمكن ما الحال في يمل  أل -  كـان فلـو ، بلـده فـي غنياا  كان وا 

 . ال كاة من األخذ ذل  يمن  لم جاحد أو م عسر أو غائب على أو مؤجل مال ل 

 
 :األول لمبحثا خالصة
 بأنهــا حكمهــا بــي نّ  و واصــطالحا، لغــة العــام ل كــاةا وتعريــف ال كــاة، ماهيــة األول المبحــث أوضــح
 لقولـ  للـبالد والراعـي األمـر ولـي مسـؤولية مـن بأنهـا تحصـيلها عـن الدولـة مسئولية بي نّ  و ،فريضة
 خاطــب العــ ة رب حيــث (301 )التوبــة:  بهــا وتــ كيهم تطهــرهم صــدقة أمــوالهم مــن خــذ تعــالى
 المسـلمين، أمـر وولـي مسـئول بصـفت  بـل ورسـول نبـي بصفت  ليست وسلم علي  اهلل صلى الرسول

 مـن الخيرات من بالحرمان بالدنيا مله والعقوبة باآلخرة الغليظ بالعذاب بأنهم هايمانع حكم بي نّ  كما
 بل وشأن  يتر  لم بحيث األمر ولي أو الحاكم فيتولها هايلمانع الشرعية العقوبة وأما ،وبركات  اهلل

 تقـف ولم تع يراا، مال  نصف بأخذ ذل  على دوي ي بل ،الدولة وقوة ،شرعال بسلطان قهراا  من  تؤخذ
عالن لها السيوف سل أوجب بل الحد هذا عند العقوبة هذه  أداء عن تتمرد فئة كل على الحرب وا 

 الواجبـــة الشـــروط المبحـــث أوضـــح كمـــا ،لهـــا والمســـتحقين الفقـــراء حـــق لرعايـــة ذلـــ  ويـــأتي ،ال كـــاة
 وال يـادة ،الحول وحولن ،النصاب وبلو  ،تقديراا  أو حقيقة والنماء ،التام لمل ا في والمتمثلة ،لل كاة
 األنشطة أنواع من ال كاة موارد المبحث بي نّ  ثم ،الدين من السالمة وأخيرا ،األصلية الحاجات عن

 والحلـي والعمـالت( والفضـة )الـذهب النقـود  كـاة :وهي موارد سبعة في إجمالها تم والتي ،المختلفة
 األنعــام و كــاة ،والثمــار الــ روع و كــاة ،القنيــة وعــرو  التجــارة عــرو  و كــاة ،حكمهمــا فــي ومــا

 كسـب ك كـاة األخـر  األنشـطة و كـاة ،المسـتغالت و كـاة ،المعدنيـة الثـروة و كـاة ،الحيوانيـة والثروة
 بي نّ   ثم ،امالحر  المال و كاة ،والمائية الحيوانية والمنتجات النحل عسل و كاة ،الحرة والمهن العمل

ــــَدَقات   إن َمــــا  وتعــــالى تبــــار  بقولــــ  الكــــريم القــــر ن بــــنص اهلل حــــددها التــــي مصــــارفها  ِلْلف َقــــَراءِ  الص 
َؤل َفــةِ  َعَلْيَهــا َواْلَعــاِمِلينَ  َواْلَمَســاِكينِ  َقــابِ  َوِفــي ق ل ــوب ه مْ  َواْلم  ــِبيل َواْبــنِ  الل ــ ِ  َســِبيلِ  َوِفــي َواْلَغــاِرِمينَ  الر   الس 

 (60 )التوبة:  َحِكيم   َعِليم   َوالل     الل  ِ  ِمنَ  َفِريَضةا 
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 الثاني بحثالم
 فلسطين في المالي التشريع

 

 :تمهيد
 البرامج تنفيذ مراقبة جانب إلى ،البرلماني للعمل الرئيسة ةمهمال هو القوانين وسن التشري 

 لكونها الدولة، لنشاط المرك ية مةالدعا تمثل والتي المالية، العامة السياسات هاومن الحكومية،
 تؤهل التي والتكاليف الموارد ومبالغ طبيعة وتحديد للبالد، والمالية القتصادية التوجهات ترسم
 الحكومة، تتوله األولى مرحلت  في المالي التشري و  والمالي، القتصادي التوا ن لتحقيق الدولة
 يتم ثم منو  ،علي  للموافقة الو راء مجلس على وعرض  المقترح بتقديم المالية و ارة تقوم حيث

 يصل وقد ودراست  مناقشت  إمكانية والشعب األمة لممثلي تاحيف التشريعي، المجلس على عرض 
سوف يستعر  هذا المبحث ثالثة و ، بنوده على التعديالت بع  إدخال أو رده إلى الحال

وأخيرا الواق  ، ل كاة والحكم الرشيدوالضريبة وا، فلسطين في المالي التشري  واق مطالب في 
 واق  التشريعات المالية واإلجراءاتمبينا  ،الضريبي في فلسطين وأهمية تطبيق قانون تنظيم ال كاة

أثر كل منهما في تع ي  مد  العالقة بين الضريبة وال كاة و   اتشريعتالإقرار هذه التي يمر بها 
ون تنظيم ال كاة من خالل تحليل الواق  الضريبي في الحكم الرشيد وصول إلبرا  أهمية تطبيق قان

 فلسطين وعدم نجاحة في تحقيق الرفاه الجتماعي والعدالة الجتماعية والتكافل الجتماعي.
 

 األول المطلب
 فلسطين في المالي التشريع واقع

 مراعاة على بقدرتها رر  بَ ي   ما عادة المالي، التشري  في المبادرةب التنفيذية السلطة انفراد إن
 نجا إل الفعاليةو  والقدرة الخبرة تمل  كونها الكبر ، والجتماعية والقتصادية المالية األهداف
 المالية بو ارة ممثلة التنفيذية السلطة وتبني طرح أهمية تبر  هنا ومن السياسات، وتنفيذ الدراسات
 مجلسلل امتداد تعتبر ةالحكوم أن أخر  جهة منو  جهة، من هذا المالية، القوانين لمشاري 
 القوانين إنتا  في أساسي كشري  التنفيذية السلطة دور ويبر  ،الديموقراطية الدولة في التشريعي
 والتكاليف الموارد ديتحدب تقوم حيث والقتصادي، المالي التوا ن تحقيق إلى ةالهادف ،المالية
 وفي العامة، األموال استعمال قبةمراو  يراداتاإل بتحصيل المتعلقة والشروط بالدولة، المتعلقة
 السياسات لتحقيق وسيلة فيعتبر الدور بهذا يقوم الذي هو العامة الموا نة قانون فإن فلسطين
 عبر المالي الوض  ومتابعة تنظيم في كاملة بحرية قانونيا المتمتعة الحكومة تحددها التي العامة،
 العالقة ذات الهامة النقاط  بع تبر  الموضوع هذا ومن ،الحكومة صالحياتو  المالية، و ير

 يلي: فيما تتمثل والتي الفلسطيني المالي بالتشري 
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 المالي القانون إقرار إجراءات أوالا:
 نصـــوص وفـــق القـــوانين مـــن كغيـــره إلقـــراره القانونيـــة اإلجـــراءات مـــن بالعديـــد المـــالي القـــانون يمـــر

 وهــو التشــريعي، المجلــس عبــر األساســي للقــانون وفقــاا  فلســطين فــي التشــريعية والســلطة الدســتور،
 إن والثالثـة والثانيـة األولـى القـراءة في القانون مشروع مناقشة يتم حيث التشريعات، بإقرار لالمخو  
 (الفلسـطينية الوقـائ  جريـدة) الرسـمية الجريـدة فـي وينشـر الـرئيس، عـن يصـدر ثـم ومـن ،األمـر ل م

 قانون.ال مشروعل القتراح مرحلة المراحل هذه ويسبق
 الموروث المالي التشريع ثانياا:
 واألنظمــة بــالقوانين العمــل باسـتمرار عرفــات ياســر الـرئيس قــرار بســبب المـالي التشــري  توريــث نـتج

 حيـث ،الفلسـطينية األراضـي فـي م 3367 نيـوو ي 5 تاريخ قبل المفعول سارية كانت التي واألوامر
 لجبايـــة القـــانوني الغطـــاء الماليـــة لـــو ارة تـــوفر وبـــذل  قـــانوني، فـــرا  حصـــول منـــ  بـــداف  ذلـــ  كـــان

عداد المباشرة وغير المباشرة الضرائب صدار الموا نات وا   المالي. العمل تنظم التي التعليمات وا 
  العامة اإليرادات تحصيل دون تحول التي ةالمالي اتالتشريع ثالثاا:
 بعـ  تظهـر أن البـدف قانـ إت شـرعمال حاول فمهما ،المثالية إلى يصل أن المالي للتشري  يمكن ل

 الدولـة إعاقـة علـى تعمـل التـي المحـددات أهـم مـن تعتبـر القانونيـة الثغرات وهذه القانونية، الثغرات
 والســـتثمار، الضـــرائب موضـــوع فـــي جليـــاَ  هــذا ويظهـــر إيراداتهـــا، كامـــل تحصـــيل مـــن حرمانهــا أو

 مـا منهـا كثيـرة وسـلبيات ديـدةع ثغـرات علـى ويتـتح المـالي بالجانب تتعلق التي القوانين نأل وذل 
 :يلي

 المالية القوانين غموض .3
 الـــذيو  ،الماليـــة والقـــوانين التشـــريعات فـــي الغمـــو  يكتنفهـــا التـــي النصـــوص بعـــ  هنـــا 
 واضـــح بشــكل فهمهــا عــدم بســـبب ،العامــة اإليــرادات حجــم مــن الحـــد إلــى يــؤدي قــد بــدوره

  منها. الغر  يلبي الذي بالشكل تطبيقها عدم وبالتالي
 الضرائب نسب اعارتف .2

 فــي المغــالة أو التصــاعدية الشــرائح فــي تفــاوت وجــود أو الضــرائب نســبة فــي الرتفــاع نإ
 اإليــرادات حجــم مــن للحــد رئيســة أســبابا تشــكل الضــريبية التشــريعات فــي الضــريبة معــدلت
  .العامة

 التشريعية القواعد في التعقيدات بعض وجود .3
 مجــــال فــــي خاصــــة ،تتضــــمنها والتــــي ريعيةالتشـــ القواعــــد فــــي التعقيــــدات بعــــ  وجـــود إن

 الثغــرات عــن البحــث إلــى المكلفــين يــدف  ،الحســاب عنــد أو التقــدير، عنــد ســواء الضــرائب
 .عليهم تحقسي ما دف  من لإلفالت القانونية
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 قانونية وثغرات فجوات وجود .4

 اتفجــو  أوجـد ومكانــاا   مانـاا  مالئمتــ  وعـدم الســتعمار عـن اا موروثــ المـالي القــانون أن حيـث
 .المكلفين من استغاللها تم الضريبية اإليرادات تدني إلى أدت قانونية وثغرات

 ومتوازنة متجانسة مالية سياسة وجود عدم .5
 العامـة اإليرادات تحصيل كيفية في واألصولية الفنية القواعد كل ماليةال سياسةال تراعي لم

 .والتوا ن التجانس عدم من حالة وشكلت وصرفها
 المالية تالتشريعا مدَ قِ  .6

 القتصـــــادي للواقـــــ  مالءمتهـــــا وعـــــدم وضـــــوحها عـــــدم إلـــــى الماليـــــة التشـــــريعات قـــــدم أد 
 مكافحــة جهــا  وغيــاب ،والجتماعيــة السياســية الجوانــب فــي التغيــرات ومجــاراة ،والسياســي
ــــة اإلجــــراءات وضــــعف ،الضــــريبي التهــــرب ــــدعم المتهــــربين بحــــق العقابي ــــادة ي  التهــــرب  ي
 .اإليرادات يقلل الضريبي

 واســتكمالها، الماليــة التشــريعات تطــوير مــن الفلســطينية للســلطة لبــد أنــ  الواقــ  هــذا مــن ويتضــح
 بجانــب خاصــة المــالي، بالوضــ  مباشــرة عالقــة ذات قــوانين فلســطينيةال الســلطة أصــدرت فعنــدما

 اإليجـابي التـأثير إلـى ذلـ  أد  ،الستثمار تشجي  وقانون ،الدخل ضريبة قانون :وهما ،اإليرادات
 شملت الدخل، ضريبة قانون على تعديالت الفلسطينية السلطة أقرت حيث العامة، اإليرادات على
 لضـريبة معـدلتال وتخفـي  ،الضـريبية الشـرائح عدد تقليص في تمثلت ،الضريبية الشرائح تعديل
 .الهويــــة فلســــطيني 1004 لســــنة 37 رقــــم لــــدخلا ضــــريبة قــــانون ذلــــ  بعــــد أصــــدرت ثــــم ،الــــدخل

صــــدارو   وتنميــــة القتصــــادية العجلــــة  يــــادة منــــ  الهــــدف كــــان الــــذي ،الســــتثمار تشــــجي  قــــانون ا 
 اإليـــرادات حصــيلة ورفــ  القـــومي والنــاتج القــومي الـــدخل فــي  يــادة عليـــ  يترتــب ممــا ،الصــناعات

 إل الماليـة القـوانين علـى والتعـديالت التشـريعات مـن العديـد الفلسـطينية السـلطة أمام وكان ،العامة
 كــان والتــي الفلســطينية، والســيادة الفلســطيني القتصــاد تقييــد فــي العدوانيــة حــتاللال ممارســات أن

 الســــلطة عمــــل تعطيـــل عنــــ  تولــــد والـــذي الفلســــطيني الشـــعب أبنــــاء بــــين النقســـام تكــــريس  خرهـــا
 أصــــدرت ذلــــ  ورغــــم المــــالي، وبالتشــــري  الفلســــطيني بالقتصــــاد النهــــو  دون حــــال التشــــريعية؛
 الصـادر 3/1008 رقـم ال كـاة تنظـيم قـانون و خرهـا المـالي للجانـب نظمـةالم القوانين من مجموعة

 .الدراسة محل هو والذي غ ة، في
 

 الثاني المطلب
 الرشيد والحكم والزكاة الضريبة

 بينهما، التي العالقة بحكم أهمية؛ ذات الدراسة هذه في وال كاة الضريبة بين المقارنة تعتبر
 اهلل، شرعها فال كاة ، رسول  وسنة اهلل كتاب وفق هومهماومف بينهما، التميي  إظهار وبهدف
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 ومعالجتها اإلسالم في الضريبة مفهوم أنّ  إذ الحديثة، الوضعية األنظمة نتا  الضريبة بينما

 عن ويختلف الحديث، العصر في الوضعية األنظمة في مفهومها عن يختلف المالية لألمور
 الوضعية األنظمة تستط  لم الضرائب نظام فيها بما عديدة أموراا  عالج اإلسالم وأن ال كاة، مفهوم

 حددها التي المسلمين مال بيت موارد تكون أن فاألصل ،قرناا  عشر أربعة قبل وذل  معالجتها،
 فر  عن يغني مما مصالحها؛ ورعاية الرعية شؤون إلدارة كافيةا  دائم بشكل ترد والتي الشرع،

 قد التي الضرورة باب من وذل  ضرائب؛ فر  يمن  وأ الشرع يحرم لم هذا وم  الضرائب،
 :قسمين إلى األمة حاجات الشرع قسم حيث األمة، احتياجات لتأمين لها الدولة ت ّضطر
 لبيت الدائمة الموارد على عبئا تمثل والتي المال، بيت على الشرع فرضها حاجات :األول القسم
 .المال
 أن في الحق للدولة وجعل كافة المسلمين على الشرع فرضها التي الحاجات :الثاني القسم
 اإلسالم في الضريبة مفهوم في هذا وتمثل الحاجات، تل  لقضاء المسلمين من المال ت حصل
 ي حصل عليهم، والياا  اإلمام وجعل مصالحهم، لقضاء المسلمين على اهلل فرض  الذي بالمعنى
 أو ضريبة الوالي أو الحاكم يجمع  الذي المال هذا ويسمى يراه، الذي الوج  على وينفق  المال

 الدولة دور ني  بَ ي   والذي القتصادي الفكر في ال كاة مفهوم في كذل و  ،األغنياء أموال في توظيف
 يلي: فيما ذل  ويتضح المسلمين حاجات قضاء يحقق بما ال كاة لمال إدارتها في
 اإلسالمي الفقه في الضريبة مفهوم أوالا:
 إلى ذل  في مستندة طارئة لضرورة الممولين أموال في الدولة تفرض  المال نم محدد مقدار "هو
 النفقات تغطية في الدولة تستخدم  للممول، معين نف  ذل  يقابل أن دون العامة، الشريعة قواعد
 وليست أجلها، من تْ ضَ ف رِ  التي بالظروف مؤقتة بأنها الضرائب هذه وتمتا  للمواطنين، العامة
 )العمري، تحصيلها" استوجبت التي الظروف بانتهاء تنتهي استثنائية هي بل أصيالا، ماا دائ تشريعاا 
 هي والتي ،القتصادي الفكر في الضريبة مفهوم عن ج ريا اختالفا المفهوم هذا ويختلف (1003
 البو  ،إليها ينتمي التي المحلية العامة الهيئات إحد  أو ،للدولة بأدائها الفرد يل م ،نقدية فريضة
 في فهي ،بواجباتها القيام من الدولة لتتمكن وذل  ،دوري وبشكل محددة قواعد ووفق مقابل

 أمام عائق تشكل وهي ،السكان بين العدالة تحقق ل لكن ،الدخل تو ي  إعادة على تعمل ظاهرها
 الضريبة بجانب ال كاة تطبيق الباحث يؤيد وهنا منها التهرب من المكلف وتدف  الستثمار

 .التوج  هذا م  يتوافق بما القوانين وتعديل القتصادي بمفهومها وليس الفقهي هومهابمف
 االقتصاد  الفكر في الزكاة مفهوم ثانياا:
 قسراا  األفراد أو العامة األشخاص من عنها ينوب من أو الدولة تقتطعها مالية فريضة "فهي

 للممول، التكليفية للمقدرة بقاا ط الدولة تفرضها معين، نف  يقابلها أن ودون نهائية وبصفة
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 بمقتضيات والوفاء الكريم القر ن في المحددة الثمانية المصارف نفقات تغطية في وتستخدمها
 (.15:3333 )عناية، اإلسالمية" العامة المالية السياسة
 خاصة، وفلسفة خاص طاب  ذات مالية فريضة بوصفها ال كاة، حقيقة أن سبق مما ويظهر
 والموارد واألساس، الطبيعة في جذرياا  اختالفاا  اإلسالم، في الضريبة ممفهو  عن تختلف

 بمفهومها الحالية الضرائب تستط  لم كثيرة أموراا  عالجت فال كاة والمقادير واألنظمة والمصارف،
 من كل بين والختالف التفاق أوج  سيظهره مافي أكثر ذل  لنا ويبدو معالجتها، الوضعي
 الضريبة دفع يغني هل الشائ  التساؤل على اإلجابة إلى وصولا  بينهما العالقةو  وال كاة، الضريبة

 من كل بين والختالف التفاق أوج  توضيح من بد ل التساؤل هذا على ولإلجابة ؟الزكاة عن
 يلي: كما وال كاة، الضريبة
 والزكاة الضريبة بين االتفاق أوجهثالثا: 
 بينهما، تكاملية عالقة وهي بينهما، العالقة تع   ال كاةو  الضريبة بين عدة اتفاق نقاط يوجد

 المورد هذا كفاية عدم حالة وفي ال كاة، مورد هو اإلسالم في للدولة المالية الموارد في األصل
 األصل، المورد هو ال كاة فمورد الضريبة، وهو الثانوي للمورد اللجوء فيتم الدولة نفقات لمواجهة
 ل مما وي يد؛ بل المحددة الثمانية الخاصة مصارف  في المواطنين حاجاتب يفي أن بمقدوره والذي

 وكذل  مواطنيها حاجيات وتطور الدول تطور أن إل الحالة، هذه في ضرائب فر  يستدعي
 لفر  جعل لها، ومل م منظم لتشري  وفقاا  بقانون تنظيمها وعدم ال كاة وصرف جم  عشوائية
 يلي: فيما بينهما تفاقال أوج  وتتمثل ضرورة، الضرائب

 واإللزام والجبر القسر حيث من .9
 الجبر، سبيل على األفراد من وتقتط  بالدف ، اإلل ام صفة وفيها قسرية، فريضة فالضريبة

 الذين رعاياها وعلى مواطنيها على الدولة تمارسها التي السيادة فكرة من انطالقاا  وذل 
 موافقتهم، أو لها الممولين األفراد مشورة عدم في الضريبة قسرية وتتمثل إقليمها، يسكنون
 ونصابها ووعائها سعرها كتحديد للضريبة، القانوني النظام بوض  الدولة انفراد في وكذل 
 تجاو  من لكل مناسبة الدولة تراها التي العقوبات وض  إلى باإلضافة تحصيلها، ومواعيد
 بالنسبة أما والظلم، والتسلط القهر من ذل  يرافق ما من الرغم على منها، التهرب أو القانون
  أدائها. عن ممتن  كل من أيضا لل كاة الجبري التحصيل يقرون الفقهاء فجمهور لل كاة

 الدولة تتواله عمالا  منهما كل كون حيث من .2
 بحيث المجتم ، في السلطان صاحبة باعتبارها الدولة تتولها التي األعمال من الضريبة إن
 لسجالم على وعرضها القوانين مشروعات بإعداد المالية" "و ارة فيذيةالتن السلطة تقوم

 الدولة ب  تقوم عمل األصل في فهي ال كاة وكذل  بتنفيذها، تقوم ثم قرارهاإل التشريعي
 الراشدون الخلفاء ورائ  ومن  الرسول كان وقد الولية وصاحبة الحاكمة السلطة باعتبارها
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 حتى عثمان الخليفة بعد والحاكمون الولة تولها ثم وتو يعها ال كاة بأخذ يقومون بعده من

 لألفراد وتر  تحصيلها أمر وأهمل الضرائب وظهرت وتو يعها تحصيلها في الخالفات حدثت
 بمعرفتهم. إنفاقها

 مقابل دون منهما كل كون حيث من .3
 فيوتنت ضريبة، من يدفع  ما مقابل الممول علي  يحصل ومحدد مقابل نف  هنا  ليس

 واحد مجتم  في كأعضاء الضريبة بدف  مكلفون فالجمي  منها، والنف  فرضها بين العالقة
ن لل كاة بالنسبة وكذل  واحدة، وسياسية واجتماعية اقتصادية روابط تربطهم  كانت وا 

ن ال كاة داف  أن إل مقابل دون تفر  كالضريبة  الدنيا في مادية منفعة على يحصل لم وا 
 وتعالى. سبحان  اهلل من يرجوه عظيم مقابل على سيحصل لكن 

 منهما لكل العامة األهداف حيث من .4
 منذ تدريجيا طريقها أخذت واجتماعية اقتصادية أهدافاا  الحديث التجاه في للضريبة كان إذا

 أساساا  تدور والتي المالية، أهدافها جانب إلى للميالد العشرين القرن من الراب  العقد أوائل
 بين المادية الفوارق وتقليل والتشغيل اإلنتا  و يادة القتصادي لستقرارا تحقيق حول

 منها جذوراا  وأعمق مد  أبعد ولكنها واجتماعية اقتصادية أهدافاا  أيضاا  لل كاة فإن الطبقات
  .ال مان من قرناا  عشر ثالثة من أكثر قبل وتقررت الضريبة، في

 مالية فريضة منهما كل كون حيث من .5
 الضرائب الدول بع  فيها تجبي التي القليلة الحالت بع  عداو  نقداا  تجبى فالضريبة
 العينية ال كاة قيمة إخرا  العلماء أجا  وقد نقداا، أو عيناا  فتجبى لل كاة بالنسبة أما العينية،
 النقدي. بالمال

 والزكاة الضريبة بين االختالف أوجهرابعاا: 
 التالية: النقاط في اةوال ك الضريبة بين الختالف أوج  تتمثل
 منهما كل عليه بني الذ  األساس حيث من .3

 تمويل مصدر تعتبرو  دولة، كل ظروف حسب وسعرها ومقدارها أنواعها تختلف الضرائب إن
 قانونب األهلية لمبدأ طبقا أراضيها على الدولة سلطات بموجب وتفر  الدولة، لموا نة
 عيناا  تحصل مالية فريضة فهي ال كاة أما روف،الظ بتغير يتغير قد التشريعية السلطة تصدره

 سل  أو مباشرة خدمات شكل في أو نقدي شكل في مصارفها إلى توج  قد كما ،نقداا  أو
 ،وثابت محدد وسعر بمقدار للنماء القابلة أو النامية األموال على ال كاة وتستحق ،عينية
 بأدائها، إل المكلف عن تسقط ول ومصارفها، ال كاة لوعاء التحديد أساس والسنة فالقر ن
 اإلسالمية، الشريعة أحكام تنفيذ عن مسؤولة فالدولة بتحصيلها، الدولة تقم لم لو حتى
نفاقها ال كاة لتحصيل الال مة اإلدارية اإلجراءات باتخاذو   شرعا. المحددة هامصارف في وا 
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 والقياس والتحديد التكليف جهة حيث من .2
 حكمب الضرائب موظف قبل من تقديرياا  تحديداا  األحوال معظم في وتقاس تحدد الضريبة

 في والتظلم العترا  إلى المكلفون فيضطر جبايتها؛ عملية وينظم يفرضها الذي قانونال
 العدالة فيها روعي وقد وجل، ع  المولى من تكليف فهي ال كاة بخالف األوقات، أغلب

 وجل. ع  اهلل من التكليف أساسها ألن تظلم ول اعترا  فال وبالتالي اإللهية،
 اإلنفاق أوجه حيث من .3

نفاقها الضريبة بتحصيل يقوم الذي  العامة مرافقها على منها باإلنفاق وتقوم الدولة، هو وا 
 فإن ال كاة حصيلة أما المتطورة، اإلنفاق أوج  وتغطية والخارجية الداخلية المختلفة وشئونها
 مصارف وتخصص الكريم، القر ن حددها التي ةلل كا الثمانية المصارفب محدد إنفاقها أوج 
 للدولة. العامة الموا نة عن مستقلة موا نة ضمن ال كاة

 والمقدار النصاب حيث من .4
 الوضعية والقوانين الدولة سياسة حسب أصالا  تلغى قد بل تنخف  أو ترتف  قد الضرائب إن

 بنسبة الشرع ددهح عما تنقص ول ت يد ل بنص محددة ال كاة مقادير أما المفروضة،
 والثمار. لل روع بالنسبة نصف ( أو و)العشر للنقد (1.5%)

 الوعاء حيث من .5
 )في والنماء المال رأس فهو ال كاة وعاء أما )الربح( أو الصافي الدخل هو الضريبة وعاء

 ولذل  األر  باطن في فيما والثروة ال روع في والمحصول األنعام في المال ورأس التجارة(
 وأوضح. أقو  الثروة تو ي  في العدالة تحقيق في فأثرها

 واالستمرار التغير وعدم الثبات حيث من .6
 تبعا واإللغاء التعديل في التقنين صفة عليها يسبغ مما الظروف تغير م  تتغير الضريبة إن

 التغير وعدم الثبات بصفة تتمت  أن بدّ  ل عبادة باعتبارها ال كاة أما السلطة ألهواء
 أبدية. فريضة فهي واإللغاء والتعديل للرأي مجال فيها ليس فال كاة روالستمرا

 الشروط حيث من .7
 ال كاة ألداء يشترط حيث الضرائب، أداء شروط عن تماماا  لل كاة العامة الشروط تختلف
 الموظفين فصغار ذل ، فيها يشترط فال الضرائب أما لإلنسان، األصلية الحوائج عن الفضل
 في شأنها ال كاة في النية اشتراط أيضاا  الشروط هذه ومن .الضرائب ف بد يقومون والعمال

 تثار فال الضرائب أما ال كاة، بدف  طيبة النفس يجعل وهذا والصوم، الصالة شأن ذل 
 مختارة. الطائعة النفس بها تجود أن ماقل ولذل  اإلطالق؛ على بشأنها النية مشكلة
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 الزكاة داللة وسمو والضريبة الزكاة مفهوم حيث من .8
 الحرام، دنس من يطهر الم كى فالمال الطهارة وأيضاا  والبركة، النمو ال كاة معاني من

 يالم ك   اإلنسان نفس وتطهر الثمانية، المصارف من ألصحاب  في  المستحق الج ء بإخرا 
 الدللة في ال كاة مفهوم فإن وهكذا الر ق، في والمضاعفة الفالح بمعنى هيو  الشح، من
 دللة أما واإلنسان، للمال والفالح والحصانة والبركة الطهارة في السمو معاني ناوليت

 والذل والعبء والنقص المغرم تعني: الضريبة فدللة ال كاة دللة من النقي  على الضريبة
 والصغار. والمهانة

 االستحقاق حيث من .1
 ؛النصاب وبلو  واألنعام التجارة وعرو  النقود على الحول يحول أن يشترط ال كاة نظام في
 ]3731 :3/573 ماجة ابن سنن[ الحول( يحول حتى مال في  كاة )ل  النبي لقول

 تستحق فإنها الضريبة أما المستفاد، المال وكذا الحول فيها يشترط فال ال روع  كاة باستثناء
يرادات والرأسمالية العرضية األرباح وتخض  السنة من ج ء على ولو  واحدةال الصفقة وا 

 سنة. عليها يم  لم ولو للضريبة
 الزكاة؟ من الضريبة احتساب يمكن وهل الزكاة؟ عن الضريبة تغني هلخامساا: 

 مقادير فوق كانت ربما مقادير والتصاعدية النسبية الضرائب من للحكومة األموال أصحاب يدف 
 تنفقها التي الدولة  انةخ إلى تذهب األموال وهذه مضاعفة، بأضعاف الشريعة فرضتها التي ال كاة
 من تعد المي انية ، في النفقات أبواب بع  أن ش  ول مي انيتها، في ةي ن  بَ الم   مصارفها في

 هي الحكومة وتصبح الزكاة؟ عن المسلم يدفعها التي الضرائب هذه تغني فهل ال كاة، مصارف
 احتساب يمكن لوه عام؟ بوجه الزكاة مصارف وتغطية الفقراء حاجات سد عن المسئولة
 الزكاة؟ من الضرائب

 

 وتشـغيل ،المحتـاجين بإعانـة تقـوم اإلسالمية للدولة العامة الموا نة أبواب بع  أن من الرغم على
 والعــال  التعلــيم كتيســير وغيرهــا، الجتماعيــة الشــؤون و ارة عليــ  تقــوم ممــا ذلــ ، ونحــو العــاطلين
 أسبقية يعني ال كاة من الضرائب احتساب لكن ،ال كاة مصارف من تعد أبواب وهي مجاناا، للفقراء

 اإلســالم، أركــان مــن الثالــث الــركن وهــي ال كــاة، مكانــة مــ  ينســجم ل وهــذا ال كــاة، علــى الضــرائب
 وبشـــروطها ومقاديرهـــا ورســـمها باســـمها تؤخـــذ أن بـــد ل وتعـــالى، ســـبحان  اهلل فرضـــها فريضـــة فهـــي

 بـالنظر جليـاا  ذلـ  ويتضح الع ي ، كتاب  في الىوتع سبحان  اهلل عّينها التي مصارفها في وتصرف
 هنـا  أن فنجـد ال كـاة؛ فريضـة عليهـا بنيـت التـي واألسس الضرائب، عليها قامت التي األسس إلى

 المقارنـة خـالل مـن ذلـ  ي ن  َبـويتَ  اآلن، الحكومـات تفرضـها التـي والضـريبة ال كـاة بـين كبيـراا  اختالفاا 
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 يمكـن ل بأنـ  يقطـ  الـذي األمـر واتفـاق، اخـتالف أوجـ  مـن كرهـاذ سـبق التي وال كاة الضريبة بين
 المـــالي فـــالفكر كضـــريبة، ال كـــاة تصـــنف أن يجـــو  ول ال كـــاة، أداء عـــن الضـــرائب هـــذه تغنـــي أن

 القر نيـة النصـوص على أصالا  تنبني شرعية ونظريات ومفاهيم أسس على ال كاة يؤصل اإلسالمي
 وضـعية، وأفكـار ومفـاهيم أسـس علـى تقـوم التي الضريبة عن دائماا  تختلف يجعلها بحيث والنبوية؛
 أركـان حكـم وحكمهـا اإلسـالم، أركـان مـن وركـن إلهيـة وفريضـة ماليـة، كعبـادة ال كاة يصنف بحيث
 إل اإليمـان معـالم تتحقـق ول بهـا، إل اإلسالم شواهد تكتمل فال األخر ، اإلسالم وفرائ  اإلسالم
 دفعهـا مـن المسـلم وللمتهـرب والعـذاب، القتـل ولجاحـدها اهلل، مـن ألجـروا الثـواب، لمؤديهـا بتأديتها؛
 عنـــد يفرضـــها الـــذي هـــو الحـــاكم فـــإن الضـــرائب، ســـائر أمـــا بمحاربتـــ ، ولـــو حتـــى عليهـــا اإلجبـــار
 يتطلــب حســبما لهــا يعــد أو يخففهــا، أو فرضــها، التــي الضــريبة تلــ  يســقط أن وللحــاكم الضــرورة،
 لبد من توضيح النقاط الثالثة التالية:  لكي يتضح ذل  جليا األمة لمصلحة

 الزكاة؟ تصح متى .9
 التالية: الثالثة األركان بتوفر إل ال كاة تصح ل

 عشر، رب  إلى عشر نصف إلى عشر من الشرع عّين  الذي وهو :المخصوص المقدار .أ
 بالكلية. تلغى أو تنخف ، أو ترتف ، قد التي الضرائب بخالف

 ال كاة. فر  بأداء أمره وامتثال اهلل إلى بالتقرُّ  قصد وهي :المخصوصة ةالنيَّ  .ب
 الضرائب بخالف الكريم القر ن حّددها التي الثمانية األصناف وهو :المخصوص المصرف . 

 األسباب ولهذه العامة، المصالح إلى تذهب بل المصارف هذه إلى تصرف ل قد فإنها
 عنها. تغني ول ال كاة، مقام الضريبة تقوم أن يصح فال

 

 ألســباب ال كــاة عــن تغنــي ل الضــرائب بــأن والمعاصــرين القــدامى الفقهــاء جمهــور رأي هــو هــذاو 
 محـددة مصارف على تو يع  بنفس  وتولى  اهلل ب  أمر إلهي تشري  ال كاة أن أهمها من كثيرة،
 البشـــري التشـــري  يلغـــي ول بشـــري، تشـــري  الضـــرائب بينمـــا التفصـــيلية، أحكامـــ   الرســـول وبـــي ن
 والتـي المفروضـة ال كـاة أن ريب ول التطبيق، في األولوية ل  تكون أن يجب الذي اإللهي ي التشر 
 مصــارفها علــى وتو يعهــا جبايتهــا الدولــة حــق مــن والتــي متــين، بربــاط ومجتمعــ  الغنــي بــين تــربط

 اتبالخـدم للوفـاء الدولـة تحـددها التـي المعتـادة الضـرائب أداء مـن تمنـ  ل شرعاا، المحددة الثمانية
 القــائمون وكــان لفرضــها، ضــرورة هنــا  مــادام ألجلهــا فرضــت التــي األهــداف وتحقيــق تؤديهــا التــي

 بــدلا  وليسـت أيضــاا  الواجبـة ال كــاة بجـوار األداء واجـب وديــن ل م أمـر فالضــرائب عـادلين، بـاألمر
 تختلف شرعاا  المحددة ومصارفها الضريبة يغاير شيء فال كاة منها، تحسب ول عنها مغنية أو لها
 بـــين خلـــط هنـــا  يكـــون ل وبـــذل  الضـــرائب، باســـم الدولـــة تحصـــلها التـــي األمـــوال مصـــارف عـــن

 المصـالح فـي اإلنفـاق الضـريبة فـر  فأسـاس الضـرائب، مـن المتأتية الدولة وموارد ال كاة حصيلة
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ن الممولين، إلى تعود التي العامة قامـ لهم، الدولة حراسة شكل في مباشرة، غير بصورة كان وا   ةوا 

 اهلل مــن أمــر هــي ال كــاة فــر  أســاس بينمــا وتعبيــدها، الطــرق وشــق المســاجد، وتشــييد المنشــ ت،
  وقوامها علي  المؤمن أخي  حق من هي حيث بأدائها؛ يقوم وأن بها، وتكليف  المؤمن على بوجوبها

 طالـبوت تفرضـها التـي الحاكمـة والسلطة المكلف بين عالقة الضريبة وأداء والرحمة، واإليثار البر
 بـين عالقـة فهـي ال كـاة أمـا منهـا، جـ ء عـن أو عنهـا تتنا ل أو تنفقها أن وتمل  نسبتها وتحدد بها

 وبناء ألمره، امتثالا   كات  في  يؤدي بأن وكلف  في  مستخلفاا  وجعل  المال منح  الذي ورب  المكلف
 عن مطلقاا  بكاف هذا وليس العامة المصلحة حدود في الضرائب من تفر  أن للدولة يكون علي 
 حي ها. من تنقص ول بها تستبدل ول الثانية عن األولى تغني ل حيث ال كاة، إخرا 

 وتأخـذها الدولـة، عليـ  تشـرف معلـوم مـالي حـق ألنهـا ضـريبة فهـي معاا، وعبادة ضريبة ال كاة أن"
 قبـل وهـي بـالخير، المجتمـ  علـى تعـود أهـداف تحقيق في حصيلتها وتنفق طوعاا، تؤد لم إن كرهاا 
 أركـان مـن ركنـاا  يحقـق أنـ  يؤديهـا حـين ويشـعر اهلل، إلـى المسلم بأدائها يتقرب وشعيرة. عبادة ذل 

 هنــا ومــن تعــالى، اهلل طاعــة علـى يعطيــ  مــن بهــا يعــين وأنـ  اإليمــان، شــعب مــن وشــعب  اإلسـالم،
ــراحاا، فســقاا  ومنعهــا وصــالحاا، طاعــة إيتاؤهــا كــان  ل الــذي اهلل قحــ فهــي بواحــاا، كفــراا  وجحودهــا ص 

 بطلــــب تجــــب كالضــــريبة وليســــت الســــنين بمــــرور ول الحــــاكم، بإهمــــال ول الجــــابي، بتــــأخر يســــقط
  :"نت"(http://www.qaradawi.net 1035 القرضاوي) "بعدم . وتسقط لها، الحكومة

 الزكاة بجانب الضريبة فرض دوافع .2
 والفقـر، والجدب بالقحط تتمثل العوامل، من مجموعة ال كاة بجانب يبةالضر  فر  دواف  من"

 المعلـوم ومـن المـال، بيـت خلـو حالـة فـي وهذا العامة، النفقات و يادة الجند، ورواتب والجهاد،
 المـوارد مـن وغيرهـا العامـة األمـال  إيـرادات مـن للدولـة العامـة النفقـات تمويل في األصل بأن

  بصورة مالية الت امات يفر  أن األمر لولي جا  الموارد هذه تكف لم افإذ المشروعة، المالية
 الفقهـاء وي طلـق ال كـاة، حصـيلة مـن عليهـا الصـرف يجـو  ل التـي الدولـة نفقات لمقابلة عادلة
 اســـم ونحوهـــا كالضــرائب ال كـــاة جانــب إلـــى الدولــة تفرضـــها قــد التـــي الماليــة اللت امـــات علــى

 :"نت"(http://fiqh.islammessage.com 1031 الفقهي ملتقى)ال "(التوظيف)
 بعنـوان بحثهـا خـالل باسـودان صـالح بنـت رجـاء الباحثـة ومـنهم البـاحثين مـن العديـد ذكـر وقـد هذا

 ةال كــا جانــب إلــى ونحوهــا كالضــرائب الماليــة الواجبــات فــر  واقيــد الفقهــاء بــأن والضــريبة ال كــاة
 :"نت"(http://fiqh.islammessage.com 2012 الفقهي )الملتقى :ةالتالي بالشروط
 فهي أخر ، موارد وجود عدم م  المال، إلى للدولة حقيقية حاجة هنا  تكون أن 

 بل أصيالا  اا تشريع وليست مواجهتها، عن الدولة تعج  طارئة لظروف تفر 
 .اا استثنائي

 وسيلة.  خر الضريبة وتكون العج  لسد مةالال   الوسائل لكل الدولة استنفاذ 

http://www.qaradawi.net/
http://fiqh.islammessage.com/
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 يتم حتى ومتخصصة موثوقة رقابية لجهة وصرفها الضرائب فر  يخض  أن 
 األغرا  في ل لألمة العامة المصالح في تصرف الضريبة أن من التحقق

 وذويهم. والمسئولين للحكام الشخصية
 حصيلتها. استعمال وفى الضرائب أعباء تو ي  في الشرعي بمعيارها العدالة مراعاة 
 ال كاة، على الضريبة تطغى ل حتى بالحاجة، ومقيداا  مؤقتاا  الضريبة فر  يكون أن 

 األصل. هي وتصبح
 الرشيد والحكم الزكاة .3

 النظــر وجهــة العتبــار بعــين تأخــذ ل ضــريبية قــوانين وجــود ظــل فــي الرشــيد الحكــم تحقيــق إن
 العالقـة يـنظم لـم والذي الفلسطيني، ال كاة متنظي وقانون العامة الشريعة قواعد وفق اإلسالمية

 والمتمثلـة الرشـيد، الحكـم  ليـات إلـى يوصـل ل قد وصريح؛ واضح بشكل وال كاة الضريبة بين
 والمشــاركة واإلجمــاع الســتراتيجية والرؤيــة والمســاءلة والشــفافية والمســاوة والعــدل الكفــاءة فــي

 كافــة فــي التشــريعية الســلطة قبــل مــن النظــر إعــادة يتطلــب وهــذا والالمرك يــة، القــانون وســيادة
 رعايــة فــي الدولــة أهــداف تحقيــق ســبيل فــي بينهــا، التــام النســجام يحقــق بمــا الماليــة؛ القــوانين
 يضـيق وبمـا السياسي، واألمن الوظيفي، واألمن الجتماعي، األمن وتأمين المجتم ، مصالح

 وتتحقـــق المجتمـــ ، أفـــراد بـــين لمحبـــةا لتســـود الغنيـــة، والطبقـــة الفقيـــرة الطبقـــة بـــين الفجـــوة مـــن
 فـــي الوحيـــد الحـــق ليســـت فال كـــاة الدولـــة، قـــوة تتحقـــق فيـــ  والـــذي الجتمـــاعي؛ التـــرابط أســـباب
 بــأن القائــل التصــنيف وأن معينــة، وأوقــات حــالت فــي مل مــة أخــر  حقــوق هنــا  بــل المــال،
 وهــذا باطــل، تصــنيف بينهمــا المشــتركة العناصــر حيــث مــن )الوضــعية( الضــريبة تشــب  ال كــاة
 علـى وضـعت ال كـاة أن ولكـون طلـبالم هـذا فـي بينهمـا تمـت التـي المقارنـة خالل من يتضح
 تكــــون أن يمكــــن ل فإنــــ  والنبويــــة، القر نيــــة النصــــوص علــــى مبنيــــة شــــرعية ونظريــــات أســــس

 لضــرورة وذلــ  ال كــاة؛ بجانــب الضــريبة تكــون "أن الممكــن مــن ولكــن لل كــاة، بديلــة الضــريبة
 للممــول، معــين نفــ  ذلــ  يقابــل أن دون العامــة، الشــريعة قواعــد إلــى ذلــ  فــي ةمســتند طارئــة،

 بأنهـــا الضـــرائب هـــذه تمتـــا  حيـــث للمـــواطنين، العامـــة النفقـــات تغطيـــة فـــي الدولـــة وتســـتخدمها
 اســـتثنائية هــي بــل أصــيالا، دائمــاا  تشــريعاا  وليســـت أجلهــا، مــن ف رضــت التــي بــالظروف مؤقتــة
  (1003")العمري، تحصيلها ستوجبتا التي الظروف بانتهاء تنتهي
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 الثالث المطلب

 الزكاة تنظيم قانون تطبيق وأهمية فلسطين في الضريبي الواقع
 

 فلسطين في الضريبي الواقع أوالا:
 على مباشرة وغير مباشرة ضرائب فر  نم الكثير يشمل فلسطين في الضريبي الواق  إن

 حقوق  لنيل للدولة المواطن يقدمها التي معامالتال على والرسوم والخارجية، المحلية التجارات
 تسلم. لم الشهرية المرتبات وحتى والتعليمية الصحية، والخدمات العقارات، وعلى ومصالح ،

 بها لتستعين ضرائب فر  إلى وحاجتها مسؤوليات، من الدولة عاتق على يق  لما تقديرنا وم 
 والقتصادي السياسي وضعها لخصوصية ضاا وأي المصالح، وتحقيق العامة الخدمات تقديم على

 تفعيل نحو التوج  ظل في أننا إل والنقسام؛ الحتالل تبعية عن الناتج واألمني والجتماعي
 المتعددة الضرائب هذه فإن ال كاة؛ ومكانة أهداف تحقيق  ملين ال كاة تنظيم قانون تطبيق

 وفقاا  أو الجوار دول عن أو البريطاني بالنتدا عن موروث لتشري  وفقاا  والمفروضة والمتنوعة
 تكيفها يتم فلم قديمة تعتبر والتي الحتالل ودولة الفلسطينية التحرير منظمة بين السالم لتفاقيات

 ل فبعضها للمواطنين المعيشية الظروف اةومراع والسياسي القتصادي الوض  م  يناسب بما
 الكم هذا فإن والجتماعية، القتصادية الوج  من مبرراا  ول الشرعية الوجهة من مبرراا  ل  نجد

 للناس المعيشي الواق  ضوء في عميقة ودراسة نظر إعادة إلى بحاجة الضرائب من الهائل
مكاناتهم  أن المكلف فعلى الدولة، لحاجة من  لبد ضرورياا  كان فما أمكن، ما ذل  ومراعاة وا 

 يمكن وما األمة، مصالح في ينفق يؤخذ ما ألن اهلل عند ذل  ثواب ويحتسب اللت ام، هذا يؤدي
 مراعاة بقدرها، الضرورة تقدر أن الدولة على فيجب ملحة ضرورة ل  ليس أن  أو عن  الستغناء

 وقانونيا تشريعيا ضبطها أو النفقات ترشيد العتبار بعين األخذ م  أمكن، ما الناس لحال
 وأن أمكن، ما اإلسالمي القتصادي النظام بيقوتط المال سياسة في اإلسالم بتوجيهات واللت ام
 الثروات واستغالل ونحوها وال راعية الصناعية المجالت شتى في تنموية مشروعات الدولة تتبنى

 على وتشج  أمكن، ما للعاطلين عمل فرص تهيئ وأن الدولة، إيرادات  يادة في لتساعد الطبيعية
 النظر إعادة يتوجب التي القوانين أهم ومن الدولة، في جيةاإلنتا القوة ل يادة بأنواع  المباح العمل
 يتم بموجب  والذي توحيدهما إمكانية مد  لبحث ال كاة؛ تنظيم وقانون الدخل ضريبة قانون بها:
 اإلسالمي المفهوم وفق وال كاة، الضريبة جباية عمل لتنظم وال كاة الضريبة مصلحة إنشاء

 و ليات . الرشيد الحكم مبادئ يحقق وبما العامة، الشرعية والقواعد للضريبة
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 الزكاة تنظيم قانون تطبيق أهمية :ثانياا 
 النظام ظل في عليةاوف بكفاءة فلسطين في الفلسطيني ال كاة تنظيم قانون تطبيق أهمية تنب 

 كما الرشيد، الحكم وتع ي  الدولة إدارة في فاعل ودور كبيرة أهمية لل كاة أن من المنظور ال كوي
 خالل من الفريضة هذه تأدية في سواء حد على المسلم والفرد الدولة من كل بين المشاركة ع  ي

 إلى المسلمين أغنياء من أموالها وتحويل بها، المعنية القتصاديات في الدخول تو ي  إعادة
  ولوت اإلسالم، ةأخو   في  تسود متكافل، مجتم  وخلق الكريم، العي  فرص لهم يتيح مما فقرائهم،

 في أمال المتراحم المسلم المجتم  تشييد ليتم المسلم، المجتم  طبقات بين والضغينة الشحناء في 
 .ثانياا  رشيد حكم ذات دولة إدارة ثم ،أولا  وجل ع  الخالق رضا
 وات ان  المسلم المجتم  وتناسق والتراحم، التالحم ثقافة  رع على تعمل ال كاة فإن وكذل 

 البطالة شبح ومطاردة الفقر، مظاهر على القضاء خالل من والسياسي ديوالقتصا الجتماعي
 الحكومي، الوظيفي العمل عن بديال دائمة عمل مناصب استحداث خالل من عمل فرص توفيرب

 العجلة في ومساهماا  مجتمع ، في ومنتجاا  نافعاا  فرداا  من  وتجعل الحاجة صاحب تغني ب  والذي
 تنظيم قانون تطبيق خالل ومن .تعاطيها من بدل لل كاة دفع  خالل من لمجتمع  القتصادية

 العون يد الفلسطينية ال كاة هيئة مدت أن يمكن الفلسطينية ال كاة هيئة عبر فلسطين في ال كاة
 لتمويل حسنة قرو  منحهم طريق عن أو عليهم، مالية مبالغ بتو ي  مباشرة بإعانتهم للفقراء،

 الفلسطيني الشباب فئة تؤرق أضحت التي البطالة من الحد في المساهمة وبالتالي مشاريعهم،
دارة الدولة في الفساد مظاهر من نحد أن نستطي  وبهذا العمل، على المقبل  رشيدة إدارة الدولة وا 
 .الرشيد الحكم  ليات تع ي  خالل من
ــــانو  ــــة لبي ــــق أهمي ــــانون تطبي ــــاألخص ال كــــاة تنظــــيم ق ــــي وب ــــب ف  عيــــةوالجتما القتصــــادية الجوان

 التالية: النقاط في سنعرضها والسياسية،
 االقتصاد  الجانب في الزكاة تنظيم قانون تطبيق أهمية .9

 ركـــائ  مــن ركيــ ة ال كــاة كــون " القتصــادي الجانــب فـــي ال كــاة تنظــيم قــانون تطبيــق أهميــة تنبــ 
 لــــىإ تهــــدف فال كــــاة والســــتثمار، التنميــــة مجــــال إلــــى األمــــوال تــــدف  حيــــث اإلســــالمي، القتصــــاد
 المعيشـــة مســتو  برفــ  وذلــ  ألفـــراده، الرفــاه وتحقيــق الكفايــة حـــد إلــى المســلم بــالمجتم  الوصــول
 وهذا الروحية، حاجات  إشباع إلى سيسعى األساسية حاجات  أشبعت إذا اإلنسان إن كل . للمجتم 
 الفـرد، حيـاة فـي فقـط الماديـة النـواحي إشـباع إليـ  تهـدف ما جل التي الوضعية األنظمة بين الفرق

  (15 :1003 )حسونة، األخير" هدفها والسعة فالرفاهية
 لها، ومطبقاا  اإلسالمية الشريعة من المستمد فلسطين في األول القانون ال كاة تنظيم قانون يعتبرو 
 الكلي، الستهال  في المتمثلة ل كاةل ارثاأل أهم إبرا  في والقتصادية المالية تطبيق  أهمية تبر ف

 يلي: فيما نوضحها والتي البطالة، من والحد التوظيف و يادة والعمل والستثمار،
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 للمجتمع الكلي االستهالك على الزكاة تنظيم قانون تطبيق أثر .أ
 دخـول مـن وحدات نقل بعملية تقوم فهي للفقراء، األغنياء من تحويلية مدفوعات ال كاة "تعتبر

 أمـــا لالســـتهال ، الحـــدي الميـــل نـــدهمع يقــل األغنيـــاء أن المعلـــوم ومـــن الفقـــراء، إلـــى األغنيــاء
 هامــة، نتيجــة ذلــ  علــى ويترتــب لالســتهال ، الحــدي الميــل عنــدهم ي يــد العكــس فعلــى الفقــراء
 الحــــدي الميـــل عنـــدها ي يـــد المجتمـــ  مـــن طائفــــة إلـــى توجـــ  ســـوف ال كـــاة حصـــيلة أن وهـــي

 فــي  يــادة عليــ  يترتــب الــذي األمــر الفعــال الطلــب  يــادة إلــى بــدوره يــؤدي وهــذا لالســتهال ،
 الضــرورية الســتهالكية الســل  إنتــا  ل يــادة تكــون المتوقعــة اإلنتــا  فــي ال يــادة ولكــن اإلنتــا ،

 بعــ  ذهـب الســتهال ، علـى األثــر هـذا وبموجـب وعليــ  والمسـاكين، الفقــراء يسـتخدمها التـي
 المجتمعــات فــي منهــا أعلــى اإلســالمي المجتمــ  فــي الســتهال  دالــة بــأن القــول إلــى البــاحثين

 (56:1031 )بلعدل، اإلسالمية" غير
 

 االستثمار على الزكاة تنظيم قانون تطبيق أثر .ب
 يعمـل يجعلـ  ممـا تـدريجياا  تت كـل هـاعليج عليها ال كاة مستثمرةال غير األموال أصحاب دف  إن

 علـى والمحافظـة ال كاة مقدار يغطي منها عائد على الحصول بهدف موالاأل هذه تثمير على
 تساهم عاملة قوة يحرر أن شأن  من الرقاب لفئة حصيلتها من اإلنفاق" أن كما .األموال قيمة
 فـرص ت يـد شـأن  مـن الذي اإلنتا  من بم يد المجتم  على يعود بما القتصادية األعمال في

 يتجنـــب وبـــذل  دينـــ ، ســـداد للـــدائن يضـــمن "المـــدينين" الغـــارمين ديـــون ســـداد أنو  .الســـتثمار
 المقـر  وكـذل  القتصـادي، النشـاط فـي المسـاهمة مـن حرمانـ  نمـ إليـ  يـؤدي ومـا اإلفالس

  .اإلقرا  عن يحجم ل فإن   دين سداد إلى يطمئن لما
 ال كــاة أمــوال اســتثمار أجــا  ال كــاة لتنظــيم الفلســطيني القــانون نفــإ ســبق مــا إلــى وباإلضــافة

 اقتصــادية ري مشــا فــي ال كــاة أمــوال "اســتثمار بــأن عمــاوي دراســة فــي ورد مــا مــ  ذلــ  وتوافــق
 األمــر إن حيــث الماضــية، العصــور فــي الفقهــاء عنــد معروفــة تكــن لــم حديثــة مســألة ريــ  ذات
 عصـرنا فـي أمـا ال كـاة. مصـارف مـن مسـتحقيها علـى تـو ع ثـم ال كـاة ت جمـ  أن عندهم السائد

ــــد الحاضــــر ــــر اهتمــــام ظهــــر فق  المشــــاري  ظهــــور بعــــد خاصــــة ال كــــاة، اســــتثمار بمســــألة كبي
 التوجـــ  لهـــذا المســـوغات مـــن ولعـــل أربـــاح. مـــن المشـــاري  هـــذه تـــدره ومـــا الكبـــر  الســـتثمارية

 المســـلمين." مــن كثيــر عنــد الــديني الــوا ع ضـــعف بســبب كفايتهــا وعــدم ال كــاة أمــوال تنــاقص
 علــى يتركوهــا لــم العلمــاء أن إل ال كــاة أمــوال اســتثمار إجــا ة بــرغمو  (86 :1030 )عمــاوي،
 .عليها تسير وابطوض قواعد لها سواأس بل اإلطالق
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 البطالة من والحد التوظيف وزيادة العمل على الزكاة تنظيم قانون تطبيق أثر .ج
 علـــى مباشـــر وغيـــر مباشـــر تـــأثير مـــن لهـــا لمـــا البطالـــة محاربـــة فـــي مهمـــاا  دوراا  ال كـــاة تلعـــب

 "والعـــاملين مصـــرف فـــإن العمالـــة علـــى المباشـــر التـــأثير حيـــث فمـــن العمالـــة، وحجـــم التشـــغيل
 مصـارف مـن الصـنف هـذا أن ذلـ  التشـغيل، مجـال في ال كاة مصارف أهم من عتبري عليها"
 مـثالا، كـالفقر  خـر اعتبـار ألي ولـيس المبـذول، جهـده مقابـل ال كـاة فـي نصـيب  اسـتحق ال كاة
 لتحصــيل الــال م الجهــا  حجــم تتخيــل أن فلــ  ال كــاة تنظــيم قــانون تطبيــق نطــاق اتســاع ومــ 
 ذلـ  يتطلـب أن يمكـن مـا وكـذل  بال كـاة، الخاصـة والمـوارد دولـةلل الكلي المستو  على ال كاة
 الطلــب إنعـا  فـي فيتمثــل العمالـة سـوق علـى لل كــاة المباشـر غيـر التـأثير أمــا ،عاملـة يـد مـن

 .العاملة اليد على الطلب  يادة ثم ومن اإلنتا ،  يادة على يعمل الذي الفعال
 االجتماعية الزكاة تنظيم قانون تطبيق أهمية .2
 فرص من توفره بما الجريمة محاربة تكاليف وتخفيف ،الجتماعي األمان تحقيق في ال كاة اهمتس

 الحـد فـي الموضـوعي األثـر األول أثـرين فـي والمتمثـل ،المجتمـ  ألفـراد كفايـة   ومـن وتوظيف عمل
 أمــا واألخالقيــة، الجتماعيــة الحيــاة علــى ســلبية تبعيــات مــن لهمــا لمــا والبطالــة الفقــر مشــكلتي مــن

 أن يــرون حـين الفقـراء نفـوس مـن والضـغينة الحسـد دواعـي اسـتالل خـالل مـن الـذاتي األثـر الثـاني
 لقولـ  الطبقـي، الصـراع وتنهـي الجتمـاعي التكافل تع    لية إذاا  فهي إليهم، واصل األغنياء خير
 ( ــْؤِمِنينَ  َتــَر ِمِهمْ  ِفــي الم  ــَراح  ــَواد ِهمْ  َت ــلِ  َوَتَعــاط ِفِهْم، َوَت ــَداَعى ع ْضــواا اْشــَتَكى ِإَذا الَجَســِد، َكَمَث ــ    َت  َل

ــــَهرِ  َجَســــِدهِ  َســــاِئر   ــــى ِبالس  م   فــــي ةاألخــــو   معنــــى حقــــقتيف ]6033 :8/30 البخــــاري صــــحيح [ (َوالح 
 قولـ  فـي وجـل عـ  المـولى أكـده مـا وهذا أفراده، بين التكافل تعظيم في المجتم  أفراد بين اإلسالم
ْؤِمن ـــ ِإن َمـــا تعـــالى  روح مـــن المجتمـــ  هـــذا تســـود التـــي الـــروح فهـــذه (30 :)الحجـــرات ِإْخـــَوة   ونَ اْلم 
 لقولـ  للمسـلمين وتعـالى سـبحان  منـ  النصـر لسـتحقاق شـرط هي والتي أفراده بين والمحبة األخوة
واَوأَ  ال  كاةَ  َو َتو ا الص الةَ  َأقام وا األر  ِفي َمك ن اه مْ  ِإنْ  ال ِذينَ  :وتعالى سبحان  وفِ  َمـر   َوَنهَـْوا بِـاْلَمْعر 

ْنَكرِ  َعنِ    .(43 :الحج) األمور عاِقَبة   َوِلل  ِ  اْلم 
 السياسية الزكاة تنظيم قانون تطبيق أهمية .3

 إلـى تؤدي نواحي عدة في ال كاة تنفق حيث اإلسالمي؛ السياسي للفكر تمويل مصدر تمثل ال كاة
 نشر على يساعد مما قلوبهم المؤلفة على اإلنفاق في كما مية،اإلسال للدولة العليا السياسة تحقيق
 فــ  فــي كمــا الرقــاب وفــي عنهــا، الشــر ودرء اإلســالمية الــدول ومســاندة األخــر ، الــدول فــي الـدعوة
 القـــوات بنـــاء فـــي كمـــا اهلل ســـبيل وفـــي الحـــرب، فـــي لالســـترقاق يتعرضـــون الـــذين المســـلمين أســـر 

 والقضـــاء اإلســالمية، المقدســات عــن والــدفاع اإلســالم أعــداء لمحاربــة بالعتــاد وتجهي هــا المســلحة
 القضــاء فــي تســاعد كمــا الباطلــة، الغربيــة األفكــار وجميــ  المســيحية، نشــر الغــرب محــاولت علــى
 والثقافيـة السياسـية العـ ة تحقيـق علـى يعمـل بـدوره وهـذا المجتمـ ، فـي صـورها بشـتى الجريمة على
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شاعة األخالقية المعاني ونشر  التربيـة فـي أهميـة لها ال كاة أن كما المجتم ، في اإلنسانية مالقي وا 
ــ عنــد تغــرس بحيــث الخلقيــة  والرحمــة والعطــاء والبــذل واألمانــة والصــدق اإلخــالص فضــيلة يالم ك 
 كالبنيــان المجتمـ  يكــون وبـذل  المجتمــ  أفـراد بــين واألخـوة والمحبــة التعـاون ثقافــة وتعـ   والتـراحم

 سياسية. وهيبة قوة الدولة يعطى وهذا متفرق غير اهلل بحبل معتصم المرصوص
 

 :الثاني المبحث ةصالخ
 حيــث ،الثالثــة المطالــب اســتعرا  خــالل مــن ،فلســطين فــي المــالي التشــري  الثــاني المبحــث بــي نَ 

قــرار ،التشــري  إجــراءات حيــث مــن فلســطين فــي المــالي التشــري  واقــ  اســتعر  األول المطلــب  وا 
 عرفــات ياســر الــرئيس قــرارب هــاتوريث عــن تجانـال المــوروث المــالي التشــري  ي نَ بــ ثــم ،الماليــة القـوانين
 3367 يونيو 5 تاريخ قبل المفعول سارية كانت التي واألوامر واألنظمة بالقوانين العمل باستمرار

ــ ثــم ،قــانوني فــرا  حصــول منــ  بــداف  الفلســطينية، األراضــي فــي م  التــي الماليــة التشــريعات حَ وض 
 فيهــا، الضــرائب نســب وارتفــاع غموضــها فــي تمثلــت والتــي ،العامــة اإليــرادات تحصــيل دون تحــول

 إلـى باإلضـافة ،القانونيـة والثغـرات الفجـوات ووجـود ،التشريعية القواعد في التعقيدات  بع جودوو 
 الثــاني المطلــب واســتعر  ،الماليــة التشــريعات وقــدم ،ومتوا نــة متجانســة ماليــة سياســة وجــود عــدم

 الفكر في ال كاة ومفهوم ،اإلسالمي الفق  في الضريبة مفهوم بي نَ ف ،الرشيد والحكم ل كاةوا الضريبة
 ال كـاة بي نَ  ثم ،بينهما والختالف التفاق أوج  حيث من بينهما للمقارنة تمهيدا وذل  ،القتصادي

 وفـق ميةاإلسـال النظـر وجهـة العتبـار بعـين تأخـذ ل ضـريبية قوانين وجود ظل في الرشيد والحكم
 بشـكل همابين العالقة ينظم لم والذي الفلسطيني، ال كاة تنظيم قانون وجودو  ،العامة الشريعة قواعد
 ،والمسـاوة والعـدل ،الكفـاءة فـي والمتمثلـة الرشيد، الحكم  ليات إلى يوصل ل وبما ،وصريح واضح

 والالمرك يـة، ،القـانون يادةوسـ ،والمشـاركة ،واإلجمـاع ،السـتراتيجية والرؤيـة ،والمسـاءلة ،والشـفافية
 التـام النسـجام قيـحقلت الماليـة؛ القـوانين كافـة فـي النظـر إعـادة التشـريعية السـلطة مـن يتطلـب مما

 الجتمـاعي األمـن وتـأمين المجتم ، أفراد مصالح رعاية في الدولة أهداف تحقيق سبيل في بينها،
 ،الغنيـة والطبقـة الفقيـرة الطبقـة بـين وةالفجـ مـن يضـيق وبمـا ،لهم السياسي واألمن الوظيفي واألمن
 ال كـاة تنظـيم قانون تطبيق وأهمية فلسطين في الضريبي الواق  بحث والذي الثالث المطلب وأخيرا
 .السياسي والجانب الجتماعي والجانب القتصادي الجانب في
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 نيالثا الفصل
 السابقة الدراسات

 

 مقدمة
 الفلسطينية الدراسات :أوالا 
 العربية الدراسات اا:ثاني

 األجنبية الدراسات ثالثاا:
 البحثية والفجوة السابقة الدراسات على التعقيب رابعاا:
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 الثاني الفصل الدراسات السابقة

 :مقدمة
 والتـــي وأجنبيـــة، وعربيـــة محليـــة دراســـات إلـــى الحـــالي الموضـــوع وفـــق الســـابقة الدراســـات تقســـيم تـــم

 التنمية على وال كاة الضريبة وأثر ل كاةا وتنظيم إدارة حيث من ال كاة في متعددة مواضي  تناولت
 التالي: النحو على وذل  ،ال كاة دافعي سلو  في المؤثرة العوامل إلى باإلضافة هذا القتصادية،

 فلسطينيةال الدراسات :أوالا 
 االقتصادية" التنمية في الزكاة "دور (:2191) عماو  دراسة  -9

 فـي لل كـاة اإليجـابي الـدور وتوضيح القتصادية، التنمية في ال كاة دور إظهار إلى الدراسة هدفت
 فاسـتخدمت الفـرد، معانـاة مـن ت يد التي المشاكل من وغيرها والكتنا ، والبطالة الفقر مشاكل حل

  راء بتتبــ  قامــت فقــد الدارســة، أســئلة علــى لإلجابــة وصــولا  والتحليلــي الســتقرائي المــنهج الدراســة
 ذل  ل م كلما بينها والترجيح ومناقشتها اآلراء هذه بين والموا نة ةالمعتمد كتبهم من وأدلتهم الفقهاء
 .الخصوص بهذا الحديثة الدراسات من واإلفادة وقوت ، الدليل ثبوت على بناء

 :أهمها ،النتائج من عدد إلى الدراسة وتوصلت
 ةال كا وتتج  الفقر، مشكلة حل في يتمثل القتصادي الجانب في لل كاة األعظم األثر إن -

 المجتم . في الثروات تو ي  وسوء واكتنا ، بطالة من مسببات  بمحاربة الفقر محاربة إلى

 جهد بها ينه  أن بد ل منها؛ المؤملة النتائج وتؤدي أ كَلها، ال كاة تؤتي لكي أن  -
 .اا شعبي أم اا حكومي اا جهد أكان سواء   منظم، مؤسسي جماعي

  ها:أهم ،التوصيات من عدد الدراسة عن نتج كما
 خاصـة النـاس، ثقـة محل هم ومن والعلماء الخاص، القطاع عليها يقوم لل كاة، مؤسسة إنشاء
 وتبادل والتعاون التنسيق إلى ودعت الفريضة. هذه تجاه بواجبها القيام عن الدول تقاعس عند

 الدولة. مستو  وعلى الواحدة، الدولة داخل ال كاة، ولجان مؤسسات بين الخبرات
 االقتصادية" التنمية على والضريبة الزكاة من كل   "أثر (:2111) حسونة دراسة -2

 كــل دور واخــتالف والضــريبة ال كــاة مــن كــل ماهيــة بيــان علــى الضــوء تســليط إلــى الدراســة هــدفت
 فــــي القتصــــادية التنميــــة تحقيــــق فــــي المســــاهمة فــــي منهمــــا كــــل أثــــر وبيــــان اآلخــــر، عــــن منهمــــا

 مســاهمة كيفيــة إظهــار مــ  الســتخدام،  ليــة وتوضــيح ااســتخدامهم وكيفيــة اإلســالمية، المجتمعــات
 الشـريعة قواعـد حسـب تطبيقهـا تـم حـال فـي القتصـادية المشـكالت وحـل التنميـة إحداث في ال كاة

 فـي السـتقرائي المنهج الدراسة استخدمت ال كاة، أي المهمل المالي المورد هذا وأهمية اإلسالمية،
 مجهـودات عـر  خـالل مـن والحـديث، القـديم بـين يجمـ  كلبشـ الدراسـة لهـذه العلميـة المـادة جم 

 القتصــادية والمشــكالت اإلســالمي الفقــ  بــين والــربط المحــدثين، علمائنــا وكتابــات القــدامى علمائنــا
 .المعاصرة
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 أهمها: ،النتائج من عدد إلى الدراسة توصلتو 
 صحيحة يقةبطر  تطبيقهما وأن الدولة في السيادية اإليرادات من والضرائب ال كاة أن -

 التنمية. إلى يؤدي الذي والنمو الستقرار إلى يؤدي
 بشكل ال كاة نظام طبق إذا إنما ال كاة، عن الضرائب تغني ول ضريبة، ليست ال كاة أن -

 ومن الضرائب، بع  عن ال كاة تغني أن الممكن فمن اإلسالمية الشريعة حسب فعال
 في يرف  للضرورة استثناء الضرائب أن ذل  ال كاة وجود م  الضرائب تفر  أن الممكن
 دائمة. فهي ال كاة أما العار  انتهاء حال

 أهمها: ،التوصيات من عدد الدراسة عن نتج كما
 بقصد المختلفة اإلعالم وسائل خالل من المسلمين بين ال كوي الوعي  يادة ضرورة -

 اإلسالمية. لدولةا اقتصاديات في الهام ودورها أدائها وكيفية بأهميتها المواطنين تعريف
 التعاون على وتعمل الدولة داخل ال كوية المؤسسات جمي  على تشرف مؤسسة إنشاء -

 اإلسالمية. الشريعة حسب سيرها على وتشرف بينها فيما
 إلى وتوجيه  المورد هذا على السيطرة تمت حتى نفس  للشخص ال كاة دف  تر  عدم -

 من . المرجوة األهداف تحقيق وبالتالي مصارف 
 كاهل عن تخفف حتى المهمة غير الضرائب بع  بإلغاء الضريبة دائرة تقوم أن -

 الثقة من جسر بعمل الدولة تقوم وأن ال كاة، من علي  يستحق ما دف  ويستطي  المواطن
 تذمر. دون الضريبة يدف  حتى المواطن وبين بينها

 فدي الفقدر ظداهرة مدن الحدد فدي وأثرهمدا الزكداة أمدوال وتنظيم "إدارة (:2117) عليوة دراسة -3
 غزة" قطاع

 الحـد فـي غـ ة قطـاع فـي ال كاة مجال في العاملة المؤسسات دور على التعرف إلى الدراسة هدفت
 وتنظــيم إلدارة مقتــرح تقــديم إلــى هــدفت كمــا ال كــاة، لمصــارف إدارتهــا خــالل مــن الفقــر ظــاهرة مــن

 الوصــــفي المــــنهج الدراســــة اســـتخدمت للرســــالة، الهــــدف تحقيــــق أجـــل ومــــن بكفــــاءة، ال كــــاة أمـــوال
 أعلــى ولتحقيــق الرســالة، هــدف لتحقيــق الال مــة البيانــات لجمــ  اســتبانة إعــداد تــم حيــث التحليلــي
 علـى سـتبانةال بتو ي  قام إذ الشامل المسح أسلوب الباحث اعتمد البيانات في الوضوح من درجة
 .المجتم  أفراد جمي 
 أهمها: ،النتائج من عدد إلى الدراسة وصلتوت

 الكفاءة من جيد مستو  على غ ة بقطاع ال كاة مجال في العاملة الخيرية المؤسسات أن
 ميدانية دراسات إعداد خالل من الفقر ظاهرة من للحد تسعى وأنها والتنظيمية، اإلدارية
 ضمن ووضعها جديتها ومد  الحتياجات حجم ولمعرفة علمية أسس على تبنى

 األولويات.
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 همها:أ ،التوصيات من دعد الدراسة عن نتج كما
 من يتكون لل كاة ديوان إنشاء خالل من المؤسسات هذه عمل وتنسيق توحيد ضرورة -

 والتخطيط العامة السياسات وض  على وتشرف ال كاة مجال في العاملة المؤسسات
 ال كاة. أموال على والرقابة

 على فاظاح المتردية السياسية الظروف لمواجهة بديلة وخطط استراتيجية خطط وض  -
 ال كاة وتنظيم إلدارة مقترح بتقديم الدراسة وخلصت الظروف، هذه ظل في العمل استمرار

 ال كاة. ديوان تشكيل خالل من
-  

 العربية الدراسات ثانياا:
 االقتصدددادية التنميدددة مجدددالي فدددي للضدددريبة الزكددداة "محاكددداة (:2193) بلعددددل دراسدددة -9

 "2111 – 2113 للفترة الجزائر حالة دراسة واالجتماعية
 القتصــــادي للواقــــ  ال كــــاة مســــايرة مــــد  أهمهــــا مــــن األهــــداف، مــــن العديــــد إلــــى الدراســــة هــــدفت

 ومـــد  والجتماعيـــة، القتصـــادية التنمويـــة العمليـــة ســـيرورة فـــي للضـــريبة ومحاكاتهـــا والجتمـــاعي
 ة،والجتماعيــ القتصــادية المشــكالت ومحاربــة التنميــة عمليــة دفــ  فــي وال كــاة الضــريبة مســاهمة
 الج ائر. نموذ  دراسة خالل من للضريبة ومحاكاتها ال كاة مسايرة إبرا  على والعمل

 وكــذل  وال كــاة، الضــريبة بــين المقــارن التحليلــي األســلوب علــى العتمــاد مــنهج الدراســة اســتخدمت
 بينهمـا والخـتالف الشـب  وأوجـ  والضريبة ال كاة بين العالقة إلظهار النظري الستدللي األسلوب

 القتصــــادية التنميـــة مجـــالي فـــي للضــــريبة ال كـــاة محاكـــاة مـــد  إظهــــار علـــى دائمـــا التركيـــ  مـــ 
 .والجتماعية

 أهمها: ،النتائج من عدد إلى الدراسة توصلت وقد
 كون بينهما جوهري الختالف أن إل وال كاة، الضريبة بين التشاب  من الكثير هنال  -

 اإلسالم في التنمية محور وأن بحت، إنساني ال كاة ومنطلق بحت، مادي الضريبة منطلق
 وكيف متطلباتها، أهم التمويل فمشكلة الوضعية النظم في بينما ذات ، حد في اإلنسان هو
 تحصى، ول تعد ل اهلل نعم أن تر  التي اإلسالمية النظرة عكس على نادرة الموارد أن
 واكتشافها. لتحديدها الجهد بذل في المقصر هو اإلنسان وأن

 مصلحة في بنظيره مقارنة ال كاة لصندوق واإلداري التنظيمي الهيكل بساطة إن -
  محدودة. تبقى واإلنفاق التحصيل عمليات جعل الضرائب،

 الواضح والتقنين الكبير التشري  هو الضريبة نجاح وسائل أهم ولعل كبير، باب التشري  -
 فإن ال كاة في أما تهرب، أو تملص دون بها واللت ام أركانها تطبيق في أحيانا والصارم
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 سلبا انعكس الضرائب في الحال هو كما ومل م واضح تشري  دون مشاعا األمر تر 
 التنموية. أهدافها تحقيق على وبالتالي ال كوية الحصيلة على

 أهمها: ،التوصيات من عدد الدراسة عن نتج كما
 سبب واعتبارها الواسعة ميةالتنظي الهيكلة أهمية على كدليل ال كاة، ديوان إنشاء تعجيل -

 ألجلها. المنشأة العامة األهداف تحقيق في الضريبية النظم نجاح أسباب من

 المكلفين باألشخاص اإللمام الدولة خاللها من تستطي  وتشريعية، قانونية منظومة إنشاء -
 تل  خصائص بين من اإلل ام طاب  يكون وأن ال كوي، التهرب ومن  ال كاة بدف 

 المنظومة.
 وتحصيالا  جمعاا  بها للرقي ال كاة هيئة في العاملين واألطر الكفاءات تكوين على العمل -

دارة. وانفاقاا   وا 
 ال كاة. هيئة م  الضرائب مصلحة إدما  يمكن ان  -

 حالدددة الزكددداة، بددددفع المكلافدددين سدددلوك فدددي المدددؤثرة "العوامدددل (:9118) خدددريس دراسدددة -2
 األردن"

 مـن تمنـ  التـي واألسـباب األردن، فـي ال كاة بدف  المكلفين سلو  على التعرف إلى الدراسة هدفت
 المتغيـرات بعـ  وعالقـة األمثـل الوج  على تأديتها تعتر  التي والمعوقات والصعوبات تأديتها،
ل امية الرسمية، بالجهات والثقة العقيدية، كالعوامل والعوامل  تأديتها. على وغيرها ال كاة وا 
 مســح األول أســلوبين، اســتخدام طريــق عــن الســتنباطي التحليلــي المــنهج علــى الدراســة واعتمــدت
 تحليـل ثـم اسـتبانة طريـق عـن ميدانيـة دراسة والثاني بال كاة، المتعلقة والدراسات لألبحاث أكاديمي
  .واقتصاديا إحصائيا النتائج
 أهمها: ،النتائج من عدد إلى الدراسة توصلت وقد
 ال كاة أهمية تجهل ولكن فريضة، ال كاة أنب علم على كانت البحثية العينة أغلب أن -

 لل كاة. فقط اإلنساني البعد وتدر  والستثمارية القتصادية
 والصعوبات العوامل أهم من وأن حصيلتها،  يادة إلى سيؤدي ال كاة إل امية تطبيق أن -

 الثقة. عدم ال كاة تأدية تعتر  التي
 :أهمها ،التوصيات من عدد الدراسة عن نتج كما
 ل إل امياا  أحكامها وتطبيق ال كاة بفريضة العناية أو الديني، اللت ام  يادة على عملال  -

نشاء طوعا  لل كاة. مستقلة مؤسسة وا 
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 األجنبية الدراسات ثالثاا:
 ((Zakaria، 2014 دراسة -9

"The Influence of Human Needs in the Perspective of Maqasid al-

Syari’ah on Zakat Distribution Effectiveness" 

 الشـريعة مقاصـد منظـور مـن البشـرية الحتياجـات تـأثير مـد  مـن التحقـق إلـى الدراسـة هذه هدفت
 ال كاة. تو ي  فعالية على والثروة األسرة المعرفة، المادية، الذات الدين، وهي
 مجينبرنــا مــن ال كــاة لمتلقــي اســتبانة 150 تو يــ  تــم حيــث الكمــي المــنهج الدراســة اســتخدمت وقــد

 تحليـل تـم وقـد .٪33.41 السـتجابة نسـبة بلغـت وقـد شخصـا، 110 مـن إجابـات تلقـي تم لل كاة.
  .10 نسخة اللحظة( هيكل )تحليل  موس نموذ  الهيكلية المعادلت باستخدام البيانات

 :أهمها ،نتائجال من عدد إلى الدراسة تلصو ت وقد
 والنفس والمعرفة الدين وهي الشريعة مقاصد منظور من اإلنسان احتياجات جمي  أن -

 تتفاوت التأثير درجة أن إل ال كاة. تو ي  فعالية على إيجابيا تؤثر والثروة واألسرة المادية
 الثروة. عنصر هو تأثيرا العناصر أقو  أن الدراسة أظهرت وقد  خر. إلى عنصر من

 أهمها: التوصيات، من عدد الدراسة عن نتج كما
 األوضاع تحسين في تساهم التي البرامج على تركي ال ال كاة مؤسسات على أن -

 الوفاء على يقتصر ل أن يجب ال كاة مؤسسات هدف أن أي ال كاة. لمتلقي القتصادية
نما ال كاة من للمستفيدين الضرورية بالحتياجات  على العمل إلى يتعداه أن يجب وا 

  ال كاة. دف  على بدورهم قادرين وجعلهم الفقر من تحريرهم
 

  (Mohsin، 2013) راسةد -2
"Potential of Zakat in Eliminating Riba and Eradicating Poverty in 

Muslim Countries (Case Study: Salary Deduction Scheme of 

Malaysia)" 

عـادة إحيـاء في مالي يا نجحت كيف إظهار هو الدراسة لهذه الرئيسي الهدف  فـي ال كـاة مؤسسـة وا 
 الثانويــة األهــداف إلــى باإلضــافة الراتــب. مــن الخصــم نظــام خــالل مــن مــثال ي،الحــال النظــام ظــل

 بيانــات وتقــديم الفقــر علــى والقضــاء بــاالر   علــى القضــاء فــي ال كــاة قــدرة إلــى النظــر فــي المتمثلــة
 المختلفة اإلسالمية البلدان في جمعها يمكن التي األموال من الهائلة بالكمية يتعلق فيما إحصائية

 الدول. تل  مشاكل على للتغلب لمؤسسةا هذه من
 مالي يـــا، فـــي الراتـــب مـــن الخصـــم بنظـــام والمتعلقـــة الحالـــة دراســـة أســـلوب الدراســـة هـــذه اســـتخدمت
  وثانوية. أولية بيانات مصادر على الدراسة واعتمدت
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 أهمها: النتائج، من عدد إلى الدراسة وصلتت وقد

 هذه إهمال تم أن  إل اإلسالم، أركان من الثالث الركن هي ال كاة أن من الرغم على أن  -
 الذي األمر بالربا القترا  إلى اإلسالمية الدول أجبر بدوره هذا طويلة. لفترة المؤسسة

 الدول. تل  في الفقر نشر في سببا كان

 التي األموال من الهائلة بالكمية تتعلق إحصائية أدلة الدراسة قدمت أخر  جهة ومن  -
 الراتب من الخصم لنظام الحالية الممارسة الدول تل  اتبعت اإذ ك كاه جمعها يمكن
 مالي يا. في المتب 

 أهمها: التوصيات، من عدد الدراسة عن نتج كما
 التي األبحاث خاصة ال كاة وبمؤسسة بال كاة المتعلقة األبحاث من الم يد إجراء ضرورة -

 الثروات أنواع كافة من جمعها يمكن التي األموال من الفعلي المبلغ إظهار على تساعد
 ال كاة. بدف  المكلفين المسلمين جمي  ومن لل كاة الخاضعة

 

 (Yaacob، et. al.، 2013) دراسة -3

"Zakat Disbursement via Capital Assistance: A Case Study of Majlis 

Agama Islam Johor" Accounting Research Institute (ARI) of UITM. 

 فيمـا خاصـة مالي يـا، فـي جوهـور وليـة فـي ال كـاة إدارة علـى الضـوء إلقـاء إلـى الدراسة هذه هدفت
 التنميــــة بــــرامج فــــي المشــــتركون الماليــــة المســــاعدات مــــن المســــتفيدين علــــى ال كــــاة بتو يــــ  يتعلــــق

 المســـاعدات تلقـــي بعــد خاصـــة إنجــا اتهم علـــى البــرامج تلـــ  أثــر لدراســـة هــدفت كمـــا الجتماعيــة.
  بهم. خاصة صغيرة تجارية مشاري  ببدء المتعلقة المالية
 مـ  المقـابالت مـن األوليـة البيانـات جمـ  تـم فقـد والثانويـة. األولية البيانات الدراسة استخدمت وقد

 وثـــائق مـــن عليهـــا الحصـــول تـــم فقـــد اإلحصـــائية البيانـــات أمـــا جوهـــور، وليـــة فـــي ال كـــاة مـــأموري
  والكتيبات. المالية، والسجالت التقارير مثل مختلفة

 :أهمها ،نتائجال من عدد إلى الدراسة توصلت وقد
 وحتى 1007 من الفترة خالل جوهور ولية في ال كاة إدارة في محمودا تحسنا أظهرت -

1031.  
 أهمها: التوصيات، من عدد الدراسة عن نتج كما

 والتعاون اإلشراف مستو  تحسين خالل من ال كاة صرف  ليات تحسين ضرورة -
 والمحتاجين. الفقراء المستفيدين مساعدة برامج يف المتبعة واإلجراءات
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  (Siswantoro & Nurhayati، 2012) دراسة -4
"Factors Affecting Concern about Zakat as a Tax Deduction in 

Indonesia" 

 مـن مخصـومة باعتبارهـا ال كـاة تفضـيل علـى تـؤثر التـي العوامـل بعـ  تحليل إلى الدراسة هدفت
 ال كــاة بإعفـاء المتعلــق القـانون فعاليــة مـد  دراسـة إلــى أيضـا هــدفت كمـا نيســيا.إندو  فـي الضـرائب

  الضرائب. من
 عبـر واسـتبيانات مسـتندات تحليـل مثـل متعـددة بحثيـة منـاهج اسـتخدام تـم الدراسة أهداف ولتحقيق
جراء اإلنترنت  مـن عينـات أخـذ تـم وقـد الضـرائب. مكتـب فـي العمـالء خدمة م  هاتفية مقابالت وا 

 .1031 يونيو وحتى أبريل من مستنداتال
 :أهمها ،نتائجال من عدد إلى الدراسة توصلت وقد

 عوامل أن كما الضرائب، من المعفية ال كاة تفضيل على راأث   والثقة الداف  عاملي أن -
 ال كاة. دف  على القدرة مد  في إيجابيا دورا تلعب الدخل ومستو  والتعليم العمر

 باعتبارها بال كاة الشعبي الهتمام من بينة على الضرائب موظفي معظم يكن لم أن  -
  الضرائب. من تخصم

 أهمها: التوصيات، من عدد الدراسة عن نتج كما
 الحكومة تقوم أن على الضرائب من وخصمها ال كاة فر  اإلندونيسية الحكومة على -

 للمستفيدين. وصرفها جمعها مسؤولية بتولي
 والمؤسسات الدينية الشؤون وو ارة المالية و ارة ينب جيد تنسيق هنا  يكون أن يجب -

 المسألة. هذه م  تتعامل التي األخر  الحكومية
 للضريبة. الخاض  دخلها من يخصم التي الشركات في البشرية الموارد إدارات إشرا  -
 المشكلة. لهذه كحلول الضرائب مأموري بين القضية بهذه الوعي تع ي  -

 

 البحثية والفجوة السابقة اساتالدر  على التعقيب رابعاا:
 السابقة الدراسات على التعقيب -9
 عربيــةو  فلســطينية لدراســات الســابق العــر  اشــتمل ،عليهــا الطــالع تــم التــي الدراســات ضــوء فــي

 إلــى هــدف فبعضــها األهــداف، مــن مجموعــة علــى ركــ ت حيــث ال كــاة، موضــوع تناولــت وأجنبيــة
 الـدور وتوضـيح الفقـر، ظـاهرة مـن الحد في ال كاة مجال في العاملة المؤسسات دور على التعرف
 معاناة من ت يد التي المشاكل من وغيرها والكتنا  والبطالة الفقر مشاكل حل في لل كاة اإليجابي
 الضـوء سـلط مـا ومنهـا بكفـاءة، ال كـاة أمـوال وتنظـيم إلدارة مقترح تقديم إلى هدف ما ومنها الفرد،
 كــل أثــر وبيــان اآلخــر، عــن منهمــا كــل دور واخــتالف ضــريبةوال ال كــاة مــن كــل ماهيــة بيــان علــى
ظهار اإلسالمية، المجتمعات في القتصادية التنمية تحقيق في المساهمة في منهما  ال كـاة دور وا 
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 للواقـ  ال كـاة مسـايرة مـد  علـى التعـرف وكذل  الستخدام،  لية وتوضيح استخدامها وكيفية فيها،
 ومحاربــــة التنميــــة عمليــــة دفــــ  فــــي وال كــــاة الضــــريبة همةمســــا ومــــد  والجتمــــاعي، القتصــــادي
بـــرا و  والجتماعيـــة، القتصـــادية المشـــكالت  علـــى والتعـــرف للضـــريبة، ومحاكاتهـــا ال كـــاة مســـايرة ا 

ـــ  التـــي واألســـباب ال كـــاة، بـــدف  المكلفـــين ســـلو   التـــي والمعوقـــات والصـــعوبات تأديتهـــا، مـــن تمن
 والثقــة العقيديــة، كالعوامــل والعوامــل المتغيــرات عــ ب وعالقــة األمثــل الوجــ  علــى تأديتهــا تعتــر 
ل امية الرسمية، بالجهات  تأديتها. على وغيرها ال كاة وا 

 السابقة والدراسات الحالية الدراسة بين واالختالف الشبه أوجه .أ
 ال كــاة لموضــوع تناولهــا فــي لهــا اســتكمال أنهــا فــي الســابقة الدراســات مــ  الدراســة هذهــ اتفقــت
لـى الفقـر، ظـاهرة مـن الحد في غ ة قطاع في العاملة تالمؤسسا ودور  سـلو  علـى التعـرف وا 

 تعتـر  التـي والمعوقـات والصـعوبات تأديتهـا، مـن تمن  التي واألسباب ال كاة، بدف  المكلفين
 ودراسـتها المسـتخدم المـنهج فـي الدراسـات مـن العديـد مـ  وتختلـف األمثل، الوج  على تأديتها
 عــن والكشــف ال كــاة تنظــيم قــانون تطبيــق واقــ  علــى التعــرف خــالل مــن ال كــاة تنظــيم لواقــ 

 تمثــل التــي والصــعوبات المعيقــات لمواجهــة مقترحــة اســتراتيجية لصــياغة والمســاهمات الحلــول
 عاليـة بدرجـة القـانون تطبيـق فـي تثمـر بـأن المتوقـ  مـن والتـي القـانون طبيـقت فعيللت تحديات
 أنهــا فــي الســابقة الدراســات مــ  واختلفــت ،الرشــيد الحكــم وتع يــ  فلســطين فــي وفاعليــة وكفــاءة
 حـين فـي مختـارة فئـات فـي الدراسـة مجتمـ  تمثـل حيـث القصـدية العينـة اختيـار علـى اعتمدت

 عليـوة دراسـة باسـتثناء المعلومـات جمـ  فـي السـتبانة تسـتخدم لـم السـابقة الدراسـات غالبية أن
 اسة.الدر  مجتم  على الشامل المسح استخدمت والتي (1007)
 السابقة الدراسات من االستفادة أوجه .ب

 أهمها: والتي األمور من العديد السابقة الدراسات من الباحث استفاد
 التحليلي. الوصفي المنهج وهو الدراسة منهج اختيار 
 للدراسة. المتغيرات تحديد 
 السابقة الدراسات عن الحالية للدراسة التميز أوجه .ج
  المعيقـات وتحديـد فلسـطين فـي ال كاة تنظيم قانون تطبيق  لواق بتناولها الدراسة هذه تتمي 

 اســتراتيجية إلــى الوصــول ثــم ومــن قــانونال تطبيــق تواجــ  تحــديات تمثــل التــي والصــعوبات
 . تشريع تم أجلها من التي األهداف يحقق بوج  ال كاة هيئة عبر  طبيقت فعيللت مقترحة

 قـانون تطبيـق واقـ  تدرس التي سطينفل في األولى الدراسة هذه تعد الباحث علم حدود في 
 تواجــــ  تحــــديات تمثــــل التــــي والصــــعوبات المعيقــــات تحديــــدو  ،فلســــطين فــــي ال كــــاة تنظــــيم
 والـذي ،فلسطين في القانون طبيقت فعيللت مقترحة استراتيجية صياغة إلى وصول ، تطبيق

 لهــذا لمــا خصوصــاا و  بــ  يقتــد  أنموذجــا تعتبــر كونهــا ومتميــ ة فريــدة حالــة الباحــث يعتبرهــا
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 التنميــة تحقيــق فــي ودوره البطالــةو  الفقــر تيظــاهر  مــن الحــد فــي بالغــة أهميــة مــن القــانون
 والجتماعي. والسياسي القتصادي الفلسطيني واقعنا ظل في والجتماعية القتصادية

 البحثية الفجوة -2
 يــراتمتغ عــن الحــديث خــالل مــن وذلــ  البحثيــة الفجــوة يوضــح والــذي (3) رقــم الجــدول إعــداد تــم

 ومـن يمي هـا ومـا وعناصـرها الحاليـة الدراسـة متغيـرات عـن والحـديث وعناصرها، السابقة الدراسات
 .البحثية الفجوة عن الحديث ثم

 1 جدول

 البحثية الفجوة جدول

 الحالية الدراسة البحثية الفجوة السابقة الدراسات

 (.2191) عماو  دراسة
 الـدور وتوضيح القتصادية نميةالت في ال كاة دور

 والبطالة. الفقر مشاكل حل في لل كاة اإليجابي
 (.2111) حسونة دراسة
 واخـــتالف والضـــريبة ال كـــاة مـــن كـــل ماهيـــة بيـــان
 مـــن كـــل أثـــر وبيـــان اآلخـــر، عـــن منهمـــا كـــل دور

 التنميـة تحقيـق فـي المسـاهمة فـي وال كـاة الضـريبة
 فيــــةوكي اإلســــالمية، المجتمعــــات فــــي القتصــــادية
 هـذا وأهمية الستخدام،  لية وتوضيح استخدامهما

 ال كاة. أي المهمل المالي المورد
 (:2117) عليوة دراسة
 فـــــي ال كـــــاة مجـــــال فـــــي العاملـــــة المؤسســـــات دور

 خــالل مــن الفقــر ظــاهرة مــن الحــد فــي غــ ة قطــاع
ـــــديم ال كـــــاة، لمصـــــارف إدارتهـــــا ـــــرح وتق  إلدارة مقت
 بكفاءة. ال كاة أموال وتنظيم
 (:2193) بلعدل دراسة
 والجتماعي القتصادي للواق  ال كاة مسايرة مد 

 التنمويــة العمليــة ســيرورة فــي للضــريبة ومحاكاتهــا
 مســــــــــاهمة ومــــــــــد  والجتماعيــــــــــة، القتصــــــــــادية

 ومحاربــة التنميــة عمليــة دفــ  فــي وال كــاة الضــريبة
 والجتماعية. القتصادية المشكالت

 (:9118) خريس دراسة
 تمنـ  التـي واألسـباب ال كـاة،  بـدف المكلفين سلو 
 تعتـر  التـي والمعوقـات والصعوبات تأديتها، من

 السابقة: الدراسات عليه تركز لم ما
 ال كــاة تنظــيم قــانون تطبيــق واقــ  دراســة
 بـــي ّن ت ممـــاو  القـــانون قـــرارإ لحداثـــة وذلـــ 
 عـــــــدم أيضـــــــاا  الســـــــابقة الدراســـــــات مـــــــن

ـــــــول إيجـــــــاد فـــــــي للبحـــــــث التطـــــــرق  الحل
 تطبيــــق علــــى تعمــــل التــــي والمســــاهمات

 خـــالل مـــن وذلـــ  فلســـطين فـــي القـــانون
 وهـــي الباحـــث اعتمـــدها التـــي المتغيـــرات

 يلي: كما
 

 فددددددي: والمتمثددددددل المسددددددتقل المتغيددددددر
 كتحـــــــــديات والصـــــــــعوبات قـــــــــاتي.المع3

  القانون. تطبيق تواج 
 تطبيـــــــق لتفعيـــــــل الهيئـــــــة .اســـــــتراتيجية1

 ال كاة. تنظيم قانون
 

 في: والمتمثل التابع المتغير
 فـي ال كـاة تنظـيم قـانون تطبيق تفعيل -

 فلسطين.
 

 الحالية: الدراسة عليه ستركز ما
ـــق واقـــ  دراســـة ـــانون تطبي  ثـــم ومـــن الق
 التــي والمسـاهمات الحلـول عـن البحـث
 وتع يـــــ  انونالقــــ تطبيــــق علــــى تعمــــل
 علـى التركيـ  خـالل مـن الرشـيد الحكم

 والمستقل. التاب  الدراسة متغيرات
 اســـــــــتراتيجية تقـــــــــديم علـــــــــى ســـــــــترك و

 الفلســـــــــطينية ال كــــــــاة لهيئـــــــــة مقترحــــــــة
 فــي تســاهم التــي والمســاهمات الحلـولو 

ـــــــــــــــــاتيالمع لمواجـــــــــــــــــ  صـــــــــــــــــياغتها  ق
ــــــــي والصــــــــعوبات ــــــــل الت  تحــــــــديات تمث

ـــــق ـــــانون لتطبي ـــــي الق  علـــــى تعمـــــل والت
 فـــي أهمهـــا والمتمثـــل األهـــداف تحقيـــق
 الحكـــم وتع يـــ  القـــانون تطبيـــق تفعيـــل
 الرشيد.
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 الثاني الفصل الدراسات السابقة

  السابقة الدراسات على بالعتماد الباحث بواسطة ردج   المصدر:

 

ـــــــى تأديتهـــــــا ـــــــل الوجـــــــ  عل ـــــــة األمث  بعـــــــ  وعالق
ـــــرات ـــــة العقيديـــــة، كالعوامـــــل والعوامـــــل المتغي  والثق
ـــة الرســـمية، بالجهـــات ل امي  علـــى وغيرهـــا ال كـــاة وا 
 تأديتها.
 (Zakaria، 2014) دراسة

 مــن البشــرية اتالحتياجــ تــأثير مــد  مــن التحقــق
 الــــــذات الــــــدين، وهــــــي الشــــــريعة مقاصــــــد منظــــــور
 فعاليـــــة علـــــى والثـــــروة األســـــرة المعرفـــــة، الماديـــــة،
 ال كاة. تو ي 
  (Mohsin، 2013) دراسة

عــــادة إحيــــاء فــــي مالي يــــا نجحــــت كيــــف إظهــــار  وا 
 باإلضــافة الحـالي، النظـام ظـل فـي ال كـاة مؤسسـة

 بـاالر  علـى القضـاء فـي ال كـاة قدرة إلى النظر إلى
 فيمـا إحصـائية بيانـات وتقـديم الفقـر علـى والقضاء
 يمكــــن التــــي األمــــوال مــــن الهائلــــة بالكميــــة يتعلــــق
 هـــذه مـــن المختلفـــة اإلســـالمية البلـــدان فـــي جمعهـــا

 الدول. تل  مشاكل على للتغلب المؤسسة
 (Yaacob، et. al.، 2013) دراسة

 جوهــور وليــة فــي ال كــاة إدارة علــى الضــوء إلقــاء
 علـى ال كـاة بتو ي  يتعلق فيما خاصة مالي يا، في

 في المشتركون المالية المساعدات من المستفيدين
 أثـر لدراسـة هـدفت كمـا الجتماعية. التنمية برامج
ــــى البــــرامج تلــــ   تلقــــي بعــــد خاصــــة إنجــــا اتهم عل

 تجاريــة مشــاري  ببــدء المتعلقــة الماليــة المســاعدات
 بهم. خاصة صغيرة
  (Siswantoro & Nurhayati، 2012) دراسة

 تفضـــيل علـــى تـــؤثر التـــي العوامـــل بعـــ  تحليـــل
 فـــــي الضـــــرائب مـــــن مخصـــــومة باعتبارهـــــا ال كـــــاة

ــــى أيضــــا هــــدفت كمــــا إندونيســــيا.  مــــد  دراســــة إل
 مــــــــن ال كــــــــاة بإعفــــــــاء المتعلــــــــق القــــــــانون فعاليــــــــة

 الضرائب.
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 العملية الدراسة

 في الزكاة تنظيم قانون تطبيق واقع بيانات تحليل
 غزة محافظات

 
 :مبحثان وفيه
  الدراسة منهجيةو  الطريقة األول: المبحث
  الدراسة بيانات تحليل الثاني: المبحث
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 الثالث الفصل لدراسة العمليةا

 مقدمة:
 واألساليب والمعالجات بياناتها، وتحليل ،الدراسة ومنهجية طريقةل اا وصف الفصل هذا يتناول

 قانون تطبيق واق  حول البيانات تحليلو  ،الدراسة تحليل في عليها الباحث اعتمد التي اإلحصائية
 تم ولذل  بحثية،ال قيمةال يعطيها مما ،الدراسة في هامو  محوري أمر عتبري والذي ،ةال كا تنظيم
 العالقة وذوي الداخلية، البيئة العمل ميدان من ،القانون تطبيق واق  عن بدقة بياناتال جم 

 المجموعة أو ،المقابلةب سواء المتنوعة، الدراسة أدوات مستخدما ،الخارجية البيئة القانون بتطبيق
جراءاتها الدراسة منهجية تعتبرو  ،الستبانة أو ،بالمالحظة أو ،العمل ور  أو ،البؤرية  التي وا 

 على الحصول تم خاللها من والتي ،التطبيقي الجانب إلنجا  رئيساا  محورا الباحث استخدمها
 تطبيق واق  حول البحثية النتائج إلى للتوصل اإلحصائي التحليل إلجراء ؛المطلوبة البيانات
 لىع اإلجابة خالل من وذل  ،هاأهداف قيتحقل الدراسة أدبيات ضوء في تفسيرها تم التيو  ،القانون
 والوقوف ،فقراتها تحليل من إليها التوصل تم التي الستبانة نتائج أبر  واستعرا  الدراسة أسئلة
 الواردة بياناتلل اإلحصائية المعالجات إجراء تم وقد ،يهاعل اشتملت التي الشخصية البيانات على
 الباحث تمكن والتي ،وتحليلها نتائجال إلى للوصول ،(SPSS) برنامج استخدامب ستبانةال في
  .هابنتائج المتعلقة التوصيات صياغة من
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 الثالث الفصل لدراسة العمليةا

 األول المبحث
 الدراسة منهجيةو  الطريقة

 :تمهيد
جراءاتهــا الدراســة منهجيــةو  لطريقــة عــر  المبحــث هــذا تضــمن  الدراســة منهجيــة رتعتبــ حيــث ،وا 

جراءاتها  إلجـراء ؛المطلوبـة البيانـات علـى الحصـول متـو  ،التطبيقـي الجانـب نجـا إل رئيسـاا  محورا وا 
 قيـــتحقل الدراســـة أدبيـــات ضـــوء فـــي تفســـيرها تـــم التـــي ،النتـــائج إلـــى للتوصـــل اإلحصـــائي التحليـــل
 أدواتهــا وكـذل  راســة،الد مجتمـ و  واألفــراد المتبـ  للمــنهج وصـفا مبحــثال هـذا تنــاول كمـا ،األهـداف

 وصـفا تضـمن كمـا وثباتهـا، وصـدقها إعدادها طرق وكذل  منهجها، م  تتناسب والتي المستخدمة
 ،إعـدادها وطريقـة ،وتطبيقهـا المسـتخدمة الدراسـة أدوات تقنـين فـي الباحـث بها قام التي لإلجراءات

 البيانـات تحليـلل حصـائيةاإل المعالجـات باسـتخدام ،وثباتهـا صـدقها ومد  ،وتطويرها بنائها وكيفية
 النتائج. واستخالص

 

 الدراسة يةمنهج :أوالا 
 وصـــف علـــى يركـــ  أنـــ  إذا الدراســـة، أهـــداف تحقيـــق فـــي التحليلـــي الوصـــفي المـــنهج اســـتخدام تـــم

 فــي الميــداني األســلوب اســتخدام يتضــمن انــ  كمــا ونوعيــاا، كميــاا  عنهــا ويعبــر دقيقــاا  وصــفاا  الظــاهرة
 الفرديــة المقــابالتو  SPSS برنــامج بواســطة إحصــائيا وتحليلــ  ســتبيانال بواســطة البيانــات جمــ 

 المفتوح. التبويب تحليل بطريقة إحصائياا  وتحليلها
 أشــكال أحــد فهــو الراهنــة أو المعاصــرة، األحــداث أو الظــواهر لوصــف يســعى الــذي "المــنهج فهــو

 الواقـ ، في معينة خصائص عن بيانات ويقدم مشكلة، أو ظاهرة لوصف المنظم والتفسير التحليل
 لجمـــ  نســـتعملها التـــي واألوقـــات ندرســـها التـــي والظـــواهر الدارســـة فـــي المشـــاركين معرفـــة وتتطلـــب
  (300 :1006 ،الحمداني) .البيانات"

 للمعلومات: أساسين مصدرين استخدم وقد
 العربيـة والمراجـ  الكتـب فـي تتمثـل والتـي الثانويـة البيانـات علـى للحصـول :الثانويدة المصادر .2

 التـــي الســـابقة والدراســـات واألبحـــاث والتقـــارير، والمقـــالت والـــدوريات العالقـــة، ذات واألجنبيـــة
 المختلفة. اإلنترنت مواق  في والمطالعة والبحث الدارسة، موضوع تناولت

 التـي والصـعوبات قـاتيبالمع يتعلـق فيما البيانات على الحصول سبيل وفي األولية: المصادر .1
بداء ومناقشتها وتحليلها ال كاة يمتنظ قانون تطبيق تواج   وتحليـل حولها واآلراء المالحظات وا 

 إجــراء طريقــة الدراســة اعتمــدت والخارجيــة الداخليــة البيئــة وتحليــل ودراســة وتصــنيفها محتواهــا
 focus group البؤريــــة بالمجموعــــة الســــتعانة وكــــذل  الختصــــاص أصــــحاب مــــ  مقــــابالت
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 الثالث الفصل لدراسة العمليةا

 مـ  بالتنسـيق عمـل ورشـة عقـدو  السـتراتيجي التخطـيط فـي الخبـراء مـن مجموعـة من والمكونة
 تطبيـــق تفعيـــلل للهيئـــة اســـتراتيجية صـــياغة أهمهـــا والتـــي الدراســـة أهـــداف لتحقيـــق ال كـــاة هيئـــة
 الغـر  لهـذا خصيصـاا  صـممت للدراسـة، رئيسـة كـأداة اسـتبانة إعـداد تمو  ،ال كاة تنظيم قانون
 .األولية البيانات لجم 

  الدراسة مجتمع ثانياا:
 مشـــكلة علـــى وبنـــاءا  الباحـــث، يدرســـها التـــي الظـــاهرة مفـــردات جميـــ  بأنـــ  يعـــرف الدراســـة مجتمـــ 
 :التالية الفئات من يتكون المستهدف المجتم  فان وأهدافها الدراسة

 2 جدول
 الدراسة مجتمع فئات بيَّن  ي

% النسبة العدد الدراسة مجتمع  

 في العاملون العامون والمدراء غ ة التشريعي بالمجلس والقانونية تصاديةوالق الموا نة لجان أعضاء
 .اللجان هذه

33 15.7 

 10.0 7 واإلدارية. المالية الرقابة بديوان الخدمات على للرقابة العامة اإلدارةب نو العامل
 21.4 35 .ال كاة هيئة أمناء مجلس
 4.3 1 .الفلسطينية ال كاة هيئة إدارة مجلس
 15.7 33 .ال كاة وصرف جباية مجال في ال كاة بهيئة نو لالعام
 32.9 11 .األعمال رجال وجمعية التجارية الغرفة إدارة مجلسي بأعضاء ممثلين التجار من ال كاة دافعي كبار

 100 71 المجموع

 مجتمـ  أفـراد كافـة على الستبانة تو ي  تم حيث الدراسة، في الشامل الحصر أسلوب استخدم وقد
 .%34.1 استرداد بنسبة استبانة، 66 استرداد تم وقد فرد، (70) عددهم والبالغ لدراسةا

 الدراسة أدوات ثالثاا:
 تطبيـق واقـ  علـى التعـرف إلى رئيس بشكل يهدف األول الجانب جانبين يتضمن الدراسة موضوع
ـــل مقترحـــة اســـتراتيجية صـــياغة الثـــاني والجانـــب ال كـــاة تنظـــيم قـــانون ـــ تطبيـــق لتفعي  حيـــث انونالق

 يلي: ماب دواتاأل هذه وتمثلت أداة من أكثر استخدمت
  المقابالت -9

 ثالثـة الختصـاص أصـحاب مـ  (3) رقـم الملحـق وفـق رئيسـة شخصـية تمقـابال (8) عـدد إجراء
 باإلضـافة القـانون فـي البـاحثين وأحـد القـانون بصـياغة شـار  ممـن واثنـين الهيئـة إدارة مجلـس من
 ومــدير والبطالــة الفقــر معــدلت عــن لالسترشــاد الجتماعيــة الشــئون رةبــو ا عــام مــدير مقابلــة إلــى
 أســماء بــي نّ ي (1) رقــم والملحــق الشــركات تخــص معلومــات علــى للحصــول التجــاري الســجل دائــرة

ـــذين األشـــخاص ـــم ال ـــم كمـــا ،مقـــابلتهم ت  وهـــذه بالهيئـــة العـــاملين مـــ  اللقـــاءات مـــن العديـــد إجـــراء ت
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 الثالث الفصل لدراسة العمليةا

 عــن والكشــف القــانون تطبيــق واقــ  عــن واضــحة صــورة الباحــث لــد  كونــت واللقــاءات المقــابالت
 فـي المناسـبة السـتراتيجية تحديـد إلـى باإلضـافة القـانون تطبيـق تواجـ  التي والصعوبات المعيقات

 أسـئلة تحديـد وتـم القـانون تطبيـق لتفعيـل مقترحـة اسـتراتيجية صـياغة إلـى وصـولا  الواقـ  هذا ضوء
 فــي تســاهم التــي والمعلومــات البيانــات تفريــغ تــم ثــم ومــن صــوتيا اتســجيلهب توثيقهــا تــم كمــا المقابلــة
 نقـاط الداخليـة، التنظيمية البيئة تقييمو  والتهديدات الفرص الخارجية، التنظيمية البيئة تقييمو  تحليل
  .والضعف القوة
 البؤرية المجموعة -2
 الذين أسماء بي نّ ي (1) رقم والملحق الستراتيجي التخطيط في الخبراء من مجموعةل لقاء تنظيم تم

 حيث 1035أكتوبر 15 في الفلسطينية والمدققين المحاسبين نقابة في أقيم الذي اللقاء في شاركوا
 تقديم تم وقد ،المقترحة الستراتيجية الدعوة م  مرفقاا  بأسبوع اللقاء موعد بلق لهم الدعوة توجي  تم

 بالشـــكل الســـتراتيجية تطـــوير فـــي توســـاهم بمجملهـــا مفيـــدة كانـــت والتـــي المقترحـــات مـــن العديـــد
 والمضمون.

 عملال ورش -3
 بعـد المقترحة الستراتيجية تو ي  وتم الهيئة مقر في 1035 ديسمبر من الخامس في الورشة عقد
 بـي نّ ي (4) رقـم والملحـق المشـاركين كافـة علـى البؤريـة المجموعة توصيات حسب التعديالت إجراء
 والتقيـيم والتـداول النقا  ثم ومن محاورها أهم بعر  الباحث قام حيث بالورشة المشاركين أسماء
 .المقدمة للمقترحات وفقا التعديالت إجراء تم حيث

 االستبانة -4
 كـأداة المقترحة" والستراتيجية فلسطين في ال كاة تنظيم قانون تطبيق "واق  حول استبانة إعداد تم

 الدراسة. لموضوع ةالتحليلي الجوانب لمعالجة خصيصاا  صممت للدراسة، رئيسة
 رئيسين: قسمين من الدارسة استبانة وتتكون
 ،التعليمــي المســتو  ،العمــر الجــنس،) المســتجيبين عــن الشخصــية البيانــات يتنــاول األول: القسددم

 الحالي(. العمل في الخدمة سنوات ،الوظيفي المستو 
 :مجالت 1 على مو ع ،فقرة 05 من ويتكون ،لدراسةاب المتعلقة البيانات يتناول الثاني: القسم

 تحصـــيل جانـــب فـــي 1008 لســـنة 3 رقـــم ال كـــاة تنظـــيم قـــانون تطبيـــق واقـــ  األول: المجدددال
 فقرة. (20) من ويتكون ،ال كاة
 ،ال كـاة موارد جانب في 1008 لسنة 3 رقم ال كاة تنظيم قانون تطبيق واق  الثاني: المجال
 فقرة. (22) من ويتكون
 الهيئـة إدارة جانـب فـي 1008 لسـنة 3 رقـم ال كـاة تنظـيم نونقـا تطبيق واق  الثالث: المجال
 فقرة. (13) من ويتكون ،أهدافها تحقيق نحو
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 فقرة. (13) من ويتكون ،القانون تطبيق تواج  التي والصعوبات المعيقات الرابع: المجال
 (:0) رقم جدول حسب الخماسي ليكرت مقياس استخدام تم

 3 جدول
 الخماسي ليكرت مقياس جاتدر 

 االستجابة
 بدرجة موافق

 جدا   قليلة

 بدرجة موافق

  قليلة

 بدرجة موافق

 متوسطة

 بدرجة موافق

 كبيرة

 بدرجة موافق

 جدا   كبيرة

 7 1 0 1 2 الدرجة
 

 االستبانة بناء خطوات رابعاا:
 :الستبانة لبناء الخطوات أهم
 فــي منهــا والســتفادة ،الدراســة بموضــوع تعلقــةالم الســابقة الدراســاتو  يــاتاألدب علــى الطــالع .3

 فقراتها. وصياغة الستبانة بناء
 .وفقراتها الستبانة مجالت تحديدل الجامعات أساتذة من عدد ةاستشار  .1
 .الستبانة شملتها التي الرئيسة المجالت تحديد .1
 مجال. كل تحت تق  التي الفقرات تحديد .4
 األولية. صورتها في الستبانة تصميم .5
 المشرف. قبل من الستبانة وتنقيح اجعةمر  .0

  .الدراسة موضوع المشكلة مجال في متخصصين محكمين على الستبانة عر  .7
 اإلضــافة أو الحــذف حيــث مــن الســتبانة فقــرات بعــ  تعــديل تــم المحكمــين أراء ضــوء فــي .8

 (.7) قملح ،فقرة (05) على النهائية صورتها في الستبانة رلتستق والتعديل،
 

 االستبانة صدق خامساا:
 كمـا (،305 :1030 )الجرجـاوي، لقياسـ " توضـع مـا السـتبانة قـيست "أن يعني الستبانة صدق
 ووضـوح ناحيـة، مـن التحليـل فـي تـدخل أن يجـب التي العناصر لكل الستقصاء "شمول ب  يقصد
 ن،و خــرو  )عبيــدات يســتخدمها" مــن لكــل مفهومــة تكــون بحيــث ثانيــة، ناحيــة مــن ومفرداتهــا فقراتهــا

 بطريقتين: الستبانة صدق من التأكد تم وقد (.373:1003
 الظاهر  الصدق -9

 )الجرجــاوي، "الظـاهرة مجـال فـي المتخصصــين المحكمـين مـن اا عـدد الباحــث يختـار أن"  بـ يقصـد
 (31) مـــــن تألفـــــت المحكمـــــين مــــن مجموعـــــة علـــــى الســــتبانة عـــــر  تـــــم حيــــث (307 :1030

 الـــــدين، وأصــــول والشـــــريعة والمحاســــبة، اتيجي،الســـــتر  والتخطــــيط اإلدارة مجـــــال فــــي متخصــــص
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 المحكمـين آلراء الباحـث اسـتجاب وقـد (،6) رقـم بـالملحق المحكمـين وأسماء والقانون، والقتصاد،
 .المقدمة المقترحات ضوء في تعديالت من يل م ما بإجراء وقام
 المقياس صدق -2

 الداخلي االتساق .أ
 الــذي المجــال مــ  الســتبانة فقــرات مــن فقــرة كــل اتســاق مــد  الــداخلي التســاق بصــدق يقصــد
 مــن فقــرة كــل بــين الرتبــاط معــامالت حســابب الــداخلي التســاق حســاب تــم وقــد ،إليــ  تنتمــي
 نفس . للمجال الكلية والدرجة الستبانة مجالت فقرات
 قــانون تطبيــق "واقــ  مجــال فقــرات مــن فقــرة كــل بــين الرتبــاط معامــل (4) رقــم جــدول يوضــح
 والــذي للمجــال، الكليــة والدرجــة ال كــاة" تحصــيل جانــب فــي 1008 لســنة 3 رقــم ال كــاة تنظــيم

 صـادقا المجـال يعتبـر وبـذل  α ≤0.05 معنويـة مستو  عند دالة الرتباط معامالت أن بي نّ ي
 لقياس . وض  لما

 4 جدول
 لسنة 1 رقم الزكاة متنظي قانون تطبيق "واقع مجال فقرات من فقرة كل بين االرتباط معامل

 للمجال الكلية والدرجة "الزكاة تحصيل جانب في 2118

 الفقرة م

ل
ام
مع

 
ن
و
س
ير
ب

 

ط
با
رت
ال
ل

 

مة
قي
ال

 
ية
ال
تم
ح
ال
ا

 

(
S

ig
).

 

 0.001* 378. الضريبة. عن النظر بصرف المكلفين قبل من ال كاة بتحصيل الهيئة تقوم  .2

 0.000* 666. القانون. وفق ال كاة نصاب تكملة لغر  احداا و  مالا  باعتباره العمل في الشركاء مال الهيئة تعامل  .1

 0.000* 522. القانون. نص م  تمشيا ومنتظم سنوي بشكل المكلف من ال كاة تحصيل على الهيئة تحرص  .0

 0.000* 424. المتنوعة. العتبارية والشخصيات الشركات من جبرياا  ال كاة بتحصيل الهيئة تقوم  .1

 0.001* 388. واألهلية. الخيرية والجمعيات الطبيعيين األشخاص من طوعاا  ل كاةا بتحصيل الهيئة تقوم  .7

0.  
 أحكــام وفــق المصــارف لــد  النقديــة الودائــ  ومنهــا المــدخرة األمــوال مــن ال كــاة بتحصــيل الهيئــة تقــوم

 القانون.
.584 *0.000 

 0.000* 567. القانون. وفق الصناعية المنتجات من ال كاة تحصيل على الهيئة تحرص  .5

 0.001* 389. القانون. أحكام وفق الشركات في والحصص والسندات األسهم من ال كاة بتحصيل الهيئة تقوم  .2

9.  
 للبيـ  المعـدة ومنافعهـا والعقـارات باألراضـي المتمثلـة التجـارة عـرو  مـن ال كـاة بتحصـيل الهيئة تقوم
 القانون. ألحكام وفقا بشروطها التجارة بقصد

.545 *0.000 

 0.000* 736. القانون. وفق مستأجرها أو لها ال ارع األر  مال  من ال كاة تحصيل على الهيئة تحرص  .23

22.  
 النقـل ووسـائل والسـيارات والعقـارات األراضـي مـن المسـتغالت من ال كاة تحصيل على الهيئة تحرص
 القانون. وفق حكمها في ما أو األخر 

.737 *0.000 
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 0.000* 676. اإليراد. صافي من %5 بمقدار جرام كيلو 70 نصاب عند لالنح عسل  كاة بتحصيل الهيئة تقوم  .21

 0.000* 691. .%1.5 بقيمة البحر مستخرجات من ال كاة تحصيل الهيئة تراعي  .20

 0.000* 704. القانون. وفق للتجارة المعدة الحيوانية المنتجات من ال كاة تحصيل على الهيئة تحرص  .21

27.  
ـــة تقـــوم ـــة العـــاملين لكافـــة واألجـــور الرواتـــب أصـــحاب دخـــول  كـــاة بتحصـــيل الهيئ  بالقطاعـــات بالدول

 القانون. وفق عام( – )خاص المتنوعة
.469 *0.000 

20.  
 ومحــالت بالعقـارات اإلتجــار ومحـالت التــأمين وشـركات المصــارف دخـول  كــاة بتحصـيل الهيئــة تقـوم

 القانون. وفق حكمها في وما الفلسطينية الصرافة
.533 *0.000 

 .α ≤0.05 دللة مستو  عند إحصائياا  دال الرتباط *
 تنظـيم قـانون تطبيـق "واقـ  مجـال فقـرات مـن فقـرة كـل بـين الرتبـاط معامل (5) رقم جدول يوضح
 عنـد دالـة الرتبـاط معامالت أن بي نّ ي والذي للمجال، الكلية والدرجة ال كاة" موارد جانب في ال كاة
 لقياس . وض  لما صادقا المجال يعتبر وبذل  α ≤0.05 معنوية مستو 

 

 5 جدول
 لسنة 1 رقم الزكاة تنظيم قانون تطبيق واقع " مجال فقرات من فقرة كل بين االرتباط معامل

 للمجال الكلية والدرجة " الزكاة موارد جانب في 2118
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 0.000* 672. األنعام.  كاة مورد في القانون تطبيق ئةالهي تراعي  .2

 0.000* 684. حكمهما. في وما والفضة الذهب  كاة مورد في القانون تطبيق الهيئة تراعي  .1

 0.000* 711. مقامها. يقوم وما النقود  كاة مورد في القانون تطبيق على الهيئة تحرص  .0

 0.000* 669. حصادها. عند والثمار ال روع  كاة مورد في القانون بتطبيق الهيئة تقوم  .1

 0.000* 650. التجارة. عرو   كاة مورد في القانون بتطبيق الهيئة تقوم  .7

 0.000* 752. المستغالت.  كاة مورد في القانون بتطبيق الهيئة تقوم  .0

 0.000* 746. والمائية. الحيوانية والمنتجات النحل عسل  كاة مورد في القانون تطبيق على الهيئة تحرص  .5

 0.000* 607. والمعادن. الركا   كاة مورد في القانون تطبيق على الهيئة تحرص  .2

 0.000* 692. الفطر.  كاة مورد في القانون تطبيق على الهيئة تحرص  .9

 0.000* 588. ال كوية. األموال استقطاب  يادة على الهيئة قبل من المعد ال كاة دليل يساعد  .23

 0.000* 398.  ال كاة. بدف  المكلفين عدد  يادة في الهيئة بها تقوم التي عالميةاإل الحمالت تساعد  .22

 .α ≤0.05 دللة مستو  عند إحصائياا  دال الرتباط *
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 تنظـيم قـانون تطبيـق "واقـ  مجـال فقـرات مـن فقـرة كـل بـين الرتبـاط معامل (6) رقم جدول يوضح
 للمجــال، الكليــة والدرجــة " أهــدافها تحقيــق حــون الهيئــة إدارة جانــب فــي 2008 لســنة 9 رقــم ال كــاة
 المجـــال يعتبـــر وبـــذل  α ≤ 0.05 معنويـــة مســـتو  عنـــد دالـــة الرتبـــاط معـــامالت أن بـــي نّ ي والـــذي
 لقياس . وض  لما صادقا

 6 جدول
 لسنة 1 رقم الزكاة تنظيم قانون تطبيق واقع" مجال فقرات من فقرة كل بين االرتباط معامل

 للمجال الكلية والدرجة "أهدافها تحقيق نحو الهيئة إدارة جانب في 2118
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 0.009* 293. الهيئات. من غيرها إلى الفطر  كاة بدف  الهيئة تسمح  .2

 0.000* 439.  بفلسطين. المحافظات فةكا على ال كاة تحصيل في القانون بتطبيق عملها مهام الهيئة تمارس  .1

0.  
 لمباشــرة القانونيــة واألهليــة واإلداري المــالي والســتقالل العتباريــة بالشخصــية تمتعهــا الهيئــة تمــارس
 .أغراضها. تحقيق لها تكفل التي والتصرفات األعمال جمي 

.434 *0.000 

 0.000* 694.  .القانون لتطبيق المحافظات كافة في لها فروع بفتح الهيئة تهتم  .1

7.  
 تطبيـــق يكفـــل بمـــا أنشـــطتها لتفعيـــل ال كويـــة األمـــوال غيـــر أخـــر  تمويـــل مصـــادر عـــن الهيئـــة تبحـــث
 0.000* 596. القانون.

 0.000* 717. القانون. وفق لها الممنوحة والتسهيالت باإلعفاءات حقها الهيئة تستثمر  .0

 0.000* 684.  رعية.الش لألصول وفقاا  ال كاة أموال من الفائ  الهيئة تستثمر  .5

 0.000* 458.  ال كاة. لتحصيل القضائية الضبطية صفة بالهيئة المكلفون يستثمر  .2

 0.000* 744. ال كاة. تحصيل عند المعنية الجهات م  الكامل بالتنسيق الهيئة تقوم  .9

23.  
 أحكــام مـ  يتعــار  ل بمـا خـاص وحســاب مكـان فـي  كويــة أمـوال مــن تحصـيل  تـم مــا الهيئـة تضـ 

 قانون.ال
.510 *0.000 

 ألحكــام وفقـاا  الختصـاص جهـات قبـل مـن ال كـاة بتحصـيل المكلفـون مهـام تسـهيل علـى الهيئـة تعمـل  .22
 0.000* 571. القانون.

 0.000* 641. ال كاة. بدف  للمكلفين باإلقرارات الخاصة اإلجراءات وفق الهيئة تعمل  .21

 0.000* 701. ال كاة. بدف  نالمكلفي بتظلمات الخاصة اإلجراءات وفق الهيئة تعمل  .20

21.  
ـــة تلتـــ م ـــة المصـــارف علـــى ال كـــاة أمـــوال بصـــرف الهيئ  وفـــق اإلســـالمية الشـــريعة فـــي الـــواردة الثماني

 القانون.
.482 *0.000 

27.  
 أو عليـ  الواجبـة ال كـاة دفـ  عـن يمتنـ  شـخص كـل علـى القـانون وفـق المحـددة العقوبـة الهيئة تطبق
 دفعها. عن يتهرب أو يتحايل

.690 *0.000 

 0.023* 248. ال كاة. دف  عن تهرب أو تحايل أو امتن  ممن جبراا  المفروضة والغرامة ال كاة الهيئة تحصل  .20
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 0.000* 559. ال كاة. بدف  المكلفين من أي   أسرار إفشائ  عند بالهيئة يعمل من الهيئة تعاقب  .25

 0.000* 697. بالعمل. المتعلقة الهامة القرارات وينشر القانون حسب دوري بشكل الهيئة إدارة مجلس يجتم   .22

 0.000* 578. باستمرار. األمناء لمجلس ويقدمها المطلوبة التقارير بإعداد الهيئة إدارة مجلس يقوم  .29

 0.000* 588. واإلدارية. المالية الرقابة ديوان قبل من حساباتها وفحص الهيئة عمل مراقبة يتم  .13

 .α ≤0.05 دللة مستو  عند إحصائياا  دال الرتباط *
 والصــعوبات المعيقــات " مجــال فقــرات مــن فقــرة كــل بــين الرتبــاط معامــل (7) رقــم جــدول يوضــح
 عنـد دالـة الرتبـاط معـامالت أن بـي نّ ي والـذي للمجـال، الكليـة والدرجـة " القـانون تطبيق تواج  التي

 لقياس . وض  لما صادقا المجال يعتبر وبذل  α ≤0.05 معنوية مستو 
 7 جدول

 "القانون تطبيق تواجه التي والصعوبات المعيقات" مجال فقرات من فقرة كل بين االرتباط معامل
 للمجال الكلية والدرجة
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 0.000* 470. ب . المتعلقة واألنظمة واللوائح القانون مواد بع  وضوح عدم  .2

 0.002* 350. ال كاة. تنظيم بقانون المتعلقة واألنظمة اللوائح مرونة عدم  .1

 خصوصـــاا و  وصــريح واضــح بشــكل ال كــاة تنظــيم وقــانون الـــدخل ضــريبة قــانون بــين العالقــة تنظــيم عــدم  .0
 0.000* 622. الضريبة. من ال كاة خصم

جراءات أنظمة في الدخل ضريبة م  الهيئة توافق عدم  .1  0.000* 545. ل كاة.ا تحصيل وا 

 0.000* 551. القانون. لتطبيق الهيئة قدرات وتطوير لتنمية المطلوب التمويل توفر عدم  .7

0.  
 المـالي العـبء ا دواجيـة إلـى يـؤدي ممـا ال كـاة وهيئـة الضـريبة دائـرة بـين المعلومـات وتبادل التنسيق عدم
 المكلف. على

.642 *0.000 

5.  
 لجــان فــي والمتمثلــة الهيئــة بخــالف بهــا والتصــرف ال كويــة مــوالاأل تحصــيل علــى القائمــة الجهــات تعــدد
 واألفراد. الخيرية والجمعيات األوقاف لو ارة التابعة ال كاة

.631 *0.000 

 0.000* 634. الحتالل. لقتصاد الفلسطيني القتصاد تبعية  .2

 خصوصـاا و  فلسـطين فـي وانينالقـ وتطبيـق تشـري  على السلبية و ثاره الداخلي الفلسطيني النقسام استمرار  .9
 0.000* 686. ال كاة. تنظيم قانون

 0.000* 667. الفلسطيني. القتصاد على السلبي و ثاره الحصار استمرار  .23

 0.000* 666. للمكلفين. القتصادي الوض  على و ثارها غ ة على الحروب تعدد  .22
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 0.000* 619. محدد.  من ذات واقعية، للتحقيق، قابلة للقياس، قابلة ال كاة، أموال لستغالل محددة أهداف تحديد عدم  .21

 0.000* 647. ال كاة. ومصارف بموارد الخاصة البيانات لجم  واضحة  ليات وجود عدم  .20

 0.000* 697.  الفلسطيني. المجتم  أفراد وقناعات اتجاهات في المؤثرة السياسية األلوان تعدد  .21

 0.000* 464. ومي.الحك الجها  في الجمهور ثقة درجة انخفا   .27

 0.000* 491. ال كاة. ركن تطبيق في المجتمعي والوعي ال كوية الثقافة نشر يكفل بما التعليمية المناهج قصور  .20

 0.000* 645. ال كاة. ركن خصوصاا و  اإلسالمية الشريعة تطبيق في المجتمعي الوعي درجة انخفا   .25

22.  
 دون والجهــد الوقــت تســتهل  معقــدة عمليــة هــو انونالقــ لتطبيــق اســتراتيجية وضــ  بــأن المســئولين اعتقــاد
 0.000* 485. جدو .

 0.000* 470. ال كاة. أموال لستثمار التخطيط ممارسة قيمة الهيئة إدرا  عدم  .29

 0.000* 413. الهيئة. قبل من ال كاة تحصيل ألسلوب المكلفين تقبل عدم  .13

 .α ≤0.05 دللة مستو  عند إحصائياا  دال الرتباط *
 
 

 البنائي لصدقا .ب
 تسـعى التـي األهـداف تحقـق مـد  يقـيس فهـو األداة صـدق مقاييس أحد البنائي الصدق يعتبر
 الكليـــة بالدرجـــة الدراســـة مجـــالت مـــن مجـــال كـــل ارتبـــاط مـــد  بـــي نّ وي إليهـــا، الوصـــول األداة

 لفقراتها.
 إحصـائياا  لـةدا السـتبانة مجـالت جميـ  فـي الرتباط معامالت جمي  أن (8) رقم جدول بي نّ ي

 وضـعت لمـا صـادق  السـتبانة مجـالت جميـ  تعتبـر وبـذل  α ≤ 0.05 معنويـة مسـتو  عند
 لقياس .

 8 جدول
 لالستبانة الكلية والدرجة االستبانة مجاالت من مجال كل درجة بين االرتباط معامل

 المجال
 بيرسون معامل

 لالرتباط

 االحتمالية القيمة

(Sig.)  

 0.000* 678. .ال كاة تحصيل جانب في 1008 لسنة 3 رقم ال كاة تنظيم قانون تطبيق واق 

 0.000* 777. .ال كاة موارد جانب في 1008 لسنة 3 رقم ال كاة تنظيم قانون تطبيق واق 

 نحو الهيئة إدارة جانب في 1008 لسنة 3 رقم ال كاة تنظيم قانون تطبيق واق 
 .أهدافها تحقيق

.730 *0.000 

 0.042* 302. .القانون تطبيق تواج  التي والصعوبات المعيقات

 .α ≤0.05 دللة مستو  عند إحصائياا  دال الرتباط*



 

00 

 

 الثالث الفصل لدراسة العمليةا

 االستبانة ثبات سادساا:
 ،متتاليـة مـرات عـدة تطبيقـ  أعيـد إذا النتـائج نفـس الستبيان يعطي أن هو الستبانة بثبات "يقصد
 مـا أو ،فيهـا يسـتخدم مـرة كـل عنـد متقاربـة قـراءات المقيـاس يعطـي درجـة أي إلى أيضا ب  ويقصد
 مختلفــــــــة" أوقــــــــات فــــــــي اســــــــتخدام  تكــــــــرار عنــــــــد واســــــــتمراريت  وانســــــــجام  اتســــــــاق  درجــــــــة هــــــــي

  (.37 :1030)الجرجاوي،
 Cronbach's Alpha كرونبـاخ ألفـا معامـل باسـتخدام الدراسـة اسـتبانة ثبـات مـن تحققال تم وقد

Coefficient، (.3) رقم جدول في مبينة هي كما النتائج وكانت 
 

 9 جدول
 االستبانة ثبات لقياس كرونباخ ألفا معامل

 المجال
 عدد

 الفقرات

 ألفا معامل

 كرونباخ

 الصدق

 الذاتي*

 0.885 0.784 16 ال كاة. تحصيل جانب في 1008 لسنة 3 رقم ال كاة تنظيم قانون تطبيق واق 
 0.925 0.856 11 ال كاة. موارد جانب في 1008 لسنة 3 رقم ال كاة تنظيم قانون تطبيق واق 
 تحقيق نحو الهيئة إدارة جانب في 1008 لسنة 3 رقم ال كاة تنظيم قانون تطبيق واق 

 أهدافها.
20 0.880 0.938 

 0.946 0.894 20 القانون. تطبيق تواج  التي والصعوبات المعيقات
 0.929 0.863 67 المجاالت جميع

 كرونباخ ألفا لمعامل الموجب التربيعي الجذر = الذاتي الصدق*
 تتـراوح حيـث مجـال لكـل مرتفعـة كرونبـاخ ألفا معامل قيمة أن (3) رقم جدول في النتائج من بي نّ ت

 الصـــدق قيمـــة وكـــذل  (.0.863) الســـتبانة فقـــرات لجميـــ  بلغـــت بينمـــا (0.894 ،0.784) بـــين
 فقــــرات لجميــــ  بلغــــت بينمــــا (0.946 ،0.885) بــــين تتــــراوح حيــــث مجــــال لكــــل مرتفعــــة الــــذاتي

 إحصائيا. ودال مرتف  الثبات أن يعنى وهذا (0.929) الستبانة
 هاوثبات هاصدق من تأكدال بعد (.5) رقم الملحق حسب النهائية صورتها في الستبانة تكون وبذل 
 الدراسة. أسئلة على واإلجابة النتائج لتحليل وصالحة مناسبة ايجعله مما

 

 المستخدمة اإلحصائية األساليب سابعاا:
 .(SPSS) اإلحصائي التحليل برنامج خالل من الستبانة وتحليل تفريغ تم

 الطبيعي: التوزيع اختبار
 لختبـار K-S)) Kolmogorov-Smirnov Test سـمرنوف - كولمجـوروف اختبـار اسـتخدام تم
 (.00) رقم جدول حسب النتائج كانتو  الطبيعي، التو ي  تتب  البيانات كانت إذا ما
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 10 جدول
 الطبيعي التوزيع اختبار نتائج يوضح

 قيمة المجال
 االختبار

 االحتمالية القيمة
(Sig.) 

 0.287 0.984 .ال كاة تحصيل جانب في 1008 لسنة 3 رقم ال كاة تنظيم قانون تطبيق واق 

 0.393 0.900 .ال كاة موارد جانب في 1008 لسنة 3 رقم ال كاة تنظيم قانون تطبيق واق 

 0.480 0.840 .أهدافها تحقيق نحو الهيئة إدارة جانب في 1008 لسنة 3 رقم ال كاة تنظيم قانون تطبيق واق 

 0.459 0.854 .القانون تطبيق تواج  التي والصعوبات المعيقات

 0.797 0.647 االستبانة مجاالت جميع
 

 مـن أكبـر الدراسـة تمجـال جميـ ل (.Sig) الحتماليـة القيمـة أن (00) رقـم جـدول فـي ائجالنت بي نّ ت
 تـم حيـث ،الطبيعـي التو يـ  يتبـ  المجـالت هـذهل البيانـات تو يـ  فـإن وبـذل  0.05 الدللـة مستو 
 التالية:  المعلمي الختبارات استخدام

 الدراسة. مجتم  لوصف (:Frequencies & Percentages) والتكرارات المئوية النسب .3
 المعياري. والنحراف النسبي الحسابي والمتوسط الحسابي المتوسط .1
 .الستبانة فقرات ثبات لمعرفة ،(Cronbach's Alpha) كرونباخ ألفا اختبار .1
 إذا مـا لمعرفـة K-S)): Kolmogorov-Smirnov Test سمرنوف - كولمجوروف اختبار .4

 عدم . نم الطبيعي التو ي  تتب  البيانات كانت
 الرتبــاط: درجــة لقيــاس (Pearson Correlation Coefficient) بيرســون ارتبــاط معامـل .5

 المتغيرات. بين والعالقة لالستبانة، البنائي والصدق الداخلي التساق لحساب
 قـد السـتجابة درجـة متوسـط كانـت إذا مـا لمعرفـة (T-Test) واحـدة عينـة حالة في T اختبار .6

 فقــرات مـن فقـرة لكـل المتوسـط دللـة مـن للتأكـد 3 وهـي المتوسـطة ةالموافقـ درجـة إلـى وصـلت
 .الستبانة

 كــان إذا مــا لمعرفــة (Independent Samples T-Test) عينتــين حالــة فــي T اختبــار .7
  المستقلة. البيانات من مجموعتين بين إحصائية دللة ذات فروقات هنا 

 لمعرفـة (One Way Analysis of Variance) ANOVA األحـادي التباين تحليل اختبار .8
 البيانات. من أكثر أو مجموعات ثالث بين إحصائية دللة ذات فروقات هنا  كان إذا ما
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 الثالث الفصل لدراسة العمليةا

 الثاني المبحث
 الدراسة بيانات تحليل

 

 :تمهيد
 الدراسـة أسـئلة عـن اإلجابـة خـالل مـن وذلـ  الدراسـة، بيانـات لتحليـل عرضـاا  المبحـث هذا يتضمن

 علـى والوقـوف فقراتهـا، تحليـل خـالل مـن إليها التوصل تم والتي ،تبانةالس نتائج أبر  واستعرا 
 الــوظيفي، المســتو  التعليمــي، المســتو  العمــر، الجــنس،) علــى اشــتملت التــي الشخصــية البيانــات
 فـــي الـــواردة للبيانـــات اإلحصـــائية المعالجـــات إجـــراء تـــم لـــذا الحـــالي(، العمـــل فـــي الخدمـــة ســـنوات
  وتحليلها. نتائجال إلى للوصول (SPSS) برنامج تخداماس تم إذ الدراسة، استبانة

 
  الشخصية البيانات وفق الدراسة مجتمعل اإلحصائي الوصف :أوالا 
 الجنس حسب الدراسة مجتمع توزيع -9

 11 جدول
 الجنس حسب الدراسة مجتمع توزيع
% النسبة العدد الجنس  
 90.9 60 ذكر
 9.1 6 أنثى

 100.0 66 المجموع
 

 %9.1 بينمـا ،ذكورالـ من الدراسة مجتم  من %90.9 نسبت  ما أن (33) رقم جدول من يتضح
 طبيعدة مدع تتناسب أنها إلى ذلك ويعزو مقبولة النسبة هذه ب ن الباحث يعتبرو  نـاث.اإل من هم

 .األعمال ورجال التجار من هم األكبر النسبة أن إذ المؤسسات هذه عمل

 العمر حسب اسةالدر  مجتمع توزيع -2
 12 جدول

 العمر حسب الدراسة مجتمع توزيع
% النسبة العدد العمر  

 15.2 10 سنة 10 من أقل
 30.3 20 سنة 40-10 من
 54.5 36 سنة 40 من أكثر

 100.0 66 المجموع
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 الثالث الفصل لدراسة العمليةا

 مــن أكثــر أعمــارهم الدراســة مجتمــ  أفــراد مــن %54.5 نســبت  مــا أن (31) رقــم جــدول مــن يتضــح
 من %15.2 نسبت  ما بينما ،سنة 40-10 من أعمارهم تتراوح %30.3 نسبت  ما وأن ،سنة 40

 الدراسدة، مجتمع فئات طبيعة إلى ذلك ويعزى الباحث سنة. 10 من أقل أعمارهم الدراسة مجتم 
 الهيئدة إدارة ومجلدس األمنداء مجلدس أعضداء فدي متمثلدة الدراسدة مجتمع فئات أغلب نإ حيث

 لمستوى وفقاا  اختيارهم يتم والذين التجارية والغرفة األعمال رجال جمعية إدارة مجلسي ءوأعضا
 .والعمر الخبرة

 التعليمي المستوى حسب الدراسة مجتمع توزيع -3

 13 جدول
 التعليمي المستوى حسب الدراسة مجتمع توزيع
% النسبة العدد التعليمي المستوى  

 7.6 5 دبلوم
 56.1 37 بكالوريوس

 36.4 24 عليا دراسات
 100 66 المجموع

 

 مــن أصــحاب مــن الدراســة مجتمــ  أفــراد مــن %31.4 نســبت  مــا أن (31) رقــم جــدول مــن يتضــح
 مســـتواهم الدراســـة مجتمـــ  مـــن %7.6 نســـبت  ومـــا فـــوق، فمـــا بكـــالوريوس بدرجـــة الشـــهادات حملـــة

 اإليجدابي مدلولده هل ذلك ب ن الباحث ويرى علميةال المؤهالت في تنوع يوجد كما دبلوم. التعليمي
 عليها. الحصول تم التي المعلومات جودة على

 الوظيفي المستوى حسب الدراسة مجتمع توزيع -4
 14 جدول

 الوظيفي المستوى حسب الدراسة مجتمع توزيع
% المئوية النسبة العدد الوظيفي المستوى  
 22.7 15 عام مدير
 19.7 13 ديرم
 10.6 7 قسم رئيس

 16.7 11 موظف
 30.3 20 ذل  غير

 100.0 66 المجموع
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 الثالث الفصل لدراسة العمليةا

 مــدير الــوظيفي مسـتواهم الدراســة مجتمــ  مـن %22.7 نســبت  مــا أن (34) رقـم جــدول مــن يتضـح
 الـوظيفي مسـتواهم %10.6 نسـبت  مـا وأن ،مـدير الـوظيفي مستواهم %19.7 نسبت  ما وأن ،عام

 الـوظيفي مسـتواهم %30.3 بينمـا ،موظـف الوظيفي مستواهم %16.7 نسبت  ما وأن ،قسم رئيس
 عطدديوت المؤسسددات عمددل طبيعددة مددع متناسددبة تعتبددر النسددب هددذه أن الباحددث يددرىو  ،ذلــ  غيــر
 أمدا ،اإلداريدة للمسدتويات منطقيدة بصدورة المعلومدات مصدر وتنوع شمولية على اا إيجابي اا مؤشر 
 بالمسدميات تعاملهم لعدم للزكاة الممولين وكبار التجار فئة مفه ذلك" "غير بند في الواردة الفئة

 .الخاص النشاط يحكمها عملهم وطبيعة الوظيفية

 الحالي العمل في الخدمة سنوات حسب الدراسة مجتمع توزيع -5
 15 جدول

 الخدمة سنوات حسب الدراسة مجتمع توزيع
% النسبة العدد الخدمة سنوات  

 28.8 19 سنوات 5 نم أقل
 21.2 14 سنوات 30 من أقل - 5

 50 33 سنوات 30 من أكثر
 100 66 المجموع

 

 مـا وأن [،سـنوات 30 مـن أكثـر] خـدمتهم سـنوات %50 نسـبت  ما أن (35) رقم جدول من يتضح
 %28.8 نسـبت  مـا بينمـا ،[سـنوات 30 مـن أقـل - 5] من خدمتهم سنوات تتراوح %21.2 نسبت 
  نبددد يؤكدددد مدددا هددذا الباحدددث عتبدددروي ،[ســنوات 5 مـــن أقــل] خـــدمتهم ســنوات لدراســـةا مجتمــ  مــن

 مجتمددع أفددراد اكتسددابب سدداهمي ممددا ،التعليمددي والمسددتوى الددوظيفي األمددان تحقددق المؤسسددات
 .الدراسة مجتمع نظرة وواقعية عمق مدى على يدللو  الخاصة الخبرةب الدراسة

 الدراسة مجاالتل الوصفي التحليل ثانياا:
 مـن األربعـة، الدراسـة بمجـالت المتعلقة للبيانات الوصفي التحليل الدراسة من الج ء هذا يتناول  

 إدارة وجانــب ال كــاة، مــوارد وجانــب ،ال كــاة تحصــيل جانــب فــي القــانون تطبيــق واقــ  وصــف حيــث
 توالصـعوبا المعيقـات بمجـال المتعلقـة للبيانات الوصفي التحليل إلى نتطرق ثم ومن ال كاة، هيئة
 متوســط كانــت إذا مــا لمعرفــة واحــدة لعينــة Tاختبــار اســتخدام تــم وقــد القــانون، تطبيــق تواجــ  التــي
  ل. أم 1 وهي المتوسطة الموافقة درجة إلى وصلت قد الستجابة درجة

 موافـق عـن جوهريـاا  يختلـف ل الظـاهرة حـول األفـراد  راء متوسـط فـإن Sig > 0.05 كانـت إذافـ
 عن جوهرياا  يختلف األفراد  راء متوسط فان Sig < 0.05 كانت إذا اأم ،1 وهى متوسطة بدرجة
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 يـنقص أو ي يد اإلجابة متوسط كان إذا ما تحديد يمكن الحالة هذه وفي ،المتوسطة الموافقة رجةد
 قيمــة كانــت فــإذا الختبــار قيمــة خــالل مــن وذلــ  .المتوســطة الموافقــة درجــة عــن جوهريــة بصــورة
 والعكـس المتوسـطة الموافقـة درجـة عـن ي يد لإلجابة الحسابي المتوسط أن فمعناه موجبة الختبار
 صحيح.

 

 تحصيل جانب في 2118 لسنة 1 رقم الزكاة تنظيم قانون تطبيق "واقع مجال فقرات تحليل .3
 إلــى وصــلت قــد الســتجابة درجــة متوســط كانــت إذا مــا لمعرفــة T اختبــار اســتخدام تــم الزكدداة"
 (.36) رقم جدول يف موضحة النتائج ل. أم 1 وهي المتوسطة الموافقة درجة

 16 جدول
 قانون تطبيق واقع مجال" فقرات من فقرة لكل (.Sig) االحتمال وقيمة الحسابي المتوسط بيَّن  ي

  الزكاة" تحصيل جانب في 2118 لسنة 1 رقم الزكاة تنظيم
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2 
 النظـر بصـرف المكلفـين قبـل مـن ال كـاة بتحصيل الهيئة تقوم
 الضريبة. عن

3.00 1.36 60.00 0.00 0.500 3 

1 
 واحـــداا  مـــالا  باعتبـــاره العمـــل فـــي الشـــركاء مـــال الهيئـــة تعامـــل
 ن.القانو  وفق ال كاة نصاب تكملة لغر 

3.29 1.31 65.85 1.80 *0.038 1 

0 
 سـنوي بشـكل المكلـف من ال كاة تحصيل على الهيئة تحرص
 5 0.000* 5.78- 42.73 1.21 2.14 القانون. نص م  تمشيا ومنتظم

1 
 والشخصـيات الشـركات من جبرياا  ال كاة بتحصيل الهيئة تقوم

 16 0.000* 14.56- 29.09 0.86 1.45 المتنوعة. العتبارية

7 
 الطبيعيـين األشـخاص مـن طوعـاا  ال كـاة بتحصـيل الهيئة تقوم

 2 0.043* 1.74 65.76 1.34 3.29 واألهلية. الخيرية والجمعيات

0 
 ومنهــــا المــــدخرة األمــــوال مــــن ال كــــاة بتحصــــيل الهيئــــة تقــــوم

 8 0.000* 9.49- 34.55 1.09 1.73 القانون. أحكام وفق المصارف لد  النقدية الودائ 

5 
 الصـناعية المنتجـات مـن ال كـاة تحصـيل علـى يئةاله تحرص
 القانون. وفق

1.95 0.99 39.05 -8.39 *0.000 6 

2 
 والحصـص والسـندات األسـهم من ال كاة بتحصيل الهيئة تقوم
 10 0.000* 12.01- 32.73 0.92 1.64 القانون. أحكام وفق الشركات في

9 

ـــ التجـــارة عـــرو  مـــن ال كـــاة بتحصـــيل الهيئـــة تقـــوم  ةالمتمثل
 التجـــارة بقصـــد للبيـــ  المعـــدة ومنافعهـــا والعقـــارات باألراضـــي
 القانون. ألحكام وفقا بشروطها

2.42 1.25 48.48 -3.73 *0.000 4 
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23 
 الـ ارع األر  مالـ  مـن ال كـاة تحصـيل علـى الهيئـة تحرص

 القانون. وفق مستأجرها أو لها
1.64 0.95 32.73 -11.60 *0.000 10 

22 

 مــــن المســــتغالت مــــن ال كــــاة لتحصــــي علــــى الهيئــــة تحـــرص
 مــا أو األخــر  النقــل ووســائل والســيارات والعقــارات األراضــي

 القانون. وفق حكمها في
1.77 0.89 35.45 -11.19 *0.000 7 

21 
 كيلـو 70 نصـاب عند النحل عسل  كاة بتحصيل الهيئة تقوم
 14 0.000* 12.81- 30.61 0.93 1.53 اإليراد. صافي من %5 بمقدار جرام

20 
 بقيمــة البحــر مســتخرجات مــن ال كــاة تحصــيل الهيئــة تراعــي
1.5%. 

1.53 0.83 30.61 -14.44 *0.000 14 

21 
 الحيوانيــة المنتجــات مــن ال كــاة تحصــيل علــى الهيئــة تحــرص
 القانون. وفق للتجارة المعدة

1.58 0.88 31.69 -12.94 *0.000 13 

27 

 جـورواأل الرواتـب أصـحاب دخـول  كـاة بتحصـيل الهيئـة تقوم
 عــام( – المتنوعــة)خاص بالقطاعــات بالدولــة العــاملين لكافــة
 القانون. وفق

1.71 1.03 34.24 -10.12 *0.000 9 

20 

 التـأمين وشـركات المصارف دخول  كاة بتحصيل الهيئة تقوم
ـــارات اإلتجـــار ومحـــالت  الفلســـطينية الصـــرافة ومحـــالت بالعق

 القانون. وفق حكمها في وما
1.59 0.82 31.82 -13.92 *0.000 12 

  0.000* 15.48- 40.32 0.52 2.02 معا   المجال فقرات جميع

 .α ≤0.05 دللة مستو  عند إحصائياا  دال الحسابي المتوسط *
 

 يلي: ما (36) رقم جدول بي نّ ي
 واحــداا  مــالا  باعتبــاره العمــل فــي الشــركاء مــال الهيئــة تعامــل الثانيــة" للفقــرة الحســابي المتوســط 

 أن أي (5 مـــــن الكليـــــة )الدرجـــــة 3.29 "يســـــاويالقانون وفـــــق ال كـــــاة صـــــابن تكملـــــة لغـــــر 
 (Sig). الحتماليـــة القيمـــة وأن 1.80الختبـــار قيمـــة ،%65.85 النســـبي الحســـابي المتوســـط
 يـدل ممـا ،α ≤0.05 دللـة مسـتو  عند إحصائياا  دالة الفقرة هذه تعتبر لذل  0.038 تساوي
 وهذا 1 وهي المتوسطة الموافقة درجة عن  اد قد قرةالف لهذه الستجابة درجة متوسط أن على
 أن علددى يدددل وهددذا ،الفقــرة هــذه علــى الدراســة مجتمــ  أفــراد قبــل مــن موافقــة هنــا  أن يعنــي
 وفدق الزكداة نصداب تكملدة لغدرض واحدداا  مداالا  باعتباره العمل في الشركاء مال تعامل الهيئة
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 الشدددريعة بتطبيدددق عالقدددة ذات هددداكون طبيعيدددة نتيجدددةال هدددذه بددد ن الباحدددث يدددرىو  القدددانون
  .اإلسالمية

 سـنوي بشـكل المكلـف مـن ال كاة تحصيل على الهيئة تحرص "لثةالثا للفقرة الحسابي المتوسط 
 المتوســــط أن أي (5 مــــن الكليــــة )الدرجــــة 2.14 "يســــاويالقانون. نــــص مــــ  تمشــــيا ومنــــتظم
 تســـاوي (Sig). يـــةالحتمال القيمـــة وأن 5.78-الختبـــار قيمـــة ،%42.73 النســـبي الحســـابي
 علــى يــدل ممـا ،α ≤0.05 دللــة مســتو  عنـد إحصــائياا  دالــة الفقـرة هــذه تعتبــر لـذل  0.000

 وهـذا 1 وهي المتوسطة الموافقة درجة عن انخف  قد الفقرة لهذه الستجابة درجة متوسط أن
 يعنـي ممـا ،الفقـرة هـذه علـى الدراسـة مجتمـ  أفـراد قبـل مـن قليلـة بدرجـة موافقـة هنا  أن يعني
 نـص مـ  تمشـيا ومنـتظم سـنوي بشـكل المكلـف مـن ال كـاة تحصـيل علـى تحـرص ال الهيئـة بأن

 المكلفدين مدن الزكداة بتحصديل الهيئدة قدرة في ضعف يشكل هذا أن الباحث عتبروي  القانون
 حداثدةو  القدانون تطبيدق حداثدة إلى ذلك ووعز  القانون مع يتوافق بما منتظم وبشكل سنويا
  .األولى نش تها مراحل في هي التي الهيئة نش ة

 ومنهــا المــدخرة األمــوال مــن ال كــاة بتحصــيل الهيئــة تقــوم "السادســة للفقــرة الحســابي المتوســط 
 أي (5 مـن الكليـة )الدرجـة 1.73 "يسـاويالقانون. أحكـام وفـق المصـارف لـد  النقدية الودائ 

 الحتماليـــــة ةالقيمـــــ وأن 9.49-الختبـــــار قيمـــــة ،%34.55 النســـــبي الحســـــابي المتوســـــط أن
.(Sig) 0.05 دللـة مسـتو  عنـد إحصـائياا  دالـة الفقـرة هذه تعتبر لذل  0.000 تساوي≥ α، 

 الموافقــــة درجــــة عــــن انخفــــ  قــــد الفقــــرة لهــــذه الســــتجابة درجــــة متوســــط أن علــــى يــــدل ممــــا
 تقدوم ال الهيئدة  نبد يعندي ممدا ،متدنيـة بدرجـة موافقة هنا  أن يعني وهذا 1 وهي المتوسطة
 أحكدام وفدق المصدارف لددى النقديدة الودائدع خصوصداا و  المدخرة األموال من الزكاة بتحصيل
 يدرى حيدث اإلسدالمية المصدارف وبالدذات المصارف، خالل من حصرها سهولة رغم القانون
 تددوفر عدددم إلددى ذلددك ويعددزى القددانون تطبيددق تعطيددل جوانددب مددن جانددب ذلددك بدد ن الباحددث

 عليهددا تعتمددد بيانددات قاعدددة تددوفر وعدددم الالزمددة البشددرية والمددوارد اللوجسددتية اإلمكانددات
  .القائم السياسي الواقع ظل في المصارف مع التعامل وصعوبة

 والحصـص والسندات األسهم من ال كاة بتحصيل الهيئة تقوم "الثامنة للفقرة الحسابي المتوسط 
 ســــطالمتو  أن أي (5 مــــن الكليــــة )الدرجــــة 1.64 "يســــاويالقانون. أحكــــام وفــــق الشــــركات فــــي

 تسـاوي (Sig). الحتماليـة القيمـة وأن 12.01- رالختبـا قيمـة ،%32.73 النسبي الحسابي
 علــى يــدل ممـا ،α ≤0.05 دللــة مســتو  عنـد إحصــائياا  دالــة الفقـرة هــذه تعتبــر لـذل  0.000

 وهـذا 1 وهي المتوسطة الموافقة درجة عن انخف  قد الفقرة لهذه الستجابة درجة متوسط أن
 مدن الزكداة بتحصديل تقدوم ال الهيئدة أن علدى ليد هذاو  ،متدنية بدرجة موافقة هنا  أن يعني

 حصدددرها إمكانيدددة رغددم ،القدددانون أحكدددام وفددق الشدددركات فدددي والحصددص والسدددندات األسددهم



 

51 

 

 الثالث الفصل لدراسة العمليةا

 لتطبيددق تعطيددل الباحددث يعتبددره ممددا التحصدديل طريقددة علددى االقتصدداد وزارة مددع والتنسدديق
  .الجانب هذا في الهيئة قبل من القانون

 البحــر مســتخرجات مــن ال كــاة تحصــيل الهيئــة تراعــي "عشــر الثالثــة للفقــرة الحســابي متوســطلا 
 النســـــبي الحســـــابي المتوســـــط أن أي (5 مـــــن الكليـــــة )الدرجـــــة 3.51 "يســـــاوي.%1.5 بقيمـــــة

 لــــذل  0.000 تســــاوي (Sig). الحتماليــــة القيمــــة وأن 14.44-الختبــــار قيمــــة ،30.61%
 درجة متوسط أن على يدل مما ،α ≤0.05 دللة مستو  عند إحصائياا  دالة الفقرة هذه تعتبر

 هنـا  أن يعنـي وهـذا 1 وهـي المتوسـطة الموافقـة درجـة عـن انخفـ  قـد الفقرة لهذه الستجابة
 البحدر مسدتخرجات من الزكاة تحصيل تراعي ال الهيئة ب ن يعني هذاو  ،متدنية بدرجة موافقة
 الحكددم لددوزارة التابعددة المحليددة اتالبلدددي طريددق عددن حصددرها سددهولة رغددم ،%2.5 بقيمددة
 عددم إلدى ذلدك وويعدز  الجاندب هدذا فدي القدانون تطبدق ال الهيئدة بد ن الباحدث ويرى المحلي
 .المحلية البلديات عبر وحصرها البحر مستخرجات عن الهيئة لدى المعلومات توفر

 وشركات المصارف دخول  كاة بتحصيل الهيئة تقوم "عشر السادسة للفقرة الحسابي المتوسط 
 وفــــق حكمهــــا فــــي ومــــا الفلســــطينية فةاالصــــر  ومحــــالت بالعقــــارات اإلتجــــار ومحــــالت التــــأمين
 ،%31.82 النســبي الحسـابي المتوسـط أن أي (5 مــن الكليـة )الدرجـة 1.59 "يسـاويالقانون.

 الفقـرة هـذه تعتبـر لذل  0.000 تساوي (Sig). الحتمالية القيمة وأن 13.92-الختبار قيمة
 لهـذه السـتجابة درجـة متوسـط أن على يدل مما ،α ≤0.05 دللة مستو  عند إحصائياا  دالة
 بدرجـــة موافقـــة هنـــا  أن يعنـــي وهـــذا 1 وهـــي المتوســـطة الموافقـــة درجـــة عـــن انخفـــ  الفقـــرة
 التدد مين وشددركات المصددارف دخددول زكدداة بتحصدديل تقددوم ال الهيئددة  نبدد يعنددي ممددا ،متدنيــة

 القددانون وفددق حكمهددا فددي ومددا الفلسددطينية رفةيالصدد ومحددالت بالعقددارات اإلتجددار ومحددالت
 عدزويو  الجاندب هدذا فدي الهيئدة جاندب مدن القدانون تطبيدق فدي تعطيل الباحث يعتبره والذ 
 عددم إلدى باإلضدافة الدداخلي الفلسدطيني االنقسدام وتبعيات القائم السياسي الوضع إلى ذلك
 وتعداون دعدم وجدود وعددم ةمؤهلد بشرية موارد من القانون لتطبيق الالزمة اإلمكانات توفر

  .الهيئة مع حكومي
 والشخصـيات الشركات من جبرياا  ال كاة بتحصيل الهيئة تقوم الرابعة" للفقرة الحسابي المتوسط 

 قيمـــــة ،%29.09 النســـــبي الحســـــابي المتوســـــط أن أي 1.45 يســـــاوي المتنوعـــــة" العتباريـــــة
 الفقـــرة هـــذه تعتبـــر لـــذل  0.000 تســـاوي (Sig). الحتماليـــة القيمـــة وأن ،14.56- الختبـــار

 لهـذه السـتجابة درجـة متوسـط أن على يدل مما ،α ≤0.05 دللة مستو  عند إحصائياا  دالة
 بدرجــة موافقــة هنــا  أن يعنــي وهــذا 1 وهــي المتوســطة الموافقــة درجــة عــن انخفــ  قــد الفقــرة
 صددياتوالشخ الشددركات مددن اا جبددر  الزكدداة بتحصدديل تقددوم ال الهيئددة بدد ن يعنددي ممددا ،متدنيــة

 الجاندب هدذا فدي القدانون لتطبيدق تعطيدل ذلدك بد ن الباحدث يعتبر حيث المتنوعة االعتبارية
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 لتطبيدق والصدعوبات المعيقدات على التغلب الهيئة قدرة عدم إلى ذلك ويعزو الهيئة قبل من
  .االعتبارية والشخصيات الشركات على الزكاة جبرية وتطبيق القانون

  يســـــاوي النســـــبي الحســـــابي المتوســـــط وأن ،2.02 يســـــاوي الحســـــابي المتوســـــط نفـــــإ إجمـــــالا 
 لـــذل  0.000 تســـاوي (Sig). الحتماليــة القيمـــة وأن ،15.48- الختبـــار قيمــة ،40.32%
 ال كـاة" تحصـيل جانـب فـي 1008 لسـنة 3 رقـم ال كـاة تنظيم قانون تطبيق واق  مجال" يعتبر
 لهـذا السـتجابة درجـة توسـطم أن علـى يـدل مما ،α ≤0.05 دللة مستو  عند إحصائياا  دال

 موافقــة هنــا  أن يعنــي وهــذا 1 وهــي المتوســطة الموافقــة درجــة عــن جوهريــاا  يختلــف المجــال
 هدذا بد ن الباحث رأ  وفي المجال. هذا فقرات على الدراسة مجتم  أفراد قبل من قليلة بدرجة
 طوعددداا  أو إلزاميدددة كاندددت سدددواء القدددانون وفدددق الزكددداة بتحصددديل تقدددوم ال الهيئدددة أن يعندددي

 هيئـة إنشـاء وحداثـة ال كـاة، تنظـيم قـانون تطبيـق حداثـة إلـى ذلـ  ويع و ،المطلوب بالمستوى
 فـي ال كـاة أمـوال تجمـ  التـي الجهـات وتعـدد ،هافي العاملين عدد ومحدودية ،الفلسطينية ل كاةا

 فـي الهيئة من المبذولة الجهود ووضوح كفاية وعدم خيرية، وجمعيات  كاة لجان من فلسطين
 وقانونيا ومالياا  إداريا هانِ ك  مَ تَ  في األولى هاسنوات في الهيئة إدارة لهتمام ال كاة، أموال تحصيل
 فـي (1007 ،حسونة) كدراسة الدراسات بع  م  النتائج هذه واتفقت ،القانون تطبيق لتفعيل
  عـرو  مـن بسـيط جـ ء على واقتصارها المتنوعة مواردها كافة من ال كاة تحصيل يتم ل أن 

  التجارة.
 مدوارد جاندب فدي 2118 لسدنة 1 رقدم الزكداة تنظيم قانون تطبيق واقع مجال" فقرات تحليل .2

 درجـة وصـلت قـد السـتجابة درجـة متوسـط كانـت إذا مـا لمعرفـة T اختبـار اسـتخدام تم الزكاة"
 (.37) رقم جدول في موضحة النتائج ل. أم 1 وهي المتوسطة الموافقة

 17 جدول
 قانون تطبيق واقع مجال" فقرات من فقرة لكل (.Sig) االحتمال وقيمة الحسابي المتوسط بيَّن  ي

  الزكاة" موارد جانب في 2118 لسنة 1 رقم الزكاة تنظيم
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 7 0.000* 12.50- 34.24 0.84 1.71 األنعام.  كاة مورد في القانون تطبيق الهيئة تراعي  .2

ــــانون تطبيــــق الهيئــــة تراعــــي  .1 ــــذهب  كــــاة مــــورد فــــي الق  ال
 حكمهما. في وما والفضة

1.83 1.05 36.67 -9.06 *0.000 6 

 5 0.000* 6.95- 40.91 1.12 2.05 النقـود  كـاة مـورد فـي القـانون تطبيق على الهيئة تحرص  .0
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 .مقامها يقوم وما

 والثمار ال روع  كاة مورد في القانون بتطبيق الهيئة تقوم  .1
 حصادها. عند

1.61 0.93 32.12 -12.23 *0.000 10 

 عــــرو   كــــاة مــــورد فــــي القــــانون بتطبيــــق الهيئــــة تقــــوم  .7
 التجارة.

2.68 1.13 53.64 -2.30 *0.012 3 

 9 0.000* 12.12- 32.81 0.90 1.64 المستغالت.  كاة ردمو  في القانون بتطبيق الهيئة تقوم  .0

 عسـل  كـاة مـورد فـي القـانون تطبيـق على الهيئة تحرص  .5
 والمائية. الحيوانية والمنتجات النحل

1.70 0.94 33.94 -11.21 *0.000 8 

 الركـا   كـاة مورد في القانون تطبيق على الهيئة تحرص  .2
 والمعادن.

1.58 0.90 31.69 -12.69 *0.000 11 

  كـــــاة مـــــورد فـــــي القـــــانون تطبيـــــق علـــــى الهيئـــــة تحـــــرص  .9
 الفطر.

2.97 1.14 59.39 -0.22 0.415 2 

  يـــادة علـــى الهيئـــة قبـــل مـــن المعـــد ال كـــاة دليـــل يســـاعد  .23
 ال كوية. األموال استقطاب

2.59 1.12 51.82 -2.96 *0.002 4 

ـــة الحمـــالت تســـاعد  .22  فـــي الهيئـــة بهـــا تقـــوم التـــي اإلعالمي
 ال كاة. بدف  لمكلفينا عدد  يادة

3.24 1.07 64.85 1.84 *0.035 1 

  0.000* 10.34- 43.07 0.67 2.15 المجال فقرات جميع

 .α ≤0.05 دللة مستو  عند إحصائياا  دال الحسابي المتوسط *
 يلي: ما استخالص يمكن (37) رقم جدول من
 فـي الهيئـة بهـا تقـوم التـي اإلعالميـة الحمـالت تسـاعد عشـر" الحاديـة للفقـرة الحسابي المتوسط 

 المتوســــط أن أي (5 مــــن الكليــــة )الدرجــــة 3.24 يســــاوي "ال كــــاة بــــدف  المكلفــــين عــــدد  يــــادة
 تســـاوي (Sig). الحتماليـــة القيمـــة وأن ،1.84 الختبـــار قيمـــة ،%64.85 النســـبي الحســـابي
 لــىع يــدل ممـا ،α ≤0.05 دللــة مســتو  عنـد إحصــائياا  دالــة الفقـرة هــذه تعتبــر لـذل  0.035

 وهــذا 1 وهــي المتوســطة الموافقــة درجــة عــن  اد قــد الفقــرة لهــذه الســتجابة درجــة متوســط أن
 بد ن الباحدث رأ  فديو  ،الفقـرة هـذه علـى الدراسـة مجتمـ  أفـراد قبـل مـن موافقـة هنا  أن يعني
 المكلفدين عددد زيدادة فدي تساعد الهيئة بها تقوم التي اإلعالمية الحمالت أن على يدل هذا

 عدددد زيددادة فددي اإلعالمددي للجانددب أهميددة هندداك أن ويددرى كمددا ،مواردهددا بكافددة اةالزكدد بدددفع
 علدى الهيئدة قددرة إلدى ذلدك ويعدزو ،بالزكداة اإلعالميدة للتوعيدة نتيجدة الزكداة بدفع المكلفين
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 هددذه اتفقددت وقددد  هددذا ،اإلعالميددة بددالحمالت للقيددام المتعددددة اإلعالميددة الوسددائل اسددتخدام
 المسدلمين بدين الزكدو  الدوعي زيدادة بضدرورة (2111)حسونة، ةدراس توصية مع النتيجة

 ودورهدا أدائهدا وكيفيدة ب هميتها المواطنين تعريف بقصد المختلفة اإلعالم وسائل خالل من
  اإلسالمية الدول اقتصاديات في الهام

 الفطــر  كــاة مـورد فــي القــانون تطبيـق علــى الهيئـة تحــرص" التاســعة للفقـرة الحســابي المتوسـط" 
 قيمـــة ،%64.85 النســـبي الحســـابي المتوســـط أن أي (5 مـــن الكليـــة )الدرجـــة 3.24 اوييســـ

 دالــة الفقــرة هــذه تعتبــر لــذل  0.035 تســاوي (Sig). الحتماليــة القيمــة وأن ،1.84 الختبــار
 الفقرة لهذه الستجابة درجة متوسط أن على يدل مما ،α ≤0.05 دللة مستو  عند إحصائياا 

 مجتمـ  أفـراد قبـل من موافقة هنا  أن يعني وهذا 1 وهي المتوسطة افقةالمو  درجة عن  اد قد
 تطبيدق علدى تحرص الهيئة أن على يدل هذا ب ن الباحث رأ  فيو  ،الفقرة هذه على الدراسة
  .الفطر زكاة مورد في القانون

 يــــادة علــــى الهيئــــة قبــــل مــــن المعــــد ال كــــاة دليــــل يســــاعد "العاشــــرة للفقــــرة الحســــابي المتوســــط  
 الحســـابي المتوســـط أن أي (5 مـــن الكليـــة )الدرجـــة2.59 يســـاوي "ال كويـــة األمـــوال قطاباســـت

 0.002 تســاوي (Sig). الحتماليــة القيمــة وأن ،2.96- الختبــار قيمــة ،%51.82 النســبي
 متوسـط أن علـى يدل مما ،α ≤0.05 دللة مستو  عند إحصائياا  دالة الفقرة هذه تعتبر لذل 
 أن يعنـي وهـذا 1 وهـي المتوسـطة الموافقـة درجـة عـن انخفـ  قـد فقـرةال لهذه الستجابة درجة
 مدن المعدد الزكداة دليل أن على يدل هذا ب ن الباحث رأ  فيو  ،متوسـطة بدرجة موافقة هنا 
 أثددر ذات وأندده ،الزكويددة األمددوال اسددتقطاب زيددادة علددى متوسددطة بدرجددة يسدداعد الهيئددة قبددل
 ألنده األهميدة هذه تظهر لم حين في ،الهيئة لخال  من الزكاة بدفع المكلف توجيه في كبير
  .فلسطين في المواطنين بين المطلوب بالشكل هنشر  يتم لم

 الركــا   كــاة مــورد فــي القــانون تطبيــق علــى الهيئــة تحــرص الثامنــة" للفقــرة الحســابي المتوســط 
- الختبـــــار قيمـــــة ،%31.69 النســـــبي الحســـــابي المتوســـــط أن أي 1.58 يســـــاوي "والمعـــــادن
 إحصـائياا  دالـة الفقـرة هذه تعتبر لذل  0.000 تساوي (Sig). الحتمالية القيمة وأن ،12.69

 قــد الفقــرة لهــذه الســتجابة درجــة متوســط أن علــى يــدل ممــا ،α ≤ 0.05 دللــة مســتو  عنــد
 فيو  ،متدنية بدرجة موافقة هنا  أن يعني وهذا 1 وهي المتوسطة الموافقة درجة عن انخف 

 الركدداز زكدداة مددورد فددي القددانون تطبيددقب قددومت ال الهيئددة أن علددى يدددل هددذا بدد ن الباحدث رأ 
  .حصره وصعوبة المورد هذا توفر لندرة طبيعي أمر هذا ب ن الباحث يعتبرو  ،والمعادن

  يســـــاوي النســـــبي الحســـــابي المتوســـــط وأن ،2.15 يســـــاوي الحســـــابي المتوســـــط نفـــــإ إجمـــــالا 
 لـــذل  0.000 تســـاوي (Sig). حتماليــةال القيمـــة وأن ،10.34- الختبـــار قيمــة ،43.07%
 دال ال كاة" موارد جانب في 1008 لسنة 3 رقم ال كاة تنظيم قانون تطبيق واق  مجال" يعتبر
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 لهـــذا الســـتجابة درجـــة متوســـط أن علـــى يـــدل ممـــا ،α ≤0.05 دللـــة مســـتو  عنـــد إحصـــائياا 
 موافقــة هنــا  أن يعنــي وهــذا 1 وهــي المتوســطة الموافقــة درجــة عــن جوهريــاا  يختلــف المجــال
 هدذا بد ن الباحدث بدرأ و  ،المجـال هـذا فقـرات علـى الدراسـة مجتمـ  أفـراد قبـل مـن قليلـة بدرجة
 إمكانيدة تدوفر رغدم القدانون وفق مواردها جميع من الزكاة بتحصيل تقوم ال الهيئة أن يعني
 بدوره والذ  ،اإلسالمية والمصارف البحر ومخرجات والشركات الزراعة مثل غالبيتها حصر
 مدن الهيئة تمكن لعدم ذلك يعزوو  ،الهيئة جانب من القانون لتطبيق تعطيل  الباحث هيعتبر 

 مددن البددد ب ندده يددرى حيددث القددانون تطبيددق تواجدده التددي والصددعوبات المعيقددات علددى التغلددب
 تفعيددل مددن تمكنهددا اسددتراتيجية تطبيددق خددالل مددن عليهددا التغلددب فددي هددادور  لهيئددةا ممارسدة
 .القانون تطبيق

 

 إدارة جاندب فدي 2118 لسدنة 1 رقدم الزكداة تنظديم قدانون تطبيدق واقع مجال" فقرات لتحلي .1
 درجـــة متوســـط كانـــت إذا مـــا لمعرفـــة T اختبـــار اســـتخدام تـــم أهددددافها" تحقيدددق نحدددو الهيئدددة

 (.38) رقم جدول في موضحة النتائج 1 وهي المتوسطة الموافقة درجة إلى وصلت قد الستجابة
 18 جدول

 قانون تطبيق واقع مجال" فقرات من فقرة لكل (.Sig) االحتمال وقيمة الحسابي المتوسط بيَّن  ي
  أهدافها" تحقيق نحو الهيئة إدارة جانب في 2118 لسنة 1 رقم الزكاة تنظيم
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 3 0.001* 3.20 69.85 1.24 3.49 الهيئات. من غيرها إلى الفطر  كاة بدف  الهيئة تسمح  .2

 تحصـــيل فـــي القـــانون بتطبيـــق عملهـــا مهـــام الهيئـــة تمـــارس  .1
  بفلسطين. المحافظات كافة على ال كاة

2.08 1.30 41.54 -5.71 *0.000 15 

0.  

 والســــتقالل عتباريــــةال بالشخصـــية تمتعهــــا الهيئــــة تمـــارس
 األعمــال جميــ  لمباشــرة القانونيــة واألهليــة واإلداري المــالي

 .أغراضها تحقيق لها تكفل التي والتصرفات
3.47 1.15 69.39 3.31 *0.001 5 

 لتطبيــق المحافظــات كافــة فــي لهــا فــروع بفــتح الهيئــة تهــتم  .1
  القانون.

2.30 1.12 46.06 -5.04 *0.000 14 

 األمــــوال غيــــر أخــــر  تمويــــل مصــــادر عــــن الهيئــــة تبحــــث  .7
 القانون. تطبيق يكفل بما أنشطتها لتفعيل ال كوية

2.68 1.24 53.64 -2.08 *0.021 10 

 لهـا الممنوحـة والتسـهيالت باإلعفـاءات حقهـا الهيئة تستثمر  .0
 القانون. وفق

2.55 1.18 50.91 -3.13 *0.001 12 
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 9 0.033* 1.87- 54.46 1.19 2.72  الشرعية. صوللأل وفقاا  ال كاة أموال من الفائ  الهيئة تستثمر  .5

 القضـــــــائية الضـــــــبطية صـــــــفة بالهيئـــــــة المكلفـــــــون يســـــــتثمر  .2
  ال كاة. لتحصيل

1.86 0.97 37.23 -9.50 *0.000 17 

 عنــــد المعنيــــة الجهــــات مــــ  الكامــــل بالتنســــيق الهيئــــة تقــــوم  .9
 ال كاة. تحصيل

2.39 1.12 47.74 -4.30 *0.000 13 

 مكـــان فــي  كويــة أمــوال مــن تحصــيل  متــ مــا الهيئــة تضــ   .23
 القانون. أحكام م  يتعار  ل بما خاص وحساب

3.83 1.01 76.62 6.64 *0.000 1 

 ال كــاة بتحصــيل المكلفــون مهــام تســهيل علــى الهيئــة تعمــل  .22
 القانون. ألحكام وفقاا  الختصاص جهات قبل من

2.85 1.19 56.92 -1.04 0.150 7 

 للمكلفــين بــاإلقرارات الخاصــة اإلجــراءات وفــق الهيئــة تعمــل  .21
 ال كاة. بدف 

1.82 1.18 36.31 -8.06 *0.000 18 

 المكلفــين بتظلمــات الخاصــة اإلجــراءات وفــق الهيئــة تعمــل  .20
 ال كاة. بدف 

1.87 1.13 37.46 -7.93 *0.000 16 

 الثمانيــة المصـارف علــى ال كـاة أمـوال بصــرف الهيئـة تلتـ م  .21
 القانون. وفق اإلسالمية الشريعة في الواردة

3.62 1.19 72.31 4.15 *0.000 2 

27.  

 كـــــل علـــــى القـــــانون وفـــــق المحـــــددة العقوبـــــة الهيئـــــة تطبـــــق
 أو يتحايــل أو عليــ  الواجبــة ال كــاة دفــ  عــن يمتنــ  شــخص
 دفعها. عن يتهرب

1.42 0.83 28.31 -15.45 *0.000 19 

 امتنــ  ممــن جبــراا  المفروضــة والغرامــة ال كــاة الهيئــة تحصـل  .20
 ال كاة. دف  عن هربت أو تحايل أو

1.38 0.80 27.69 -16.20 *0.000 20 

 مـن أي   أسـرار إفشـائ  عنـد بالهيئـة يعمـل مـن الهيئة تعاقب  .25
 ال كاة. بدف  المكلفين

2.80 1.16 56.00 -1.39 0.085 8 

 القـــــانون حســــب دوري بشــــكل الهيئـــــة إدارة مجلــــس يجتمــــ   .22
 بالعمل. المتعلقة الهامة القرارات وينشر

3.35 1.13 67.10 2.47 *0.008 6 

 ويقــدمها المطلوبــة التقـارير بإعــداد الهيئـة إدارة مجلــس يقـوم  .29
 باستمرار. األمناء لمجلس

3.48 1.11 69.68 3.43 *0.001 4 

 ديــوان قبــل مــن حســاباتها وفحــص الهيئــة عمــل مراقبــة يــتم  .13
 واإلدارية. المالية الرقابة

2.60 1.24 52.06 -2.54 *0.007 11 

  0.000* 4.98- 52.45 0.62 2.62 معاا  لمجالا فقرات جميع 

 .α ≤0.05 دللة مستو  عند إحصائياا  دال الحسابي المتوسط *
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 يلي: ما استخالص يمكن (38) رقم جدول من
 مكــان فــي  كويــة أمــوال مــن تحصــيل  تــم مــا الهيئــة تضــ  العاشــرة" للفقــرة الحســابي المتوســط 

 أي (5 مـن الكليـة )الدرجـة 3.83 يسـاوي "القـانون أحكـام مـ  يتعـار  ل بما خاص وحساب
 الحتماليـــــة القيمـــــة وأن ،6.64 الختبـــــار قيمـــــة ،%76.62 النســـــبي الحســـــابي المتوســـــط أن
.(Sig) 0.05 دللـة مسـتو  عنـد إحصـائياا  دالـة الفقـرة هذه تعتبر لذل  0.000 تساوي≥ α، 
 المتوســطة لموافقــةا درجــة عــن  اد قــد الفقــرة لهــذه الســتجابة درجــة متوســط أن علــى يــدل ممــا
 أن علددى يدددل هددذا بدد ن الباحددث رأ  فدديو  ،كبيــرة بدرجــة موافقــة هنــا  أن يعنــي وهــذا 1 وهــي

 ال بمددا خاصددة حسددابات فددي الزكدداة أمددوال إيددداع يخددص بمددا القددانون بتطبيددق تلتددزم الهيئددة
 المحافظة أن إلى ذلك ويعزو واإلدارية، المالية استقالليتها يعزز مما القانون، مع يتعارض

 هدذا بد ن الباحدث برأ و  ،لها بالنسبة األهمية غاية في أمر الهيئة قبل من الزكاة مال على
  الزكوية األموال على والمحافظة الهيئة عمل شفافية على عكسني

 ال كـاة تحصيل في القانون بتطبيق عملها مهام الهيئة تمارس "الثانية للفقرة الحسابي المتوسط 
 ،%41.54 النسـبي الحسـابي المتوسـط أن أي 2.08 يسـاوي"بفلسطين المحافظات كافة على
 الفقـرة هـذه تعتبر لذل  0.000 تساوي (Sig). الحتمالية القيمة وأن ،5.71- الختبار قيمة
 لهـذه السـتجابة درجـة متوسـط أن على يدل مما ،α ≤0.05 دللة مستو  عند إحصائياا  دالة
 بدرجــة موافقــة هنــا  أن يعنــي وهــذا 1 هــيو  المتوســطة الموافقــة درجــة عــن انخفــ  قــد الفقــرة
 عملهدا مهدام كامدل بشدكل تمدارس ال الهيئدة أن علدى يددل هدذا بد ن الباحدث رأ  فيو  ،قليلة

 إلددى ذلددك ويعددزو  ،بفلسددطين المحافظددات كافددة علددى الزكدداة تحصدديل فددي القددانون بتطبيددق
  .غزة قطاع على المفروض الحصارو  الداخلي السياسي نقساماال  تبعيات

  لتطبيـــق المحافظــات كافـــة فــي لهـــا فــروع بفـــتح الهيئــة تهـــتم "الرابعــة للفقـــرة الحســابي ســطالمتو 
 ،5.04- الختبار قيمة ،%46.06 النسبي الحسابي المتوسط أن أي 2.30 يساوي "القانون
ـــذل  0.000 تســـاوي (Sig). الحتماليـــة القيمـــة وأن ـــر ل ـــة الفقـــرة هـــذه تعتب ـــد إحصـــائياا  دال  عن

 انخفـ  قـد الفقـرة لهـذه السـتجابة درجـة متوسـط أن علـى يـدل مما ،α ≤0.05 دللة مستو 
 رأ  فدديو  ،متدنيــة بدرجــة موافقــة هنــا  أن يعنــي وهــذا 1 وهــي المتوســطة الموافقــة درجــة عــن

 لتطبيدق المحافظدات كافدة فدي لهدا فدروع بفدتح تقدم لدم الهيئدة أن علدى يدل هذا ب ن الباحث
 قطداع على المفروض والحصار الداخلي لسياسيا االنقسام تبعيات إلى ذلك ويعزو القانون

  .والبشرية المالية مواردها وقلة الهيئة نش ة وحداثة غزة
 األمـــوال غيـــر أخـــر  تمويـــل مصـــادر عـــن الهيئـــة تبحـــث "الخامســـة للفقـــرة الحســـابي المتوســـط 

 الحســابي المتوســط أن أي 2.68 يســاوي "القــانون تطبيــق يكفــل بمــا أنشــطتها لتفعيــل ال كويــة
 0.021 تســاوي (Sig). الحتماليــة القيمــة وأن ،2.08- الختبــار قيمــة ،%53.64 يالنســب
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 متوسـط أن علـى يدل مما ،α ≤0.05 دللة مستو  عند إحصائياا  دالة الفقرة هذه تعتبر لذل 
 أن يعنـي وهـذا 1 وهـي المتوسـطة الموافقـة درجـة عـن انخفـ  قـد الفقـرة لهذه الستجابة درجة
 عدن بحدثت لدم الهيئدة أن علدى يددل هدذا بد ن الباحدث رأ  فديو  ،نيـةمتد بدرجـة موافقـة هنا 

   الهيئة. نش ة حداثة ذلك ويعزو أنشطتها لتفعيل أخرى تمويل مصادر
 لتحصـيل القضـائية الضـبطية صـفة بالهيئـة المكلفون يستثمر "الثامنة للفقرة الحسابي المتوسط 

 ،9.50- الختبـار قيمـة ،%37.23 النسـبي الحسـابي المتوسـط أن أي 1.86 يساوي "ال كاة
ـــذل  0.000 تســـاوي (Sig). الحتماليـــة القيمـــة وأن ـــر ل ـــة الفقـــرة هـــذه تعتب ـــد إحصـــائياا  دال  عن

 انخفـ  قـد الفقـرة لهـذه السـتجابة درجـة متوسـط أن علـى يـدل مما ،α ≤0.05 دللة مستو 
 رأ  فدديو  ،متدنيــة بدرجــة موافقــة هنــا  أن يعنــي وهــذا 1 وهــي المتوســطة الموافقــة درجــة عــن

 الزكداة لتحصديل القضدائية الضدبطية صدفة سدتثمرت لدم الهيئدة أن على يدل هذا ب ن الباحث

 وجهددات وتعدددد ،الهيئددة نشدد ة وحداثددة الددداخلي السياسددي االنقسددام تبعيددات إلددى ذلددك ويعددزو
دارة األمناء مجل في النظر   التدرج يؤيد منهم الغالب حيث الزكاة جبرية تطبيق في الهيئة وا 
 فددي الهيئددة مددع الحكددومي التعدداون محدوديددة إلددى باإلضددافة هددذا الزكدداة جبريددة تطبيددق فددي

  .القانون تطبيق
 بــــاإلقرارات الخاصـــة اإلجـــراءات وفــــق الهيئـــة تعمـــل عشـــر" لثانيــــةا للفقـــرة الحســـابي المتوســـط 

 قيمــــة ،%36.31 النســــبي الحســــابي المتوســــط أن أي 1.82 يســــاوي "ال كــــاة بــــدف  للمكلفــــين
 دالـة الفقـرة هـذه تعتبـر لذل  0.000 تساوي (Sig). الحتمالية القيمة أنو  ،8.06- الختبار
 الفقرة لهذه الستجابة درجة متوسط أن على يدل مما ،α ≤0.05 دللة مستو  عند إحصائياا 

 ،متدنيـة بدرجـة موافقـة هنـا  أن يعنـي وهـذا 1 وهـي المتوسـطة الموافقة درجة عن انخف  قد
 بداإلقرارات الخاصدة اإلجدراءات بتفعيدل قدمت ال الهيئدة أن على يدل هذا ب ن الباحث رأ  فيو 

 تددوفر وعدددم الهيئددة نشدد ة حداثددة إلددى ذلددك ويعددزو المرحلددة هددذه فددي الزكدداة بدددفع للمكلفددين
  .لذلك المنظمة النظم استكمال عدمو  لذلك والمؤهلة المناسبة البشرية الموارد

 بتظلمــــات الخاصــــة اإلجــــراءات فــــقو  الهيئــــة تعمــــل عشــــر" ثالثــــةال للفقــــرة الحســــابي المتوســــط 
 قيمــــة ،%37.46 النســــبي الحســــابي المتوســــط أن أي 1.87 يســــاوي "ال كــــاة بــــدف  المكلفــــين
 دالـة الفقـرة هـذه تعتبـر لذل  0.000 تساوي (Sig). الحتمالية القيمة وأن ،7.93- الختبار
 الفقرة لهذه الستجابة درجة متوسط أن على يدل مما ،α ≤0.05 دللة مستو  عند إحصائياا 

 ،متدنيـة بدرجـة موافقـة هنـا  أن يعنـي وهـذا 1 وهـي المتوسـطة الموافقة درجة عن انخف  قد
 بتظلمدات الخاصدة اإلجدراءات بتفعيدل تقدم لدم الهيئدة أن على يدل هذا ب ن الباحث رأ  فيو 

 المنظمددة الددنظم اسددتكمال وعدددم الهيئددة نشدد ة حداثددة إلددى ذلددك ويعددزو الزكدداة بدددفع المكلفدين
  .الزكاة جبرية تطبيق وعدم كلذل
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 كـل علـى القـانون وفـق المحـددة العقوبـة الهيئـة تطبق عشر" خامسةال للفقرة الحسابي المتوسط 
 1.42 يســاوي "دفعهــا عــن يتهــرب أو يتحايــل أو عليــ  الواجبــة ال كــاة دفــ  عــن يمتنــ  شــخص

 ةالقيمــــــــ وأن ،15.45- الختبــــــــار قيمــــــــة ،%28.31 النســــــــبي الحســــــــابي المتوســــــــط أن أي
 دللــة مســتو  عنــد إحصــائياا  دالــة الفقــرة هــذه تعتبــر لــذل  0.000 تســاوي (Sig). الحتماليــة

0.05≥ α، درجــة عــن انخفــ  قــد الفقــرة لهــذه الســتجابة درجــة متوســط أن علــى يــدل ممــا 
 بد ن الباحدث رأ  فديو  ،متدنيـة بدرجـة موافقـة هنا  أن يعني وهذا 1 وهي المتوسطة الموافقة

 شدخص كدل علدى القدانون وفدق المحدددة العقوبدة تطبدق ال زالدتال  لهيئدةا أن علدى يدل هذا
 حداثدة إلدى ذلدك ويعدزو دفعها عن يتهرب أو يتحايل أو عليه الواجبة الزكاة دفع عن يمتنع
  .الزكاة جبرية تطبيق وعدم لذلك المنظمة النظم استكمال وعدم الهيئة نش ة

 ممـن جبـراا  المفروضـة والغرامـة ال كـاة ئـةالهي تحصـل" عشـر السادسـة للفقـرة الحسـابي المتوسط 
 النســبي الحســابي المتوســط أن أي 1.38 يســاوي "ال كــاة دفــ  عــن تهــرب أو تحايــل أو امتنــ 

 لـــذل  0.000 تســـاوي (Sig). الحتماليـــة القيمـــة وأن ،16.20- الختبـــار قيمـــة ،27.69%
 درجة متوسط أن على يدل مما ،α ≤0.05 دللة مستو  عند إحصائياا  دالة الفقرة هذه تعتبر

 هنـا  أن يعنـي وهـذا 1 وهـي المتوسـطة الموافقـة درجـة عـن انخفـ  قـد الفقـرة لهذه الستجابة
 الزكداة تحصدلال  الزالدت الهيئدة أن على يدل هذا ب ن الباحث رأ  فيو  ،متدنيـة بدرجة موافقة

 إلددى ذلددك ويعدزو ةالزكددا دفدع عددن تهدرب أو تحايددل أو امتندع ممددن جبدراا  المفروضددة والغرامدة
  .الزكاة جبرية تطبيق وعدم لذلك المنظمة النظم استكمال وعدم الهيئة نش ة حداثة

  يســـــاوي النســـــبي الحســـــابي المتوســـــط وأن ،2.62 يســـــاوي الحســـــابي المتوســـــط نفـــــإ إجمـــــالا 
 لــــذل  0.000 تســــاوي (Sig). الحتماليــــة القيمــــة وأن ،4.98- الختبــــار قيمــــة ،52.45%
 نحـو الهيئـة إدارة جانـب فـي 1008 لسنة 3 رقم ال كاة تنظيم نقانو  تطبيق واق  مجال" يعتبر
 درجـة متوسـط أن علـى يـدل مما ،α ≤0.05 دللة مستو  عند إحصائياا  دال أهدافها" تحقيق

 أن يعنــي وهــذا 1 وهـي المتوســطة الموافقــة درجـة عــن جوهريــاا  يختلـف المجــال لهــذا السـتجابة
 رأ  فدديو  ،المجــال هــذا فقــرات علــى الدراســة مــ مجت أفــراد قبــل مــن قليلــة بدرجــة موافقــة هنــا 

 المطلدوب المسدتوى إلدى يصدل لدم ةيددار اإل العمليدات مسدتوى أن علدى يددل هدذا ب ن الباحث
 الهيئددة أن إلددى ذلددك الباحددث ويعددزو ،الزكدداة تنظدديم قددانون تطبيددق وتفعيددل األهددداف تحقيددقل

 عددام نهايددة حتددى لقددانونل المفسددرة التنفيذيددة الالئحددة إقددرار  خروتدد النشدد ة، حديثددة مؤسسددة
 والماليدة، واإلداريدة القانونية الجوانب في الت سيسية مراحلها في الزالت الهيئة وأن 2194
 تدنظم التي واألنظمة اللوائح بعض إقرار والزال فعال، بشكل القانون تطبيق من تتمكن حتى

 لدراســاتا بعــ  مــ  النتــائج هــذه ختلفــتوا إقرارهددا، يددتم لددم الزكدداة وصددرف تحصدديل عمليددة
 وجــود وعــدم التنظيمــي، الهيكــل فــي قصــور جوانــب هنــا  أن فــي (1003 ،حســونة) كدراســة
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 موظفيهـــا أداء بتطـــوير الهيئـــة قيـــام وعـــدم للهيئـــة، وخـــارجي داخلـــي ومـــدقق تقديريـــة، موا نـــات
 مستمر. بشكل
 محدوديـة إلـى يـؤدي التنظيمـي الهيكـل قصـور أن فـي (1031 ،بلعدل) دراسة م  واتفقت كما
 ال كاة. أموال تحصيل على ينعكس والذي الخدمات متقدي

 فددي الزكدداة تنظدديم قددانون تطبيددق تواجدده التددي والصددعوبات المعيقددات" مجددال فقددرات تحليددل .4
 إلـى وصـلت قد الستجابة درجة متوسط كانت إذا ما لمعرفة T اختبار استخدام تم "،فلسطين
 (.33) رقم جدول في موضحة النتائج ل. أم 1 وهي المتوسطة الموافقة درجة

 19 جدول
 المعيقات مجال" فقرات من فقرة لكل (.Sig) االحتمال وقيمة الحسابي المتوسط بيَّن  ي

  القانون" تطبيق تواجه التي والصعوبات
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 11 0.007* 2.54 66.97 1.12 3.35 ب . المتعلقة واألنظمة واللوائح القانون مواد بع  وضوح عدم  .2

 20 0.296 0.54 61.52 1.14 3.08 ال كاة. تنظيم بقانون المتعلقة واألنظمة اللوائح مرونة عدم  .1

0.  

 تنظـيم وقـانون الـدخل ضـريبة قـانون بـين العالقـة تنظيم عدم
 مــن ال كــاة خصــم خصوصــاا و  وصــريح واضــح بشــكل كــاةال  

 الضريبة.
3.33 1.11 66.67 2.43 *0.009 13 

جــراءات أنظمــة فــي الــدخل ضــريبة مــ  الهيئــة توافــق عــدم  .1  وا 
 ال كاة. تحصيل

3.49 1.05 69.85 3.79 *0.000 10 

 الهيئــة قــدرات وتطــوير لتنميــة المطلــوب التمويــل تــوفر عــدم  .7
 القانون. لتطبيق

3.15 1.19 63.03 1.03 0.153 19 

 وهيئــة الضــريبة دائــرة بــين المعلومــات وتبــادل التنســيق عــدم  .0
 المكلف. على المالي العبء ا دواجية إلى يؤدي مما ال كاة

3.34 1.16 66.77 2.35 *0.011 12 

5.  

ــــــى القائمــــــة الجهــــــات تعــــــدد ــــــة األمــــــوال تحصــــــيل عل  ال كوي
  كــــاةال لجــــان فــــي والمتمثلــــة الهيئــــة بخــــالف بهــــا والتصـــرف

 واألفراد. الخيرية والجمعيات األوقاف لو ارة التابعة
4.12 1.10 82.46 8.25 *0.000 5 

 4 0.000* 8.00 83.08 1.16 4.15 الحتالل. لقتصاد الفلسطيني القتصاد تبعية  .2

9.  

 علـــى الســـلبية و ثـــاره الـــداخلي الفلســـطيني النقســـام اســـتمرار
 تنظيم قانون خصوصاا و  فلسطين في القوانين وتطبيق تشري 
 ال كاة.

4.26 1.05 85.23 9.69 *0.000 3 
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 1 0.000* 11.79 87.69 0.95 4.38 الفلسطيني. القتصاد على السلبي و ثاره الحصار استمرار  .23

 القتصــادي الوضــ  علــى و ثارهــا غــ ة علــى الحــروب تعــدد  .22
 للمكلفين.

4.35 1.02 86.98 10.51 *0.000 2 

 قابلـــة ال كـــاة، أمـــوال غالللســـت محـــددة أهـــداف تحديـــد عـــدم  .21
 محدد.  من ذات واقعية، للتحقيق، قابلة للقياس،

3.32 1.15 66.46 2.27 *0.013 14 

 بمـــوارد الخاصـــة البيانــات لجمـــ  واضـــحة  ليــات وجـــود عــدم  .20
 ال كاة. ومصارف

3.18 1.04 63.69 1.43 0.079 17 

 أفــراد وقناعــات اتجاهــات فــي المــؤثرة السياســية األلــوان تعــدد  .21
  الفلسطيني. مجتم ال

3.77 0.85 75.31 7.21 *0.000 7 

 6 0.000* 9.42 80.97 0.88 4.05 الحكومي. الجها  في الجمهور ثقة درجة انخفا   .27

 ال كويــــة الثقافــــة نشــــر يكفـــل بمــــا التعليميــــة المنــــاهج قصـــور  .20
 ال كاة. ركن تطبيق في المجتمعي والوعي

3.68 1.06 73.54 5.14 *0.000 8 

ـــــوعي ةدرجـــــ انخفـــــا   .25 ـــــق فـــــي المجتمعـــــي ال  الشـــــريعة تطبي
 ال كاة. ركن خصوصاا و  اإلسالمية

3.68 1.05 73.54 5.21 *0.000 8 

 هـو القـانون لتطبيـق اسـتراتيجية وضـ  بأن المسئولين اعتقاد  .22
 جدو . دون والجهد الوقت تستهل  معقدة عملية

3.15 1.05 63.08 1.18 0.121 18 

 أمـــوال لســـتثمار خطـــيطالت ممارســة قيمـــة الهيئـــة إدرا  عــدم  .29
 ال كاة.

3.23 1.13 64.62 1.65 0.052 16 

 15 0.020* 2.09 65.54 1.07 3.28 الهيئة. قبل من ال كاة تحصيل ألسلوب المكلفين تقبل عدم  .13

  0.000* 8.17 72.18 0.61 3.61 معاا  المجال فقرات جميع 

 .α ≤0.05 دللة مستو  عند إحصائياا  دال الحسابي المتوسط *
 يلي: ما استخالص يمكن (33) رقم جدول نم
 الفلسـطيني القتصـاد علـى السـلبي و ثـاره الحصـار اسـتمرار العاشـرة" للفقـرة الحسابي المتوسط" 

 قيمـــة ،%87.69 النســـبي الحســـابي المتوســـط أن أي (5 مـــن الكليـــة )الدرجـــة 4.38 يســـاوي
 دالــة الفقـرة هـذه تعتبـر لــذل  0.000 تسـاوي (Sig). الحتماليـة القيمـة وأن 11.79 الختبـار
 الفقرة لهذه الستجابة درجة متوسط أن على يدل مما ،α ≤0.05 دللة مستو  عند إحصائياا 

 ،جــداا  كبيــرة بدرجــة موافقــة هنــا  أن يعنــي وهــذا 1 وهــي المتوســطة الموافقــة درجــة عــن  اد قــد
 القتصددادا علددى ةالسددلبي وآثدداره الحصددار اسددتمرار أن علددى يدددل هددذا بدد ن الباحددث رأ  فدديو 
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 بعددين أخددذها مددن البددد والتددي الهامددة، الزكدداة قددانون تطبيددق معيقددات مددن يعتبددر الفلسددطيني
 .الهيئة قبل من االعتبار

 تنظــيم وقـانون الــدخل ضـريبة قـانون بــين العالقـة تنظــيم عـدم" ثالثـةال للفقــرة الحسـابي المتوسـط 
 )الدرجــة 3.33 يســاوي " الضــريبة مــن ال كــاة خصــم خصوصــاا و  وصــريح واضــح بشــكل ال كـاة
 القيمـة وأن 2.43 الختبار قيمة ،%66.67 النسبي الحسابي المتوسط أن أي (5 من الكلية

 دللــة مســتو  عنــد إحصــائياا  دالــة الفقــرة هــذه تعتبــر لــذل 0.009  تســاوي (Sig). الحتماليــة
0.05≥ α، الموافقـة درجـة عـن  اد قـد الفقـرة لهـذه السـتجابة درجـة متوسـط أن على يدل مما 

 خدالل مدن الباحدث رأ  فديو  متوسـطة، بدرجـة موافقـة هنا  أن يعني وهذا 1 وهي المتوسطة
 الددخل ضدريبة بدين العالقدة تنظديمو  الجهدود توحيدد فدي ضدعفاا  هناك ب ن المبحوثين إجابات

 وصدريح واضدح بشدكل القانونيدة النصدوص توحيدد عبدر تكامليدة عالقدة لتكون الزكاة هيئةو 
 ،الهامدة الزكداة قدانون تطبيدق معيقدات مدن هعتبدر ي ممدا ضريبةال من الزكاة خصم خصوصاا و 

 .الهيئة قبل من االعتبار بعين أخذها من البد والتي
 جــراءات أنظمــة فـي الــدخل ضـريبة مــ  الهيئـة توافــق عـدم " الرابعــة للفقـرة الحســابي المتوسـط  وا 

ـــة )الدرجـــة 3.49 يســـاوي " ال كـــاة تحصـــيل  لنســـبيا الحســـابي المتوســـط أن أي (5 مـــن الكلي
 تعتبـر لـذل 0.000  تسـاوي (Sig). الحتماليـة القيمة وأن 3.79 الختبار قيمة ،69.85%

 درجـــة متوســـط أن علـــى يـــدل ممـــا ،α ≤0.05 دللـــة مســـتو  عنـــد إحصـــائياا  دالـــة الفقـــرة هـــذه
 موافقـة هنـا  أن يعني وهذا 1 وهي المتوسطة الموافقة درجة عن  اد قد الفقرة لهذه الستجابة

 أنظمدة فدي الدخل ضريبةو  الهيئة بين تعارض وجود ب ن الباحث رأ  فيو  ،سـطةمتو  بدرجة
جددراءات  مددن البددد والتددي الهامددة، الزكدداة قددانون تطبيددق معيقددات مددن عتبددري الزكدداة تحصدديل وا 

 .الهيئة قبل من االعتبار بعين أخذها
 الهيئـة راتقـد وتطـوير لتنميـة المطلـوب التمويل توفر عدم " خامسةال للفقرة الحسابي المتوسط 

 النســـبي الحســـابي المتوســـط أن أي (5 مـــن الكليـــة )الدرجـــة 3.15 يســـاوي " القـــانون لتطبيـــق
 تعتبــر لــذل 0.153 تســاوي (Sig). الحتماليــة القيمــة وأن 1.03 الختبــار قيمــة ،63.03%

 درجـــة متوســـط أن علـــى يـــدل ممـــا ،α ≤0.05 دللـــة مســـتو  عنـــد إحصـــائياا  دالـــة الفقـــرة هـــذه
 موافقـة هنـا  أن يعني وهذا 1 وهي المتوسطة الموافقة درجة عن  اد قد الفقرة هلهذ الستجابة
 التمويددل فددي ضددعفاا  تددرى ب نهددا المبحددوثين إجابددات  نبدد الباحددث رأ  فدديو  متوســطة، بدرجــة

 قددانون تطبيددق معيقددات مددن عتبددري القددانون لتطبيددق الهيئددة قدددرات وتطددوير لتنميددة المطلددوب
 .الهيئة قبل من االعتبار ينبع أخذها من البد التي الزكاة

 وهيئـة الضـريبة دائـرة بـين المعلومـات وتبـادل التنسـيق عـدم "سادسـةال للفقـرة الحسابي المتوسط 
 من الكلية )الدرجة 3.34 يساوي " المكلف على المالي العبء ا دواجية إلى يؤدي مما ال كاة
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 الحتمالية القيمة أنو  2.35 الختبار قيمة ،%66.77 النسبي الحسابي المتوسط أن أي (5
.(Sig) 0.05 دللــة مســتو  عنــد إحصــائياا  دالــة الفقــرة هــذه تعتبــر لــذل 0.011 تســاوي≥ α، 
 المتوســطة الموافقــة درجــة عــن  اد قــد الفقــرة لهــذه الســتجابة درجــة متوســط أن علــى يــدل ممــا
 إجابددددات  نبدددد الباحددددث رأ  فدددديو  متوســــطة، بدرجــــة موافقــــة هنــــا  أن يعنــــي وهــــذا 1 وهــــي
 وهيئدة الددخل ضدريبة دائدرة بين المعلومات وتبادل التنسيق في ضعفاا  ترى ب نها حوثينالمب

 قدانون تطبيق معيقات من عتبري المكلف على المالي العبء ازدواجية إلى يؤد  مما الزكاة
 .الهيئة قبل من االعتبار بعين أخذها من البد والتي الهامة، الزكاة

 ال كويــــة األمــــوال تحصــــيل علــــى القائمــــة الجهــــات تعــــدد " ســــابعةال للفقــــرة الحســــابي المتوســــط 
 والجمعيــات األوقــاف لــو ارة التابعــة ال كــاة لجــان فــي والمتمثلــة الهيئــة بخــالف بهــا والتصــرف
 النســـبي الحســـابي المتوســـط أن أي (5 مـــن الكليـــة )الدرجـــة 4.12 يســـاوي " واألفـــراد الخيريـــة
 تعتبــر لــذل 0.000 تســاوي (Sig). ةالحتماليــ القيمــة وأن 8.25 الختبــار قيمــة ،82.46%

 درجـــة متوســـط أن علـــى يـــدل ممـــا ،α ≤0.05 دللـــة مســـتو  عنـــد إحصـــائياا  دالـــة الفقـــرة هـــذه
 موافقـة هنـا  أن يعني وهذا 1 وهي المتوسطة الموافقة درجة عن  اد قد الفقرة لهذه الستجابة

 القائمدة الجهدات تعددد أن تدرى ب نها المبحوثين إجابات  نب الباحث رأ  فيو  ، كبيـرة بدرجة
 التابعة الزكاة لجان في والمتمثلة الهيئة بخالف بها والتصرف الزكوية األموال تحصيل على

 قددانون تطبيددق نحددو معيقدداتال أهددم مددن تعتبددر واألفددراد الخيريددة والجمعيددات األوقدداف لددوزارة
 .الهيئة قبل من االعتبار بعين أخذها من البد التي الزكاة

 علــى الســلبية و ثــاره الــداخلي الفلســطيني النقســام اســتمرار " تاســعةال لفقــرةل الحســابي المتوســط 
 )الدرجـة 4.26 يسـاوي " ال كـاة تنظـيم قـانون خصوصـاا و  فلسـطين فـي القـوانين وتطبيق تشري 
 القيمـة وأن 9.69 الختبار قيمة ،%85.23 النسبي الحسابي المتوسط أن أي (5 من الكلية

 دللــة مســتو  عنــد إحصــائياا  دالــة الفقــرة هــذه تعتبــر لــذل  0.000 تســاوي (Sig). الحتماليــة
0.05≥ α، الموافقـة درجـة عـن  اد قـد الفقـرة لهـذه السـتجابة درجـة متوسـط أن على يدل مما 

  نبددد الباحدددث رأ  فددديو  ،جـــداا  كبيـــرة بدرجـــة موافقـــة هنـــا  أن يعنـــي وهـــذا 1 وهـــي المتوســـطة
 علدى السدلبية وآثداره الدداخلي الفلسطيني قساماالن استمرار أن ترى ب نها المبحوثين إجابات
 معيقداتال مدن تعتبدر الزكداة تنظديم قدانون خصوصداا و  فلسدطين فدي القدوانين وتطبيدق تشريع
 .الهيئة قبل من االعتبار بعين أخذها من البد والتي الزكاة قانون تطبيق نحو الهامة

 الوضــــ  علــــى و ثارهــــا ةغــــ   علــــى الحــــروب تعــــدد " ةا عشــــر  ةَ الحاديــــ للفقــــرة الحســــابي المتوســــط 
 النسبي الحسابي المتوسط أن أي (5 من الكلية )الدرجة 4.35 يساوي " للمكلفين القتصادي

 تعتبـر لذل 0.000 تساوي (Sig). الحتمالية القيمة وأن 10.51 الختبار قيمة ،86.89%
 درجـــة متوســـط أن علـــى يـــدل ممـــا ،α ≤0.05 دللـــة مســـتو  عنـــد إحصـــائياا  دالـــة الفقـــرة هـــذه
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 موافقـة هنـا  أن يعني وهذا 1 وهي المتوسطة الموافقة درجة عن  اد قد الفقرة لهذه الستجابة
 على الحروب تعدد أن ترى ب نها المبحوثين إجابات  نب الباحث رأ  فيو   ،جداا  كبيرة بدرجة
 .الزكاة قانون تطبيق معيقات من تعتبر للمكلفين االقتصاد  الوضع على وآثارها غزة

 الخاصــة البيانــات لجمــ  واضــحة  ليــات وجــود عــدم " ةا عشــر  ةَ ثالثــال للفقــرة الحســابي المتوســط 
 الحســـابي المتوســـط أن أي (5 مـــن الكليـــة )الدرجـــة 3.18 يســـاوي " ال كـــاة ومصـــارف بمـــوارد
 لذل  0.079 تساوي (Sig). الحتمالية القيمة وأن 1.43 الختبار قيمة ،%63.69 النسبي
 درجة متوسط أن على يدل مما ،α ≤0.05 دللة مستو  عند ائياا إحص دالة الفقرة هذه تعتبر

 موافقـة هنـا  أن يعني وهذا 1 وهي المتوسطة الموافقة درجة عن  اد قد الفقرة لهذه الستجابة
 آليدات فدي ضدعفاا  أن تدرى ب نهدا المبحدوثين إجابدات  نبد الباحدث رأ  فديو  متوسـطة، بدرجة

جراءات  قدانون تطبيدق معيقدات مدن يعتبدر الزكداة ومصدارف بموارد الخاصة البيانات جمع وا 
 .الهيئة قبل من االعتبار بعين أخذها من البد والتي الهامة الزكاة

 الشريعة تطبيق في المجتمعي الوعي درجة انخفا  " ةا عشر  ةَ لسابعا للفقرة الحسابي المتوسط 
 المتوســـط أن أي (5 مـــن الكليـــة )الدرجـــة 3.68 يســـاوي " ال كـــاة ركـــن خصوصـــاا و  اإلســـالمية
 تســــاوي (Sig). الحتماليـــة القيمـــة وأن 5.21 الختبـــار قيمـــة ،%73.54 النســـبي الحســـابي
 علــى يــدل ممـا ،α ≤0.05 دللــة مســتو  عنـد إحصــائياا  دالــة الفقـرة هــذه تعتبــر لـذل  0.000

 وهــذا 1 وهــي المتوســطة الموافقــة درجــة عــن  اد قــد الفقــرة لهــذه الســتجابة درجــة متوســط أن
 أن تدرى ب نهدا المبحدوثين إجابدات  نبد الباحدث رأ  فيو  ،كبيرة بدرجة موافقة نا ه أن يعني

 وم سسدة الزكداة ركدن خصوصداا و  اإلسدالمية الشدريعة تطبيدق فدي المجتمعدي الدوعي مستوى
 االعتبدار بعدين أخدذها مدن البدد والتدي الهامدة الزكداة قانون تطبيق معيقات من يعتبر الزكاة
 .الهيئة قبل من

 ال كــاة تنظــيم بقــانون المتعلقــة واألنظمــة اللــوائح مرونــة عــدم الثانيــة" للفقــرة ســابيالح المتوســط" 
 القيمـة وأن 0.54الختبـار قيمـة ،%61.52 النسـبي الحسابي المتوسط أن أي 3.08 يساوي

 مســتو  عنــد إحصــائياا  دالــة غيــر الفقــرة هــذه تعتبــر لــذل  0.296 تســاوي (Sig). الحتماليــة
 جوهريــا يختلــف ل الفقــرة لهــذه الســتجابة درجــة متوســط أن علــى ليــد ممــا ،α ≤0.05 دللــة
 رأ  فديو  ،متوسـطة بدرجـة موافقـة هنـا  أن يعنـي وهـذا 1 وهي المتوسطة الموافقة درجة عن

 الزكداة تنظديم بقدانون المتعلقدة واألنظمدة اللدوائح مروندة عددم أن علدى يدل هذا ب ن الباحث
 .الهيئة قبل من االعتبار عين أخذها من البد تيال الزكاة قانون تطبيق معيقات من يعتبر

  يســـــاوي النســـــبي الحســـــابي المتوســـــط وأن ،3.61 يســـــاوي الحســـــابي المتوســـــط نفـــــإ إجمـــــالا 
 يعتبـر لـذل  0.000 تسـاوي (Sig). الحتماليـة القيمة وأن 8.17 الختبار قيمة ،72.18%
 دللــة مســتو  عنــد ئياا إحصــا دال القــانون" تطبيــق تواجــ  التــي والصــعوبات المعيقــات مجــال"



 

22 

 

 الثالث الفصل لدراسة العمليةا

0.05≥ α، درجة عن جوهرياا  يختلف المجال لهذا الستجابة درجة متوسط أن على يدل مما 
 معيقدات وجدود يؤكد مما كبيرة. بدرجة موافقة هنا  أن يعني وهذا 1 وهي المتوسطة الموافقة

 ادإعددد فددي االعتبددار بعددين أخددذها مددن البددد الزكدداة تنظدديم قددانون تطبيددق تواجدده وصددعوبات
 القددانون بتطبيددق العالقددة ذات والجهددات الهيئددة مددن تطلددبي كمدداو  المقترحددة ةاالسددتراتيجي

 بعدض مدع النتدائج هدذه واتفقدت ،القدانون تطبيدق تفعيدل فدي تسداهم لهدا، حلدول عن البحث
 أمددام أساسديا عائقدا تمثدل السياسدية الظددروف أن فدي (2117 ،حسدونة) كدراسدة الدراسدات

 العاملدة المؤسسدات بدين التنسديق ضدعفو  فلسدطين، فدي لزكداةا تنظيم قانون تطبيق تفعيل
 والضدرائب الزكداة وأن ،القدانون بتطبيدق العالقدة ذات والجهات فلسطين في الزكاة مجال في
 التكامدل مبددأ يسدود كد ن صدحيحة بطريقدة تطبيقهمدا وأن الدولدة في السيادية اإليرادات من

 وال ضدريبة، ليسدت الزكداة وأن التنميدة، لدىإ يدؤد  الذ  والنمو االستقرار إلى يؤد  بينهما
 الشدريعة حسدب فعدال بشدكل الزكداة تطبيدق حدال فدي العكدس بدل الزكداة، عن الضريبة تغني

 الضدرائب بعدض إلغداء يدتم وأن ،الضدرائب بعدض عدن الزكاة نيغت أن الممكن من اإلسالمية
 إلى باإلضافة هذا زكاة، من عليه يستحق ما دفع ويستطيع المواطن كاهل عن تخفف التي
 لها خالفا وصرفها الزكاة بتحصيل تقوم التي الجهات جميع على تشرف أن الهيئة على أن

 إلددى وتوجيهدده المددورد هددذا علددى السدديطرة تددتم حتددى نفسدده للشددخص الزكدداة دفددع تددرك وعدددم
 (2117،)عليوة دراسة مع ذلك في واتفقت الزكاة مقاصد تحقيق وبالتالي المحددة مصارفه

 تشدرف واحددة مؤسسدة خدالل مدن المؤسسدات هدذه عمدل وتنسديق توحيدد ةضرور  حيث من
 مع اتفقت كما وتنظيمها، الزكاة أموال على والرقابة والتخطيط العامة السياسات وضع على

 ال منهدا، المؤملدة النتدائج وتدؤد  ُأُكَلها، الزكاة تؤتي لكي أنه في (2191 )عماو ، دراسة
 أو الشددعبي الصددعيد علددى سددواء مددنظم سدديمؤس بشددكل الجمدداعي الجهددد نهددوض مددن بددد

 بنددداء فدددي النددداس ثقدددة محدددل هدددم ومدددن والعلمددداء الخددداص، القطددداع تشدددارك وأن الحكدددومي
 .وقراراتها وخططها سياساتها
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 الثالث الفصل لدراسة العمليةا

 لالستبانة المفتوحة األسئلة تحليل ثالثاا:
 20 جدول

 لالستبانة المفتوحة األسئلة تحليل
 المقترحات

 عدد

 التكرار

 الوزن

 النسبي

 حسب الترتيب

 التكرار

 فاعلــة وبخطــوات القضــائية الضــبطية وبصــفة القــانون بحكــم )ال اميــا( جبــرا ال كــاة تطبيــق
 ال كاة دف  من يتهرب أو يتخلف من ومعاقبة ومتدرجة

30 38% 3 

 ال كــاة دفــ  نحــو وتثقــيفهم وعملهــا بالهيئــة النــاس تعريــف فــي اإلعالمــي بالجانــب الهتمــام
 القانون وفق لها

8 34% 1 

 1 %33 6 والتعليم اإلعالم عبر الفلسطيني الجمهور بين ال كوي الوعي نشر
 4 %3 5 والتخصصات الكفاءات ذوي من بالهيئة العامل الفريق  يادة

 5 %7 4 وتفسيره القانون في الموجودة الثغرات توضيح
 القـانون تطبيـق نحـو والضـفة غ ة في هودالج وتوحيد السياسي النقسام إنهاء على العمل
 الوطن محافظات أنحاء كافة على

1 5% 6 

 6 %5 1 أصحابها من ال كاة لجلب للهيئة حكومي ودعم تعاون وجود من لبد
 النصـــوص وتوحيـــد بينهمـــا العالقـــة وتنظـــيم والضـــريبة الهيئـــة بـــين مشـــتر  برنـــامج عمـــل

 كلفينالم على وعبء ا دواج  يشكل ل بما القانونية
1 5% 6 

 7 %4 1 فيها المجتم  ثقة وتع ي  ال كاة وصرف جم  في واستقالليتها الهيئة حيادية على التأكيد
 7 %4 1 تحصيلها عملية وتنظيم المتنوعة مواردها كافة من ال كاة بجم  الهتمام
 7 %4 1 الهيئة في اإلدارة مجلس أعضاء استكمال
 7 %4 1 ظاتالمحاف كافة في للهيئة فروع إنشاء
 التنسـيق عبـر بالهيئـة ال كـاة وصـرف جمـ  علـى العاملـة المتعددة الجهات واحتواء إلحاق

 القانون تطبيق وتفعيل الهيئة أهداف لتحقيق المشتر 
1 4% 7 

 8 %1 3 التجارية والمؤسسات للشركات ميدانية  يارات عمل
 8 %1 3 يةوالستشار  المؤسساتية الخبرات وأصحاب المؤسسات بع  مشاركة
 8 %1 3 عليها المقر وبناء أر  قطعة تخصيص عبر للهيئة دائم مقر إيجاد

  %911 55 المجموع
 ألفــراد المفتوحـة األسـئلة فـي األول السـؤال علـى اإلجابـة بـأن يتضـح (10رقـم ) جـدول خـالل ومـن

 أفـــراد أشـــار ال كـــاة؟ تنظـــيم قـــانون تطبيـــق تفعيـــل أجـــل مـــن والمســـاهمات الحلـــول هـــي مـــا الدراســـة
 والمســــاهمات الحلـــول بعــــ  وجـــود إلــــى الســـتبانة فــــي الســـؤال هــــذا علـــى إجــــابتهم عنـــد الدراســـة
 المفتوحـة األسـئلة على اإلجابة عبر ،ال كاة تنظيم قانون تطبيق لتفعيل همنظر  وجهة من المقترحة
 سـبةون ،رودهـاو  تكـرار حسـب تنا ليـاا  مرتبـة والمسـاهمات الحلـول ذههـ الجـدول ويوضـح ،بالستبانة
 نظـر وجهـة مـن (55/66) عـددهم والبـالغ السـؤال هـذا علـى المجيبـين مجموع إلى منسوبة التكرار
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 الثالث الفصل لدراسة العمليةا

 لتفعيدل المقترحدة الحلدول أهدم مدن  نبد النسدبي الدوزن حسدب النتدائج أظهدرت حيث المبحـوثين،
 بالجاندب واالهتمدام الزكداة إلزاميدة تطبيدق المبحدوثين نظدر وجهة من الزكاة تنظيم قانون تطبيق

 شدري لدم كمدا ،بالهيئدة العامدل الفريدق وزيدادة الزكدو  الدوعي ونشر الهيئة تعريف في عالمياإل
 معيقددات أليددة مقترحدداتكم هددي مددا وهددو المفتددوح الثدداني السددؤال علددى إجددابتهمب الدراسددة أفددراد

 معيقددات أ  وجددودب باالسددتبانة؟ تددرد لددم الزكدداة تنظدديم قددانون تطبيددق تواجدده أخددرى وصددعوبات
 أن إلى ذل  الباحث ويع و باالستبانة. ترد لم الزكاة تنظيم قانون تطبيق اجهتو  أخرى وصعوبات

 يتوقعهــا كــان التــي المعيقــات مــن كبيــر لعــدد شــاملة كانــت بالمعيقــات يتعلــق فيمــا الســتبانة فقــرات
 دراسـة لـ  توصـلت مـا مـ  المفتوحـة األسـئلة تحليـل نتـائج مـن األولـى النتيجـة توافقت وقد الباحث،
 علــى إيجابــا يــنعكس ممــا وتطبيقــ  ال كــاة تنظــيم يقــنن تشــري  وجــود ضــرورة فــي (1031)بلعــدل،
 بســـاطة أن كمـــا التنمويـــة أهـــدافها يحقـــق ممـــا الضـــريبي التشـــري  بتطبيـــق أســـوة ال كويـــة الحصـــيلة
ــــة جعــــل الــــدخل لضــــريبة التنظيمــــي الهيكــــل فــــي مقارنــــة للهيئــــة واإلداري التنظيمــــي الهيكــــل  عملي

 الفريـق  يـادة وهـي الرابعـة النتيجـة فـي الدراسـة إليـ  توصـلت مـا يعـ   امم محدودة تبقى التحصيل
 فقـرات نتـائج مـ  توافقت النتائج باقي أن حين في والتخصصات الكفاءات ذوي من بالهيئة العامل

  معظمها. في السابقة الدراسات نتائج وم  المغلقة الستبانة
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 رابعال الفصل

 الزكاة تنظيم قانون تطبيق واقع
 

 مبحثان: وفيه
  2195 وحتى 2199 من لفترةا خالل الفلسطينية الزكاة هيئة األول: المبحث
 المقترحة واالستراتيجية للهيئة المستقبلية التوجهات الثاني: المبحث
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 مقدمة:
 المعلومــات تحليــلو  دراســة مــن ،جلــي بشــكل فلســطين فــي ال كــاة تنظــيم قــانون تطبيــق واقــ  يتضــح
 مـــن عــدد إجــراء مــن عليهــا الحصـــول تــم والتــي األوليــة، مصــادرها عبـــر ال كــاة تطبيــق  واقــ عــن

 كـذل و  السـابقة، الدراسـات علـى والطـالع البؤريـة والمجموعـات العمـل وور  واللقاءات المقابالت
 ل كـــاةا هيئــة علــى التعـــرفو  الســتبانة، تحليــل بنتـــائج وربطهــا الثانويــة، المصـــادر مــن المعلومــات
 توضــيح  ســيتم والــذي القــانون لتطبيــق التنفيذيــة الجهــة باعتبارهــا المســتقبلية وتوجهاتهــا ةالفلســطيني

 .الفصل هذا خالل من
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 الرابع الفصل واقع تطبيق قانون تنظيم الزكاة
 األول المبحث

 لفترةا خالل الفلسطينية الزكاة هيئة
 2195 وحتى 2199 من

 تمهيد:
 فــي فلســطين فــي ال كويــة الحالــة قــ واو  لهــا، القــانوني والطــار الهيئــة، نشــأة بــي نّ ن المبحــث هــذا فـي
 ،1035العـام خـالل الفلسـطيني الوضـ  علـى عامـة نظـرة ثـم ومـن ال كاة، تنظيم قانون تطبيق ظل
 الســتراتيجية وتحديــد فهــم فــي ألهميتــ  والقــانوني والقتصــادي والجتمــاعي السياســي جوانبــ  بكافــة

 تحقيـقل هـاعمل وتطـوير القانون، بيقتط لتفعيل الهيئة قبل من تبذل التي جهودال ظل في المقترحة
 تنظــر أنو  ،تواجههــا التــي اتاإلشــكالي كافــة حــل فــي مســئولياتها أمــام الهيئــة يضــ  ممــا ،أغراضــها

 القـانون تطبيـق تفعيـل مـن لتـتمكن ؛المجـالت كافـة فـي ونمـو توسـ  بنظـرة القادمة المستقبلية للفترة
  .القانون تطبيق تواج  التي والصعوبات المعيقات على والتغلب

 
 :األول المطلب

 لها القانوني اإلطارو  الفلسطينية الزكاة هيئة نش ة
 لسـنة (3) رقـم ال كـاة تنظـيم قـانون بموجـب تعمل مستقلة، وطنية هيئة هي الفلسطينية ال كاة هيئة

 (3) الفقـرة (16) المادة في إنشائها على نص والذي م1008 /10/33 بتاريخ الصادر م،1008
 والقاضـي فبرايـر 1 بتـاريخ (344) رقـم الـو راء مجلـس بقـرار 1030 عـام فـي لهيئـةا أنشـئتف ،من 

 بمرحلـــة الهيئــة تمـــر حيــث 1033 عــام بدايـــة أعمالهــا فـــي وشــرعت الهيئــة أمنـــاء مجلــس بتشــكيل
 القانونيــة، واألهليــة ،واإلداري المــالي والســتقالل العتباريــة بالشخصــية تتمتــ و   والبنــاء، التأســيس
 الســتقالل مفهــوم "ويثيــر ،أغراضــها تحقيــق لهــا تكفــل التــي ،والتصــرفات األعمــال جميــ  لمباشــرة
 لهــا المنشــأة القانونيــة األداة بمقتضــى الصــفة هــذه منحــت التــي العامــة للمؤسســات واإلداري المــالي
 الرقابـة مـن نوعـاا  تمـارس التـي للجهـات أو عليهـا للقـائمين سـواء األحيـان من كثير في خاطئاا  فهما

  العتبارية الشخصية في قانونية نظر وجهتي يوجد ال كاة هيئة وفي بكدار( مؤسسة تقرير) عليها"
 وعـدم ،والقانونيـة واإلداريـة المالية استقالليتها عن النظر بصرف عامة حكومية "هيئة هي هل لها

 "هيئـة هـي أم (1035 )المـدهون، العامـة" للموا نـة تابعة تكون بها خاصة مالية موا نة تخصيص
ـــةوطن ـــدها لهـــا الممنوحـــة العامـــة الصـــالحيات عـــن النظـــر بصـــرف مســـتقلة ي ـــة وتقي  العامـــة بالرقاب

 إصـــدار فـــي الـــو راء بمجلـــس عالقتهـــا وكـــذل  التشـــريعي المجلـــس قبـــل مـــن للمســـاءلة وخضـــوعها
ـــ التنفيذيـــة واللـــوائح األنظمـــة  )الغنـــدور، وماليـــا" إداريـــا الهيئـــة اســـتقالل يخـــص بمـــا للقـــانون رةالمفس 
 دراســة مفصــل بشــكل ذلــ  أوضــحت فقــد القــانوني الخــالف أو اإلشــكالية هــذه توضــيحول (1035
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 الرابع الفصل واقع تطبيق قانون تنظيم الزكاة
 توضيح" أن إلى تستند التي النظر اتوجه في الخالف هذا إلى فيها وأشارت أمان أعدتها خاصة
 وراء من المشرع ابتغاها التي الفلسفة من ابتداءا  ينطلق أن يجب واإلداري المالي الستقالل مفهوم
 قـادر إداري كيـان إيجـاد فـي المشـرع رغبـة فـي والمتمثلـة الصـفة هذه العامة ؤسساتالم بع  منح
 اإلجـــراءات عـــن بعيـــدا ومتكامـــل ومهنـــي مســـتقل بشـــكل عامـــة خدمـــة وتقـــديم وتنظـــيم إنشـــاء علـــى

 الخــرو  األحــوال مــن حــال بــأي يعنــي ل الســتقالل هــذا أن كمــا الحكــومي، والــروتين البيروقراطيــة
 تحصـــين أو العامـــة، المؤسســـات لعمـــل الناظمـــة واإلداريـــة الماليـــة واألنظمـــة القـــوانين عـــن الكامـــل
 تمامــا، ذلــ  مــن العكــس علــى بــل والمســاءلة، الرقابــة عــن بمنــأ  وجعلهــا عنهــا الصــادرة القــرارات

 يتفـق وبمـا مـرن بشـكل قانونيـا عليهـا المنصـوص والصـالحيات األعمـال ممارسة يعني فالستقالل
 األغـرا  تحقـق التـي األعمـال بكافـة والقيـام التعاقـد صـالحية لهـا كـونفي الهيئـة، عمـل طبيعة م 
 بالقـدر واإلداريـة المالية لشؤونها المنظمة الداخلية اللوائح ووض  المؤسسة، أجلها من أنشأت التي
 لمـا وتخضـ  ملحقـة موا نـة تكـون والتـي الخاصـة موا نتهـا لهـا يكـون وأن أعمالهـا، لممارسة الال م
 األنظمـة عليهـا تسـري عامة أموالا  أموالها تعتبر وأن وأحكام، قواعد من العامة نةالموا   ل  تخض 
 نظـام وفـق موظفيهـا شـؤون تنظـيم صـالحية لهـا يكـون وأن العـام، المـال علـى تسري التي القانونية
 أعمالهــا علــى يســري ذلــ  وبخــالف بهــا الخاصــة والماليــة اإلداريــة لألنظمــة بتشــري  وذلــ  خــاص

 فـي وللتوسـ  (1007 ،البرغـوثي) وأحكـام" قواعـد مـن العـامين المـوظفين علـى سريي ما وموظفيها
 المؤسسـات فـي واإلداري المـالي السـتقالل حـول كايـد ع يـ  دراسـة إلـى الرجوع ممكن المجال هذا

 منهـا السـتفادة الممكـن ومـن جيد بشكل الحالة شخص حيث والممارسة المفهوم الفلسطينية العامة
 .بالهيئة واإلداري المالي لالستقالل واضح مفهوم ترسيخ في

 اإلداريــة األنظمــة تســتكمل لــم أنهــا يالحــظ الفلســطينية ال كــاة لهيئــة العملــي الواقــ  علــى وبــالطالع
 اللوائحبـــ خـــاص ودليـــل بهـــا خـــاص الماليـــة لإلجـــراءات دليـــل تعـــد ولـــم عملهـــا تحكـــم التـــي والماليـــة
 الـذي القـانون يـنص لم حيث العامة الخ ينة من لتموي على تحصل ولم اإلداري والتنظيم الداخلية
 المدنيـة الخدمـة قـانون وفـق رواتـبهم علـى موظفيهـا حصـول عـدم وكـذل  صراحة ذل  على أنشأها

 واإلداريـة القانونيـة القضـايا مـن العديد في الفلسطينية السلطة م  الرسمية بالعالقة الت مت أنها إل
 وطنيـة هيئـة بأنهـا للهيئة العتبارية الشخصية تكون أنب األمناء لمجلس توج  هنا " أن حين في

 القـانون أن اعتبـار مـ  يتفـق وذلـ  (1035  يـد، )أبـو "واإلداري المـالي السـتقالل مفهـوم وتطبيق
 رأي مـ  ينسـجم مـا وهو العطاءات وقانون المدنية الخدمة قانون في جاء ما م  التنفيذية والالئحة
 المـوظفين نفقـات تشـمل بهـا خاصـة ماليـة موا نـة تخصيص ستثناءبا الستقالل مفهوم في الدراسة
 على للمحافظة وذل  وأحكام قواعد من العامة الموا نة ل  تخض  لما وتخض  ملحقة موا نة تكون

 تســري التــي القانونيــة األنظمــة عليهــا تســري عامــة أمــوالا  أموالهــا تعتبــر وأن واســتمراريتها ديمومتهــا
  .العام المال على
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  :الثاني لبالمط
 الزكاة تنظيم قانون تطبيق ظل في فلسطين في الزكوية الحالة واقع

 لـمو  منـ ، الغـر  وتحقيـق ال كـاة لتنظـيم المطلوبـة بالدرجـة يطبق لم القانون بأن الدراسة، نتائج تبي نّ 
 النتـــائج تلـــ  عـــ   ومـــا ،التجـــارة عـــرو  باســـتثناء هـــا،موارد كافـــة مـــن ال كـــاة ليتحصـــب الهيئـــة تقـــم
 والتبرعــات ال كويــة األمــوال مــن الهيئــة إيــرادات حــول الهيئــة مــن عليهــا الحصــول تــم التــي معلومــاتال

 يلي: لما وفقا ومصارفها والمساعدات
 اإليرادات .9

 بحسـبو  ،1035 سبتمبر شهر وحتى 1033 عام أواخر في القانون بموجب عملها بداية منذ الهيئة"
 الهيئـــة عبـــر ل كـــاةا دافعـــي عـــدد بلـــغ ،ســـنوات ربـــ أ تقـــارب والتـــي الفتـــرة تلـــ  عـــن لهـــا إحصـــاء  خـــر

 اســتخدامها عــدمو  ال كــاة جمــ  فــي بــاإلل ام األخــذ لعــدم ال كــوي الوعــاء تحديــد دون ،مكلــف (3875)
 إليـرادات القـائم الوض  مؤشرات بي نّ ي (13) رقم لجدولوا ،(1035)الخطيب، "ال كوي اإلقرار لنموذ 
 مــن عليهــا الحصــول تــم والتــي والمســاعدات والتبرعــات ةويــل كا األمــوال مــن أعــاله الفتــرة عــن الهيئــة
 الماضية. سنوات األرب  فترة خالل المالية الهيئة تقارير

 21 جدول
 خالل والمساعدات والتبرعات الزكوية األموال من الهيئة راداتيإل القائم الوضع مؤشرات يوضح

 2195 سبتمبر شهر وحتى 2199من الفترة

 الدافعين عدد المؤشر م.
 للزكاة

 المحصلة األموال
 األمريكي بالدوالر

 المحصل )نسبة القياسية القيمة
 التحصيالت( إجمالي من

 %83 1،054،303.00 3،875 التجارة عرو  9
 - 0،00 0،00 مقامها يقوم وما النقود  كاة 2
 - 0،00 0،00 الحرة والمهن المال كسب  كاة 3
 - 0،00 0،00 التالمستغ  كاة 4
 - 0،00 0،00 والثمار ال روع  كاة 5
 - 0،00 0،00 والركا  المعادن  كاة 6
 - 0،00 0،00 والفضة الذهب  كاة 7
 - 0،00 0،00 األنعام  كاة 8
 - 0،00 0،00 البحر مستخرجات  كاة 1
 - 0،00 0،00 والمائية الحيوانية والمنتجات النحل عسل  كاة 91
 %33 471،364.00 محدد غير خارجية ساعداتوم تبرعات 99

 %300 1،518،065.00 9،875 اإلجمالي
 دوالر 631،111 الفترة خالل والمساعدات والتبرعات الزكوية لألموال السنو  المتوسط

 .لمواردها وفقا تصنيفها تم التيو  غ ة الفلسطينية ال كاة هيئة بيانات على بالعتماد بواسطة الباحث ردج   الجدول
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 لـد  المسـجلة الشـركات بعـدد قسـناه مـا إذا جـداا، محـدوداا  المكلفـين، مـن العـدد هـذا يعتبـر التعليق:

 إلــى وصــل التجــاري الســجل دائــرة لــد  المســجلة الشــركات "عــدد أن حيــث ،التجــاري الســجل دائــرة
 ،أمريكــي دولر ($3،336،337،130) قــدره إجمــالي برأســمال فــردي، وتــاجر شــركة (11،010)

 التضـامن؛ شـركات رأسـمال احتساب دون المحدودة، المساهمة ذات والشركات المساهمة تللشركا
 تعتبـر الشـركات وهـذه (،1035رويضـة، أبـو) التضـامن" شـركات عقود في المال رأس تحديد لعدم
 بتسـجيل يقوموا ل التجار من العديد هنال  أن مالحظة م  ،للقانون وفقاا  ال كاة بدف  المكلفين من

 التضـــــامن شـــــركات رأســـــمال احتســـــاب عـــــدم وكـــــذل  الشـــــركات، مســـــجل لـــــد  التجـــــاري نشـــــاطهم
 الممكــــن ال كويــــة األمــــوال عظــــم إلــــىذلــــ   شــــيريممــــا  ،الفــــردي الملــــ  ذات التجاريــــة والنشــــاطات
 المكلفــين عــدد بــي نّ ي الــذي (،11) رقــم الجــدول فــي مبــين هــو مــا وفــق رد،االمــو  ههــذ مــن تحصــيلها

 باسـتثناء تحصـيلها الواجـب ال كـاة ومقـدار لل كاة الخاضعة األموال جموح القانون وفق ال كاة بدف 
 :والمساعدات التبرعات

 22 جدول
 القانون بموجب الزكاة بدفع المكلفين عدد بيَّن  ي

 سنوياا  تحصيلها الواجب الزكاة ومقدار للزكاة الخاضعة األموال وحجم 
 الشركات

  واألفراد

 عدد

 ينالمكلف

 المال رأس

 المستثمر

 رأس صافي

 العامل المال

 الربح هامش

01% 
 الزكوي الوعاء

 الواجبة الزكاة

 %5.2 بمقدار

 22،052،322 100،213،101 55،230،509 029،300،097 552،305،093 03 مساهمة شركات

 ذات شركات

 محدودة مسئولية
1525 122،373،333 139،317،333 12،237،333 173،203،333 0،153،573 

 محدد غير محدد غير محدد غير محدد غير محدد غير 0133 تضامن شركات

 محدد غير محدد غير محدد غير محدد غير محدد غير 20220 أفراد

 01،940،110 101،111،434 009،100،139 295،125،192 0،091،001،391 53،131 اإلجمالي

 بالدولر المدرجة والمبالغ غ ة الفلسطينية القتصاد  ارةو  بيانات على بالعتماد الباحث بواسطة ردج   الجدولو 
 رأس مــن %50 نســبة بمتوســط الباحــث قبــل مــن فرضــية بنســبة العامــل المــال رأس صــافي احتســاب تــم :ةمالحظدد
ضـافة ،المسـتثمر المـال  المـال رأس مـن %60 ال كـوي الوعـاء يكـونف المـال رأس مـن %30 بمقـدار ربـح هـام  وا 

 المستثمر.
 الفلسـطينية المصـارف خـالل مـن تحصيلها يمكن التي ال كوية األموال فإن سبق ما إلى باإلضافة
 ،1034 لعــام السـنوي تقريرهـا فـي الفلسـطينية النقـد سـلطة عـن المنشـورة المعلومـات فحسـب كبيـرة،
 موجــودات بلغــت حيــث المصــارف، فــي والودائــ  الموجــودات لحجــم ارتفاعــاا  هنــا  أن بــي نّ ي" والــذي

 بالعـام مقارنـة %5.6 نسـبت  بارتفـاع دولر مليـار (33.835) 1034 للعـام فلسطينيةال المصارف
 ب يــادة مليــار (8.314) بمبلــغ 1034 لعــام المصــارف فـي العمــالء ودائــ  حجــم بلــغ فيمـا ،1031
ــــــة"1031 العــــــام عــــــن 7.6%  (:"نــــــت"http://www.palestineeconomy.ps 1035 .)بواب

 األدنــى الحــد بــأن العلــم مــ  ،"مصــرف 36 الفلســطينية النقــد ســلطة مــن المعتمــدة المصــارف وعــدد"

http://www.palestineeconomy.ps/


 

95 

 

 الرابع الفصل واقع تطبيق قانون تنظيم الزكاة
 www.pma.ps الفلســـــطينية النقــــد ســــلطة).دولر مليــــون 50 للبنــــ  بــــ  المســــموح المــــال لــــرأس
 :"نت"(1035

 " معـا األنبـاء وكالـة لمصـادر وفقـا دولر مليـون 75 إلى الحد هذا رفعت النقد سلطة أن حين في 
 المخصــص أو المــدفوع المــال لــرأس األدنــى الحــد رفــ  علــى الموافقــة النقــد ســلطة إدارة مجلــس قــرر

 مـن يعادلهـا ما أو أمريكي دولر مليون (75) إلى (50) من فلسطين في المصرفي العمل لم اولة
 :"نت"(https://www.maannews.net 14/05/1035 )معا."المتداولة العمالت

ـحَ ت   لم والتي األخر  ال كاة موارد من العديد يخص فيما وأما  حيـث  كويـة، أمـوال منهـا الهيئـة لص 
 تـولي لـم هـاأنو  تحصـيلها، فـي القانون تطبيق على العمل في الهيئة قبل من قصور هنا  أن بي نّ ت

 1035 العـام فـي الهيئة وأن الماضية، واتالسن في خطة لها تض  ولم الجوانب، هذه في اهتماما
 ال كــــاة أمــــوال اســــتقطاب فــــي الهيئــــة دور تع يــــ  أهــــدافها تضــــمنت تشــــغيلية خطــــة بإعــــداد قامــــت

 خطــة وفــق العمــل عليهــا يســتوجب ممــا ملموســة، نتــائج أي تحقــق أن دون ،والهبــات والمســاعدات
 مــ  قويــة عالقــات بنــاء لممكــنا مــن" أنــ  بالهيئــة اإلدارة مجلــس عضــو أفــاد ذلــ  فــيو  اســتراتيجية،

 التربيـــة وو ارة المحلـــي، الحكـــم وو ارة ال راعـــة، وو ارة الـــدخل، وضـــريبة والمواصـــالت، النقـــل و ارة
 بــذل الهيئــة مــن يتطلــب ممــا معهــا تنســيقالو  الصــحة، وو ارة المــدني، المجتمــ  ومنظمــات والتعلــيم،
 ال كـاة مـوارد عـن محوسـبة يانـاتب قاعـدة وبنـاء المعلومـات جمـ  فـي كـذل و  ذل  في كبير مجهود
 (1035 )العشي، .ها"موارد كافة من القانون وفق ال كاة بتحصيل للشروع
 عبـرت اأنه نجد علي  كونت أن يجب وما اإليرادات صعيد على الهيئة حققتها التي النتائج وبمقارنة

 نســـبة بلغـــت حيـــث 1035ســـبتمبر نهايـــة حتـــى القــانون تطبيـــق فـــي ال كـــاة هيئـــة فاعليـــة عـــدم عــن
 ال كويـــة األموالبـــ مقارنـــةا  تقريبـــا دولر (500،000) يقـــارب مـــا ل كـــاةل الســـنوي تحصـــيلال متوســـط

 تقريبـــاا، (%1.8) ت نســب مــا أي (37،300،000) بمبلــغ تقــدر التــيو  إل اميــاا  تحصــيلها المفتــر 
 جميـ  هـم القـانون وفـق ال اميـاا  ال كـاة لـدف  الخاضـعين نأ اعتبـار علـى وذل  جداا  قليلة نسبة ذهوه

 نســبة وأن .والمســاعدات التبرعــات باســتثناء الشــركات مســجل لــد  المســجلة الفلســطينية الشــركات
 التــ امهم درجــة نفــإ وبالتــالي تقريبــا (%8) ال كــاة بــدف  المكلفــين عــدد إجمــالي مــن لل كــاة الــدافعين

 .جداا  محدود للهيئة ال كاة بدف 
 المل مـة الشـركات عن القتصاد و ارة لبيانات تناداا اس تحصيلها الممكن ال كوية اإليرادات وبمقارنة

 متوسـط تظهـر التـي الدخل ضريبة بإيرادات (11) رقم جدول في ةبي نّ المو  القانون وفق ال كاة بدف 
 ال كويـة األمـوال إيـرادات أن يتضـح حيـث (11) رقـم الجـدول وفـق دولر مليون 13سنوي تحصيل
 األمـــوال إيـــرادات العتبـــار بعـــين يؤخـــذ لـــم حيـــث ت يـــد قـــد بـــل الـــدخل ضـــريبة إيـــرادات إلـــى مقاربـــة
 الواقـ  فهـذا دولر مليـار 3 بمبلـغ قـدرت والتـي المصـارف لـد  الودائـ   كاة ومنها األخر  ال كوية
 فـي بال دواجيـة المكلـف لشـعور الموارد هذه من لل كاة تحصيلها في ال كاة هيئة أمام عائق يشكل

http://www.pma.ps/
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 تنظيم خالل من الجهود توحيد تتبني التي النظر وجهة يع   مما و كاة ضريبة من المالي العبء
 القـانون وبحكم صراحة وتنص تكاملية عالقة تكون بحيث ال كاة وهيئة الدخل ضريبة بين العالقة
 حصــيلة  يــادة وبالمقابــل الــدخل ضــريبة حصــيلة مــن يحســن ممــا الضــريبة مــن ال كــاة خصــم علــى

 ال كاة. تنظيم قانون تطبيق تفعيل عبر ال كوية األموال
 23 جدول

 المحصلة الضريبية األموال حجم بيَّن  ي
 األمريكي بالدوالر 2195 وحتى 2192 من الفترة خالل

 الدخل ضريبة بدفع المكلفين
 السنوات

5105 5103 5104 5102 

 7,100,000 4,100,000 6,100,000 4,100,000 التأمين وشركات والمصارف الشركات
 4,400,000 1,300,000 5,300,000 1,300,000 األفراد

 31,500,000 31,100,000 30,300,000 30,000,000 والمستخدمون الموظفون
 25,911,111 21,411,111 29,411,111 97,211,111 اإلجمالي

 منشورة غير المالية و ارة بيانات على بالعتماد الباحث بواسطة ردج   الجدول

 القائمــة الجهــات تعــدد وهــو الفلســطينية، ال كــاة هيئــة أمــام الدراســة نتــائج أظهرتــ  أخــر واقــ  وهنــا 
 الخيريـــة الجمعيـــات ،فـــي والمتمثلـــة الهيئـــة بخـــالف بهـــا والتصـــرف ال كويـــة األمـــوال تحصـــيل علـــى
 ذلـ و  ال كويـة، األمـوال مـن كبيـرة شـريحة على لص  حْ تَ  والتي األوقاف، لو ارة التابعة ال كاة ولجان
 األوقـاف و ارة فـي لل كـاة العامـة اإلدارة عـن الصـادرة نشـرةال يفـ معلومـات مـن ورد مـا إلـى ناداا است
 لل كــاة العامــة اإلدارة عــام مــديرل الباحــث مراســلة علــى رداا  عليهــا الحصــول تــم والتــي 1034 لعــام
 ةقيمـ وأن غ ة محافظات على مو عة لجنة 45 بها اللجان عدد بأن أظهرت والتي (3) رقم ملحق

 ،1320 ،1321) األعـــوام خـــالل الفرعيـــة ولجانهـــا لل كـــاة العامـــة اإلدارة قـــدمتها التـــي المســـاعدات

 مـــــــــا دولر (31,311,106) ،(1,630,331) ،(1,043,110) مبلـــــــــغ التـــــــــوالي علـــــــــى (1321
 هيئة تحصيالت مقارنةبو  تقريبا رلدو  مليون 6 سنوي وبمتوسط دولر (37,863,616) مجموع 
 تقريبـاا  (%30) نسـبة تمثـل نجـدها لألوقـاف التابعـة ال كـاة لجـان تحصـيالت مـ  ترةالف لنفس ال كاة
 الخيريــة الجمعيــات عبــر تحصــيلها يــتم التــي ال كويــة األمــوال باســتثناء هــذا اللجــان تحصــيالت مــن
 تحصــيال ال كــاة تنظــيم فــي القــانون بحكــم رســمية كجهــة الهيئــة دور تفعيــل ضــرورة يؤكــد مــا وهــذا

برا  اصدهامق لتحقيق وصرفا  الواق . أر  على أهميتها وا 
 مصارفال .2
 وتـدف  .واإلجمـاع والسـنة الكتـاب بأدلة اإلسالمي الشرع في المحددة هامصارف على ال كاة تصرف
ــَدَقات   ﴿ِإن َمــا :تعــالى قولــ  فــي األصــناف هــذه تبي ّنــ وقــد الثمانيــة األصــناف إلــى ال كــاة  ِلْلف َقــَراءِ  الص 

َؤل َفــةِ  َعَلْيَهــا َعــاِمِلينَ َوالْ  َواْلَمَســاِكينِ  َقــابِ  َوِفــي ق ل ــوب ه مْ  َواْلم  ــِبيلِ  َوِاْبــنِ  الل ــ ِ  َســِبيلِ  َوِفــي َواْلَغــاِرِمينَ  الر   الس 
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 الجـدولو  اإلسـالمية الشـريعة وفـق بالصـرف الهيئـة قامـت وقـد .َحِكـيم ﴾ َعِلـيم   َوالل ـ    الل ـ ِ  ِمنَ  َفِريَضةا 

من األموال التي  التشغيلية ونفقاتها المشاري  على ال كوية لألموال ئةالهي مصارف بي نّ ي (14) رقم
 تو عهــا تــم والبــاقي الطارئـة المشــاري  علــى صـرفها تــم الهيئــة إيــرادات ثلـث أن حيــث ،تـم تحصــيلها

 والطاقـــة عمـــل فـــرص كتـــوفير تنمويـــة ومشـــاري  الفقـــراء وأفقـــر الفقيـــرة األســـر تخـــدم مشـــاري  علـــى
 .التشغيلية الهيئة نفقات تغطية إلى باإلضافة الشمسية

 24 جدول
 الهيئة عبر الزكاة لمصارف القائم الوضع قياس مؤشرات بيَّن  ي

 2195 سبتمبر نهاية وحتى 2199نوفمبر أول من الفترة خالل

 المستفيدة الفئة المؤشر المشروع م
 عدد

 المستفيدين
 القيمة

 القيمة

 القياسية

 )نسبة

 نم الصرف

 اإليراد(

 الغارمين مشروع  .2
 تددم الددنين الغددارمين عدددد

 استهدافهم
 % 3.21 0333.33 * مسجون غارم

 الفطر زكاة مشروع  .1
ستفيدة األسر عدد  من الم

  المشروع
 % 5.71 293،333.33 2933 فقيرة أسر

0.  
ساعدة مشروع حاالت م  ال

 الموظفين من الخاصة

ستفيدين الموظفين عدد  الم

 المشروع من
 % 0.30 50،717.33 02 وميحك موظف

1.  
 البيددوت تأهيددل مشددروع

 للسكن الصالحة غير

يوت عدد ير الب  صالحة غ

  تأهيلها تم التي للسكن
 * * يتم لم فقيرة أسر

7.  
 الددددوا  دعدددم مشدددروع

 المرضى وإطعام

 تددم الددنين المرضددى عدددد

 استهدافهم

 مددددن مددددري 

 الفقرا 
25،733 073،311.33 20.27 % 

0.  
 الشمسية الطاقة مشروع

 للمستشفيات

 الشمسدددية الطاقدددة كميدددة

 .المنتجة

 صددحية مؤسسددة

 واط بالكيلو
50  139،203.33 2.15 % 

5.  
 الشمسية الطاقة مشروع

 للمنازل
  الطاقة وكمية المنازل عدد

 فقيدددرة  مندددازل

 الطاقة كمية
70  02،333.33 2.73 % 

2.  
 مشدداريعال دعددم مشددروع

 صغيرةال
 % 1.05 03،333.33  01 فقيرة أسرة  العمل فرص عدد

 % 2.13 121،022.33 2333 فقير علم طالب المكفولين الطالب عدد علم طالب كفالة مشروع  .9

 % 22.12 193،200.33 520 فقيرة أسرة المستهدفة األسر عدد الفقرا  أفقر مشروع  .23

22.  
 مسددددداعدات مشدددددروع

 الفقيرة لألسر عينية

 الفقيددددرة األسددددر عدددددد

 المستفيدة.
 % 2.79 13،221.33  2733 فقيرة أسرة

21.  
 التدددددددأمين مشدددددددروع

 الصحي

 صحيا المؤمنين عدد

 استهدافهم تم النين
 * * يتم لم فقيرة أسرة

 %07.12 293،275.33 * فقيرة أسرة المنفقة. األموال حجم طارئةال مشاريعال  .20

 %0.00 202،197.33 * موظفين رواتب  التشغيلية النفقات حجم تشغيلية نفقات  .21

 %011 5،255،114.11 اإلجمالي

 خــالل اإليــرادات إجمــالي علــى بنــاء المؤشــرات احتســاب متــو  األمريكــي بالــدولر المبــالغ الفلســطينية ال كــاة هيئــة :المصــدر
 .السابقة األرب  السنوات
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 9 رقم شكل

 من رةالفت خالل للهيئة التشغيلية والمصاريف المشاريع على الصرف نسب بيانياا  شكلال بيَّن  ي
 2195 سبتمبر نهاية وحتى 2199 نوفمبر نهاية

 
 الباحث بواسطة ردج   الشكل

 

 1033 نــوفمبر نهايــة مــن الفتــرة خــالل الســنوية الهيئــة أعمــال نتــائج (15) رقــم الجــدول بــي نّ ي كمــا
ـحَ الم   ال كويـة األمـوال مجمـوع مقارنة خالل من 1035 سبتمبر نهاية وحتى  األمـوال بمجمـوع لةص 

 من اإليرادات في تحسن وجود على يدلل والذي التشغيلية الهيئة ونفقات المشاري  على فةالمصرو 
 بالشـكل لـيس ولكـن القـانون تطبيـق تفعيـل نحـو جهـود تبذل الهيئة بأن يعني والذي أخر  إلى سنة
  .رجوالم

 25 جدول
 الفترة خالل الفلسطينية الزكاة هيئة ونفقات ايرادات

 (دوالر باأللف والمبالغ األمريكي دوالر :العملة) 2195 سبتمبر وحتى 2199نوفمبر من
 المجموع 2195 2194 2193 2192 2199 السنوات

  925.135 251.265 (94.835) (2.937)  المدور العجز أو الفائض
 1،518.060 3،386.67 531.41 735.040 11.310 0 اإليرادات
 2،229.495 3،034.04 716.75 440.340 45.618 1.317 اتالمصروف
 138.565 371.610 (311.110) 174.300 (31.638) (1.317) العام والعج  الفائ 
  138.565 315.315 153.165 (34.815)  متراكم عج  أو فائ 

 عن تعبر قوسين بين التي المبالغ بأن العلم م  طينيةالفلس ال كاة هيئة بيانات على اعتمادا الباحث بواسطة ج رد الجدول
  العج 
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 2 رقم شكل

 الزكاة هيئةل والمصروفات إليراداتا بيانيال رسمالب شكلال بيَّن  ي
 2195 حتى 2199 من الفترة خالل 

 
 الباحث بواسطة ج رد الشكل

 

 القانون طبيقت في الهيئة تواجه التي والصعوبات المعيقات .3
 تنظــيم قــانون تطبيــق تواجــ  التــي والصــعوبات لمعيقــاتل قعميــ تحليــل إجــراء جــدا المهــم مــن فكــان
 والقـــانوني والقتصـــادي والجتمـــاعي السياســـي الوضـــ  ظـــل فـــي ال كويـــة بالحالـــة والمتمثلـــة ال كـــاة
 ال كـــاة يمتنظـــ قـــانون تطبيــق تفعيـــل مـــن الهيئــة لتمكـــين جـــداا  مهمـــة ذلــ  حـــول المعلومـــاتف ،القــائم

عدادو    .الهيئة تتبنها ال كوي للقطاع استراتيجية خطة أي ا 
 فـي ال كـاة تنظـيم قـانون تطبيق تواج  التي والصعوبات المعيقات من العديد الدراسة أظهرت حيث

 عديـدة قضـايا هنا و  المقترحة، الستراتيجية صياغة في وتحليل دراسة محل كانت والتي فلسطين
 منـ  التهـرب من والحد والمتابعة التحصيل مجال في ال كوي القطاع تواج  يالت بالتحديات متعلقة
 .ذل  على والمؤثرات األسباب عن البحث يستدعي مما شرعا، المحددة األوج  في صرفها و ليات
 العديـد منشورال غير بحث  أظهر حيث ال كاة تنظيم قانون ثغرات في الباحث م  مقابلة لنا فكانت
 حول رأي ل  وكان القانون تطبيق عن المسئولين قبل من بها الهتمام من لبد والتي الثغرات من

ــــــوعي ضــــــعف " وهــــــي أهمهــــــا ىعلــــــ أكــــــد والتــــــي المعيقــــــات  "ال كــــــاة مأسســــــة فــــــي المجتمعــــــي ال
ـــذل  (1035)األغـــا، ـــد ول ـــيم إعـــادة مـــن لب ـــةل تقي ـــة الخـــدمات نوعي ـــة الخدمـــة وجـــودة ال كوي  وحقيق

 العدالـــــة تحقـــــق التـــــي للمعـــــايير وفقـــــاا  الخـــــدمات ميتقـــــد فـــــي ةالشـــــفافيو  األداء وجـــــودة التصـــــورات،
 نوعيــة مقابــل ال كــوي الواقــ  يعكســ  مــا ظــل فــي الخــدمات هــذه فعاليــة مــد  قيــاسو  ،الجتماعيــة

 توقعـاتهم تلبيـة ومـد  هـايتلقو  أن يجب التي الخدمات ومستو  المستفيدين لها ينظر التي المفاهيم
 الســتراتيجية لتحديــد 1035 عــام خــالل الفلســطيني وضــ ال علــى عامــة نظــرة نلقــي أنبــ دفــ  ممــا

 التـي والصـعوبات المعيقـات على التغلبو  القانون تطبيق تفعيل في والمساهمات والحلول المقترحة
 .الستراتيجية بصياغة العتبار بعين أخذت حيث والتوصيات النتائجب السادس الفصل هاضمنت
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  :ثالثال المطلب

 2195 العام خالل لفلسطينيا الوضع على عامة نظرة
ـــــر ـــــة 1035 العـــــام خـــــالل الفلســـــطيني الوضـــــ  معرفـــــة يعتب ـــــ  بكاف  والجتمـــــاعي السياســـــي جوانب

 يــــوفر فهــــو المقترحــــة، الســــتراتيجية وتحديــــد فهــــم فــــي عاليــــة أهميــــة ذات والقــــانوني والقتصــــادي
 األمــوال حصــيلت فــي ال كــوي القطــاع فــي األثــر لــ  ولمــا المتاحــة، للمــوارد وفقــا للتخطــيط األســاس
 فمعرفــة الرشــيد، الحكــم دولــة وبنــاء الفســاد مظــاهر مــن المجتمــ  لحمايــة مصــارفها وتأديــة ال كويــة

 ال كـــوي بالقطـــاع العالقـــة ذات والقـــوانين الجتماعيـــة وحـــالتهم الســـكان ووضـــ  الماليـــة السياســـات
  وغيرها ال كوي لقطاعا بين الشاملة العالقة لتحديد المجال يتيح تقييم بمثابة فهي ة،مهمو  ضرورية

 إلــى الراميــة المختلفــة القطاعــات بــين عالقــات إنشــاء علــى تحفــ  أنهــا كمــا والــو ارات الهيئــات مــن
 المقترحة. الستراتيجية وفق القانون تطبيق خالل من فلسطين في ال كوي الواق  تحسين

 والخـارجي يالمحلـ المسـتويين علـى أنـ  نجد 1035 العام خالل السياسي الوض  على وبالطالع
 ،المفاوضـات تعثـرو  السـتقرار، وعدم والتقلب بالهشاشة متسماا  ،مكان  يراوح السياسي الوض  ظل
 السـتيطاني التوسـ  مواصـلة علـى اإلسـرائيلي واإلصـرار العدوانيـة اإلسـرائيلية الممارسـات تصعيدو 

بقـاء الضـفة، فـي  الفلسـطيني سـيالسيا النقسـام اسـتمرار إلـى إضـافة الحصـار، تحـت غـ ة قطـاع وا 
 قطــاع فــي مســئولياتها الوفــاق حكومــة تحمــل وعــدم .التشــريعي المجلــس تعطيــل واســتمرار الــداخلي
 المســاعدات علــى العتمــاد اســتمرار مــ " حيــث والبطالــة الفقــر معــدلت  يــادة إلــى أد  ممــا غــ ة.

 ارتفعـــتو  ،الضـــفة فـــي % 38و غـــ ة قطـــاع فـــي % 45 نســـبت  مـــا إلـــى البطالـــة معـــدلت وارتفـــاع
 علـى مؤشـر وهـذا 1034 عـام نهايـة بحلـول %60 عـن ي يـد مـا إلـى الشـباب صـفوف فـي البطالة
 اإلحصـاء )جهـا  "عليـ  الحصـار تشـديد نتيجـة القطـاع لسـكان المسـبوق غير القتصادي التدهور
 (www.pcbs.gov.ps 1034 المرك ي

 التــي األســر نســبة وارتفعــت %18.8 الضــفة فــي بينمــا %50 غــ ة قطــاع فــي الفقــر نســبة وبلغــت"
 قطـاع فـي %17.7 إلى لتصل الجتماعية للحماية الوطني البرنامج من تموينية مساعدات تتلقى
 (1035 ،الطرشاوي) ."غ ة
 طـرف كـل أصـبح بحيـث بـالختالف، الـداخلي الفلسطيني النقسام ظل في القانوني الوض  اتسمو 

 غـــ ة وفـــي رئاســـية مراســـيم يصـــدر الـــرئيس الضـــفة ففـــي للقـــوانين، التشـــري  فـــي بشـــرعيت  يتمســـ 
 والختالف التناق  يشوب  تشريعي واق  أوجد مما الرئيس مصادقة بدون قوانين يصدر التشريعي

 للقوانين. التطبيق في عائق يشكل مما الوطن شطري على تطبيق  في
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 :األول المبحث خالصة
 ال كويــة الحالــة واقــ و  ، لهــا القــانوني اإلطــارو  الفلســطينية ال كــاة هيئــة نشــأة اســتعرا  خــالل ومــن
 الفلسطيني الوض  على عامةال نظرةال واستعرا  ،ال كاة تنظيم قانون تطبيق ظل في فلسطين في

 النظم استكمال عدم عن عبري القانون تطبيق واق  بأن بنتيجة الباحث خلص ،1035 العام خالل
 الماسـتك مـن لبـد حيـث يئـة،اله لعمـل الال مة واإلجراءات اآلليات وتحديد ال كاة لتنظيم الضابطة

 ســواء ،القــانون وفــق وصــرفا تحصــيال ال كــاة تنظــيمل ال كــاة هيئــةل عمــل  ليــات وضــ و  الــنظم هــذه
 هـذا الشـرعية، للقواعـد وفقـا وصـرفها ال كـاة جبايـة عمليـة نظمتـ بحيـث ماليـة، وأ إداريـة مظ ـن   كانت

 الحلــول بوضــ  عالقــة لهــا التــي وخصوصــا ال كــاة، لتنظــيم الال مــة قــراراتال اتخــاذ إلــى باإلضــافة
 لمــا وفقــا نقــاط ثالثــة فــي  أهمهــا يتمثــل والتــي ،القــانون تطبيــق تواجــ  التــي والصــعوبات للمعيقــات

 يلي:
 المكلفـين من ال كاة تحصيل في هيئةلل مشاركتها في ال كاة بجم  تقوم التي الجهات تعدد .3

 وصرفها والشركات
 وتفــادي التكامــل يحقــق بمــا الــدخل ضــريبة نونوقـا ال كــاة تنظــيم قــانون بــين العالقــة تنظـيم .1

 .بينهما وال دواجية التعار 
 لتطبيـق الداعمـة الختصـاص وجهـات ال كـاة هيئة من كل   بين وتوطيدها العالقة توضيح .1

 .وغيرها األراضي وسلطة القتصاد وو ارة المحلي والحكم والداخلية كالقضاء القانون
 لهيئةا م  والتعامالت العمل لتنظيم قوي أساس اصدوره ندع مثلتس والقرارات النظم هذه أن حيث

 أو للخالفـات حلـول وض  وفي ،القانون تطبيق في الختصاص جهاتو  المعنية اللجانو  المكلفو 
 يسـاعد بـدورة هـذا ،القـانون لتطبيـق المساندة والجهات والمكلف الهيئة من كل تواج  التي المشاكل
 تشــري  مــن والغــر  ال كــاة مقاصــد تحقيــق علــى يعــود ممــا ،وفاعليــة بكفــاءة القــانون تطبيــق علــى

 للدولــة الماليــة المــوارد أهــم مــن تعتبــر والتــي وصــرفا، تحصــيال فلســطين فــي ال كــاة بتنظــيم القــانون
 .اإلسالمية
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 الثاني المبحث

 المقترحة واالستراتيجية للهيئة المستقبلية التوجهات
 :تمهيد
 نشــأتها منــذ عملهــا فتــرة خــالل الهيئــة مقــدور فــي يكــن لــم بأنــ  األول، المبحــث خــالل مــن يتضــح
 ،إنشـــائها مـــن الغـــر  تحقيـــق مـــن المطلـــوب المســـتو  إلـــى الوصـــول ،1035 عـــام نهايـــة وحتـــى
 لتحقيـق واجههـات التـي الصـعوباتو  المعيقـات ظـل في وخصوصاا  ،المرجو شكلالب أهدافها وتحقيق
 الباحـث علـى ل امـا كـان القانون تطبيق واق  وتحليل وصف في األول للمبحث واستكمال أهدافها،
 تطبيـــق لتفعيـــل المســـتقبلية النظـــرة دراســـة خـــالل مـــن للهيئـــة المســـتقبلية التوجهـــات وتحليـــل دراســـة
 سـيتم والتـي ،القانون تطبيق لتفعيل والمساهمات الحلول أهم كأحد المقترحة والستراتيجية ،القانون
 تـم التـي للمعلومـات اسـتناداا  صـياغتها تـم اتيجيةالسـتر  هـذه أن حيث ،المبحث هذا في لها التطرق
 فيهــا والعــاملين أمنائهــا ومجلــس اإلدارة مــ  المتكــررة اللقــاءات عبــر وتوجهاتهــا الهيئــة عــن جمعهــا
 الحكـيم قـرارال مـ  متوافقـة جـاءت والتـي ،البؤريـة المجموعـة طـاقم وبمسـاعدة وعلميـة مهنية بطريقة
   .سنوات خمس لفترة تراتيجيةاس خطة إعدادب بالهيئة األمناء لمجلس

 
  :ولاأل  لمطلبا

 القانون تطبيق لتفعيل االستراتيجية النظرة

 كهيئة وتفعيلها للهيئة المستقبلية العامة التوجهاتو  القانون لتطبيق الواق  مؤشرات ضوء في
 تائجن أظهرتها والتي ،مقاصدها ال كاة لتحقق ال كاة مأسسة وضرورة ،ال كاة لتنظيم مستقلة وطنية
 استراتيجية عنوان تحمل ،بلورتها مت التي الستراتيجية نظرةال فإن المستقبلية والمؤشرات الدراسة
 خالل من الحالي، بالوض  لالرتقاء القانون طبيقت فعيللت األفضل التوج  فهي ،والتوس  النمو

 في للهيئة مستقبليةال الفترة تشهد أن المفتر  من إذ ،تحقيقها المطلوب النتائج أو أهدافها ديحدت
 من يتطلب الذي األمر ،اوتنوعه ال كاة موارد في كبيراا  نمواا  والتوس  النمو استراتيجية هاتنفيذ ظل
 ؛ال كاة بمأسسة المجتمعي الوعي درجة ورف  ،المحلية الكفاءات استقطاب في التوس  لهيئةا

 المجتم  ثقة يع   مما ؛أكبر بشكل المستهدفة للفئات الخدمات تقديم في التوس  مرحلةل لتنتقل
 أساسية كركي ة التطوعي العمل تفعيل أيضا أهدافها بتحقيق الهيئة يساعد ومما ،بها الفلسطيني

  يادةو  التطوعي، العمل من لحقة مرحلة في عليها العاملين لتجنيد ؛الفلسطيني المجتم  في
نشاء هيئة،بال العاملين أعداد  العمل، وأساليب طرق وتطوير جديدة، تنظيمية وحداتو  أقسام وا 

 كل ،الموظفين بين جديدة عمل وأخالقيات قيم وغرس تها،أنشط لتطوير التكنولوجيا واستخدام
 تحقيق أهمها الم ايا من العديد تحقيق على تساعدس والتي ،والتوس  النمو نحو التجاه يمثل ذل 
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 المنظمات خالل من مي ةم خدمة تقديمو  ،كافة مواردها من لل كاة التحصيل من أكبر قدر

 باقتصاديات التمت  على القدرة وتحقيق ،هيئةلل أقو  مكانة وتحقيق الحكومية، واألجه ة الخدمية
مكانية الكبير، الحجم  قوة نقاط تمتل  أنها خصوصاا و  الطويل، األجل في والنجاح السيطرة وا 
 في ال كاة تنظيم قانون قتطبي واق  في وحقيقي ذريج تغيير يحدث مما ،ذل  من نهاتمك   وفرص
 ال كاة،ب المتعلقة والمفاهيم ية،العقد بالجوانب ابتداءا  ال كاة، هيئة في جديد مناخ توفيرو  ،فلسطين
 تحقيق إلى يؤدي مما ،فلسطين في ال كوي واق ال في تغييرو  أفراده، وسلو  يةالمجتمع والجوانب
 الفكر في الفلسطيني مجتم ال ثقافة طويرتو  ،والبطالة الفقر ظاهرتي من الحد في ال كاة فاعلية

 في الهيئة ودور ،الموروثة المالية التشريعات وتطوير ،والقانوني والقتصادي والديني السياسي
 سنين عبر تطبق التي األمد طويلةال برامجال وتبني ال كاة تنظيم نحو التغيير إحداث هو ذل 

 المعيقات كافة التغلب من لبدو  ،لمنشودا للتغيير للوصول الواعي والجهد العمل من طويلة
 تطبيق في الستراتيجية النظرة خالل من التغيير هذا تحقيق في الهيئة تواج  التي والصعوبات
  يلي: فيما نبينها الراحل من مجموعة تتضمن والتي والتوس  النمو استراتيجية

 :يلي فيما المتمثلة المقترحة والتوسع النمو استراتيجية توجهات خطوات تطبيق أوالا:
 بالهيئة. خاصة استراتيجية لصياغة وصول الستراتيجي التخطيط عملية تبني .3
 مجتمعيــةال األوضــاع واقــ  لفهــم الستشــارات وتقــديم البحــث مجــالت تغطــي نشــاطات جــراءإ .1

  فلسطين. في الجتماعي النظام منها يعاني التي الهامة اإلنسانية المشاكل حلو 
 لــــألداء ةيـــورقاب تقويميــــة ممارســـات اتبــــاعو  ،ال كـــاة وصــــرف جبايـــة وطــــرق أســـاليب تطـــوير .1

 .خالل و  عملالب الشروع قبل ما عليها العاملين تدريب برامج وتطوير ،مستمرة
 اجتماعية. أهداف ذات تنموية مشاري  يحقق بما المالية الهيئة موارد استثمار .4
 التعاونيـات، األهليـة، منظمـات)ال المحليـة الفلسـطينية المؤسسـات مـ  الشـراكة وتوطيد تع ي  .5

 الهيئة. بقيادة الحالية الئتالفات لتوسي  اإلمكانيات كافة واستكشاف المحلية( السلطات
 وهيئة الحكومية وغير الحكومية العالمية  كويةال المؤسسات بين ما العالقات من شبكة بناء .6

 الفقر ظاهرة من الحد يحقق بما القانون وتطبيق بأدائها النهو  يكفل بما الفلسطينية ال كاة
  .والبطالة

 فـــي حضـــورها تكثيـــف خـــالل مـــن واإلقليمـــي الـــوطني المســـتويين علـــى الهيئـــة وضـــ  تع يـــ  .7
 .الريادي دورها على الضوء وتسليط اإلعالم وسائل

 والمرئيـــة والمســـموعة المقـــروءة اإلعالميـــة الوســـائل مـــن العديـــد خـــالل مـــن ال كـــاة فقـــ  نشـــر .8
 .المجتم  ألفراد الستيعابية لقدرةا م  ينسجم بما وتبسيطها
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 مراحــلل وتــأهيلهم الهيئــة فــي العــاملين وخبــرات مهــارات رفــ  فــي الجهــود مــن م يــد اســتثمار .3

  فلسطين. في ال كاة تنظيم قانون تطبيق تفعيل نحو العمل من متقدمة
 يــة،التنمو  الهيئــة بمشــاري  يتعلــق فيمــا بالهيئــة، الخاصــة المعلومــات إدارة نظــم وتطــوير بنــاء .30

دارة دارة البشـــرية، المـــوارد وا  دارةو  وال كويـــة، الماليـــة المـــوارد وا   وحـــدة وعمـــل ال كـــاة مصـــارف ا 
 المجتمعيــة التنميــة تحقــق لمعــايير وفقــا الحــال ميســورة الجتماعيــة للحــالت وحصــر إحصــاء

  الجتماعية. العدالة في  تتحقق متكافل مجتم  بناءل
 .المحلية الجامعات م  كةالشرا دعائم لتقوية جديدة فرص استكشاف .33
 ال كــــوي الصــــعيد علــــى الهيئــــة أداء تحســــينل الوطنيــــة الخبــــرات لجــــذب حقيقيــــة جهــــود بــــذل .31

 .والخار  الداخل في الفلسطيني المجتم  أبناء بين الجتماعي التكافل وتحقيق والتنموي
 جبرا ال كاة لتحصيل القضائية الضبطية صفة باستثمار تدريجي بشكل ال كاة إل امية تطبيق .31

 علـى القـانون وفـق المحـددة العقوبـة وتطبيـق المتنوعـة العتباريـة والشخصـيات الشركات من
 دفعها. عن يتهرب أو يتحايل أو علي  الواجبة ال كاة دف  عن يمتن  شخص كل
 

  المقترحة واالستراتيجية غزة( )محافظات فلسطين في المنظور الزكو  النظام :نياا ثا
 ال كـاة لتحصـيل ال كـاة لهيئـة عمـل  ليـات وضـ  باتجـاه دف بالـ سـبق امـ ضـوء علـى الباحث ويقترح
 الشـــرعية، للقواعـــد وفقـــاا  وصــرفها ال كـــاة جبايـــة عمليــة يـــنظم  كـــوي نظـــام شــكل علـــى القـــانون وفــق

 الصـادرةو  وتنظيمهـا ال كـاة جبايـة لعمليـة التنظيميـة القراراتو  األخر  والمالية اإلدارية النظم بجانب
 رئـيس بشـكل يتضـمن أن يجب والذي القانون، بحكم رسمية كجهة فقط لفلسطينيةا ال كاة هيئة عن
 ضـمن دمجهـا مـن لبـد والتـي ال كـاة لجـان مثـل ،ال كـاة بجمـ  تقـوم التـي الجهـات تعـدد مشكلة حل
 ،مـنظم بشـكل والشـركات المكلفـين مـن ال كـاة من ممكن قدر أكبر لتحصيل ال كاة هيئة عمل اطار
 وتفــادي التكامــل يحقــق بمــا الــدخل ضــريبة وقــانون ال كــاة تنظــيم قــانون بــين العالقــة تنظــيم وكــذل 

 وجهــات ال كــاة هيئــة بــين وتوطيــدها العالقــة توضــيح مــن لبــد كمــا ،بينهمــا وال دواجيــة التعــار 
 ،القتصـــاد وو ارة ،المحلـــي والحكـــم ،والداخليـــة ،كالقضـــاء ،القـــانون لتطبيـــق الداعمـــة الختصـــاص

 الســـتراتيجية النظـــرة فـــي ورد مـــا العتبـــار بعـــين األخـــذ إلـــى باإلضـــافة اوغيرهـــ ،األراضـــي وســـلطة
 .هإصدار  في واإلسراع المقترحة الستراتيجية وتطبيق ،القانون لتطبيق

 الزكاة تنظيم قانون تطبيق لتفعيل استراتيجية صياغة وراء دافعال :ثالثاا 
 الرغم على للهيئة وبناء تأسيس مرحلة هي 1035 الحالي العام وحتى 1033 من الفترة كانت "لقد
 نحو عملها في ترقى أن تستطي  لكي وتنظيمية وبشرية مادية موارد من اإلمكانيات توفر عدم من

 المجالت كافة في ونمو توس  بنظرة المستقبل استشراف م  بكفاءة ال كاة تنظيم قانون تطبيق
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 والقتصادية الجتماعية التنمية مستو  رف  في الهيئة لتساهم القانون تطبيق تفعيل من لتتمكن

 المستو  إلى بالهيئة الوصول الماضية الفترة في الممكن غير من كان فلقد فلسطين في والسياسية
 فقد وعلي  (.1035 يد، )أبو كلي" بشكل أهدافها وتحقيق إنشائها من الغر  تحقيق من المطلوب

 من العديد على مستنداا  والتوس ، النمو جيةاستراتي تبني في المستقبلية النظر وج  الواق  هذا ع  
 تحقيق وأهمها ،الفلسطيني ال كاة تنظيم قانون تطبيق لتفعيل مقترحة استراتيجية لصياغة الدواف 

 إل ذل  يتأتى لن والذي أغراضها، وتحقيق أجلها من أنشئت التي للهيئة الرئيسة األهداف
 مواجهة من لتتمكن وكذل  ،النشأة حديثة أنها وخصوصاا  ،الستراتيجية إلدارةل الهيئة بممارسة
 والجتماعي والقتصادي السياسي الواق  ظل في القانون تطبيق تواج  التي والصعوبات المعيقات
 ووض  الفرص واستثمار الهيئة، داخل القوة نقاط وتع ي  الضعف نقاط على والتغلب لفلسطين،
 واألهداف األولويات م  انسجاما القادمة، تالسنوا في عملها تواج  التي للتهديدات الحلول
 عام 1036 عام يكون وأن ،العليا الفلسطينية الوطنية األهداف تحقيق في تساهم والتي المحددة

 بمشاركة للهيئة استراتيجية أول وصياغة ال كوي القطاع في الستراتيجي التخطيط نحو النطالقة
 الختصاص. ذات الجهات كافة

 

  :الثاني المطلب
 المقترحة االستراتيجية

 

 االستراتيجية: لصياغة العام اإلطار
 وفـق ال كـاة، تنظـيم قـانون تطبيـق لتفعيـل ال كـاة لهيئـة مقترحةال ستراتيجيةال بإعداد الباحث قام لقد

 والخطـــــط الســـــابقة بالدراســـــات مســـــتعينا الســـــتراتيجيات، وصـــــياغة إعـــــداد فـــــي المهنيـــــة األصـــــول
 حيـــث الســـتراتيجي، التخطـــيط فـــي الخبـــراء مـــن نخبـــة وكـــذل  لمؤسســـاتا مـــن للعديـــد الســـتراتيجية

 وهيئـة فلسـطين في ال كوي العمل لواق  لمناسبتها والتوس  النمو استراتيجية في الستراتيجية تمثلت
ــــة منهجيــــة  الباحــــث واتبــــ  ،الفلســــطينية ال كــــاة ــــتالءم صــــياغتها، فــــي علمي ــــة البيئــــة مــــ  ت  الداخلي

 هاتخصيصـــــو ،للهيئــــة المتاحـــــة واللوجســــتية الفنيــــة اإلمكانـــــات العتبــــار بعـــــين اا خــــذ و  والخارجيــــة،
 وتقـدير التصـرفات بنتـائج التنبـؤ فـي دقـةوال ،والفعاليـة الكفـاءة  يـادة يحقـق بما البديلة لالستخدامات

مكانية الستراتيجية األهداف ومنطقية ،المستقبلية الفرص  الحصول إمكانية هامنحي وبما ،تحقيقها وا 
 أنهــا وخصوصــا ال كــاة، بمأسســة المجتمعــي تضــامنال يعــ   وبمــا مســتمرةال تنافســيةال يــ ةمال علــى
 أهـم كأحد للدراسة استكمال ال كاة تنظيم قانون لتطبيق المقترحة الستراتيجية هذهو  ،اإلنشاء حديثة
 أهم من تعتبر والتي القانون تطبيق واق  وتحليل وصف خالل من الباحث لها توصل التي النتائج
 :يلي فيما تتمثل التيو  القانون تطبيق لتفعيل والمساهمات الحلول
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 المقترحة االستراتيجية
 غزة محافظات - الفلسطينية الزكاة لهيئة
 الفلسطيني الزكاة تنظيم قانون تطبيقو 

 
 
 
 
 
 
 إعداد

 مهنا نظير الناصر عبد :الباحث
 2195 نوفمبر

 
 
 
 
 

 الرفاتي لعاد الدين عالء الدكتور إشراف
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 الباحث بواسطة ج رد الجدول
 

 

 
 لالستراتيجية المحتويات فهرس

 

 الباحث بواسطة ج رد الجدول
 

 

 

  

 

 غزة محافظات - الفلسطينية الزكاة هيئة

 األقصى وجامعة العليا للدراسات والسياسة اإلدارة أكاديمية الداعمة الجهة

 فلسطين – غ ة محافظات المكان

 1010 ديسمبر 13 وحتى 1036 يناير 3 التنفيذ: فترة التطبيق فترة

 سنوات 5 الفترة

 الفلسطينية ال كاة هيئة عبر ال كاة تنظيم قانون تطبيق والتوس  النمو استراتيجية تدعم التدخل نوع

 ال كاة مصارف أوج  علي  تنطبق فلسطيني كل – الفلسطينية ال كاة هيئة – الفلسطينية السلطة األساسي المستفيد

 1035 نوفمبر التاريخ

 الرشيد والحكم الدولة إدارة ماجستير عليا دراسات باحث مهنا نظير الناصر عبد إعداد

 غزة محافظات - الفلسطينية الزكاة هيئة

 الصفحة رقم الموضوع
 991 الفلسطيني السياق في الستراتيجي التخطيط
 991 الفلسطينية السلطة ظل في المالية والتشريعات ال كاة تنظيم قانون

 992 الستراتيجية إعداد منهجية
 992 الستراتيجي تحليلال

 994 الحلول ومقترحات ال كاة تنظيم قانون تطبيق تواج  التي الرئيسة والصعوبات قاتيالمع
 997 ال كاة تنظيم قانون تطبيق لتفعيل و مال كطموحات الهيئة تواج  التي التحديات

 991  الستراتيجية
 928  (م1010 – م1036) ستراتيجيةال محاور
 933 الستراتيجية تنفيذ موا نة
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 الفلسطيني السياق في االستراتيجي التخطيط

ـــى يســـاعد الســـتراتيجي التخطـــيط ـــ اا أساســـ ويطـــور المســـتقبلي، التوجـــ  توضـــيح عل  لتخـــاذ اا منطقي
 الظــــروف مــــ  أفضــــل بشــــكل التعامــــل مــــن األعمــــال منظمــــات ويمكــــن األداء، ويحســــن القــــرارات،
 بطريقـة التعامـل فـي ويسـاعد ،ملحـة حاجـة الفلسطيني السياق في الستراتيجي والتخطيط المتغيرة،

 الغمــو  يكتنفــ  الفلســطيني القتصــاد أن إل الفلســطينية للمنظمــات ملحــوظ بشــكل عقالنيــة أكثــر
 وقـــام .جـــداا  صـــعب الفلســـطيني الســـياق فـــي التخطـــيط هـــذا فأصـــبح .اليقـــين عـــدمو  الســـتقرار وعـــدم

 قددانون تطبيددق واقددع" بعنــوان والتــي الدراســة متطلبــات ضــمن مقترحــة اســتراتيجية بصــياغة الباحــث
 والتنبـــؤات المتاحـــة اإلمكانـــات ضـــوء فـــي ،"المقترحدددة واالسدددتراتيجية فلسدددطين فدددي الزكددداة تنظددديم

 لـ  توصـل ابم مستنيرا ومؤشرات ، فلسطين في ال كوية للحالة الواق  تحليل ضوء وفي القتصادية،
 وخبـرات السابقة والدراسات األدبيات مراجعة خالل ومن أعدها، التي للدراسة وتوصيات نتائج من

 بوضــ  تســاهم اســتراتيجية نــواة لتكــون ال كــاة، نطــاق فــي واألجنبيــة العربيــة الــدول بعــ  وتجــارب
 التنميـة معـدل رفـ  فـي ليسـاهم ال كـاة، تنظـيم قـانون تطبيق تواج  التي والتهديدات للمعيقات حلول

  فلسطين. في والسياسية والجتماعية القتصادية
 تـم ولقـد .الهيئـة أو األكاديميـة نظر وج  تعكس ول لها، المعد نظر وج  تعكس الستراتيجية وهذه
 غـ ة محافظـات علـى تنفيـذها سـيتم حيـث ،الـداخلي الفلسـطيني لنقسـاما حالـة العتبار بعين األخذ
 وتطبيـق ،بال كـاة يتعلـق بمـا الفلسـطيني للوضـ  مفصـل تقييم بمثابة فهي ،القانون فيها يطبق التي

 فلسطين. في ال كوي الوض  لتطوير ،القانون
 

 
 الفلسطينية السلطة ظل في المالية والتشريعات الزكاة تنظيم قانون

 

ــــَدَقات   ِإن َمــــا :تعــــالى قــــال َؤل َفــــةِ  َهــــاَعَليْ  َواْلَعــــاِمِلينَ  َواْلَمَســــاِكينِ  ِلْلف َقــــَراءِ  الص  َقــــابِ  َوِفــــي ق ل ــــوب ه مْ  َواْلم   الر 
 (60 :التوبة) َحِكيم   َعِليم   َوالل     الل  ِ  ِمنَ  َفِريَضةا  الس ِبيلِ  َوِاْبنِ  الل  ِ  َسِبيلِ  َوِفي َواْلَغاِرِمينَ 
 منـاحي لتنظـيم جديـدة قـوانين إصـدار علـى 3334 عـام فـي إنشـائها منـذ الفلسطينية السلطة عملت

 والشؤون العامة الموا نة تنظيم وقانون الستثمار، تشجي  وقانون النقد، سلطة قانون ومنها ،لحياةا
 النقسـام فتـرة فـي أقـر الـذي 1ال كـاة تنظيم قانون إلى باإلضافة هذا الدخل، ضريبة وقانون المالية،

 فـــي الشـــرعية القواعـــد وفـــق لل كـــاة مـــنظم أنـــ  فـــي القـــوانين مـــن غيـــره عـــن يتميـــ  والـــذي السياســـي،
 اإلسالم.
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ــ الفلســطيني ال كــاة تنظــيم قــانون تطبيــق أهميــة تنبــ و   الحكــم وتع يــ  الدولــة إدارة فــي فاعــلال هدور ل

 مــن الفريضــة هــذه تأديــة فــي ســواء حــد علــى المســلم والفــرد الدولــة مــن كــل بــين المشــاركةو  الرشــيد،
 معـــدلت وتخفـــي  ئهم،فقـــرا إلـــى المســـلمين أغنيـــاء أمـــوال وتحويـــل الـــدخول، تو يـــ  إعـــادة خـــالل

 النتقــال ضــرورة باتجــاه يــدف  األمــر هــذاو  .متكافـل مجتمــ  بنــاءو  الفقــر مظــاهر مــن والحــد البطالـة،
 بشــؤون تهــتم التــي الهيئــة هــذه خــالل مــن وصــرفا تحصــيال بتنظيمهــا المأسســة مرحلــة إلــى بال كــاة
دارتها ال كاة  شـبكة بناء خالل من نيدهاوتج الجهود بتوحيد القيام منها يستوجب مما فلسطين في وا 

قليمية محلية عالقات  أنشـئت التـي وأهدافها أغراضها لتحقيق العالقة ذات المؤسسات م  ودولية وا 
 أجلها. من

 بتطبيــق مخولــة وهــي ،2أمنائهــا مجلــس تعيــين وتــم ،وطنيــة هيئــةك ،الفلســطينية ال كــاة هيئــة وأنشــئت
 إدارة مجلس ويديرها أغراضها، تحقيق لها كفلت التي هاتنشطأ ممارسةو  ال كاة، تنظيم قانون أحكام

 36 فـي واألفـراد الشـركات مـن ال كـاة بتحصـيل الهيئـة وقامـت األمناء. مجلس أمام مسئول تنفيذي،
 جمـ  عمليـة يسـهل محوسـب مـالي نظـام وفـق الفلسطينية، المالية و ارة م  بالتعاون ،1031 يوليو
 والمـــــوظفين الفنيـــــة بـــــالطواقم رفـــــده وتـــــم .ةغـــــ   فـــــي المؤقـــــت رهـــــامقو  علـــــيهم. وجبـــــت ممـــــن ال كـــــاة

 .التجهي اتو 
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 االستراتيجية إعداد منهجية
 

 الفرص الخارجية: البيئة تحليل في بدأت خطوات أرب  اتباع في الستراتيجية إعداد منهجية تمثلت
 وأخيـراا  راتيجية،السـت تصـميم ثـم ومـن والضـعف، القـوة نقـاط الداخليـة: البيئـة تحليـل ثم والتهديدات،
 التالي: التوضيحي بالرسم والمتمثلة المخرجات

 3 رقم شكل
 االستراتيجية إعداد منهجية

 
 الستراتيجية إعداد في المتبعة المنهجية على بناءا  الباحث بواسطة ج رد التوضيحي الرسم

 

 للهيئة االستراتيجي التحليل
 الفلسطينية الزكاة هيئة مناخل االستراتيجي التحليل
 بيئتهــا همــا لبعــدين اا دقيقــ الا تحلــي الفلســطينية ال كــاة لهيئــة العامــة لبيئــةل الســتراتيجي تحليــلال يعتبــر

 التحليــــــل الســـــتراتيجية اإلدارة علمـــــاء ويســـــمي ال كــــــاة، لتنظـــــيم الداخليـــــة وخصائصـــــها الخارجيـــــة
 والضـــعف ،Strengthالقـــوة مـــن األولـــى الحـــروف وهـــي (SWOT analysis) ـبـــ الســـتراتيجي

Weaknesses، والفـرص Opportunities، والتهديــدات Threats. هــو الداخليــة البيئـة تحليــلف 
 الضـعف، ومجـالت القوة، ومجالت األداء، مستويات لتحديد الهيئة داخل إلى تفصيلية نظرة إلقاء

 اا نظـر  ؛المنافسـة تحليـل علـى اا قياس وأعمق غنى أكثر يكون التحليل هذا فمثل القيود، إلى باإلضافة
 دراســة تعــدّ  بينمــا ،يغطيهــا التــي المجــالت عــن المعلومــات وكثــرة الســتراتيجية، بنــاء فــي ألهميتــ 
 نإ حيــث ،هيئــةلل المناســبة الســتراتيجية وضــ  عنــد اا ضــروري أمــراا  الخارجيــة البيئــة مكونــات وتحليــل
 صـياغة فـي الرتكـا  نقطـة يمـثالن يينرئيسـ جـانبين علـى التعـرف فـي تسـاعد الدراسـات هذه نتائج
 التـي التهديـدات أو والمخـاطر اسـتغاللها، لهيئـةل يمكـن التـي الفـرص :وهمـا هيئةال استراتيجية ورسم
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 الرابع الفصل واقع تطبيق قانون تنظيم الزكاة
 ال كـاة لقطـاع العـام الوضـ  علـى SWOT تحليـل وتطبيـق . ثارهـا مـن الحد أو تجنبها اعليه يجب
 إطـار ببنـاء الباحـث قـام وقـد .والضـعف القـوة بعناصـر والتهديـدات الفرص لمقارنة مفيدة أداة يعتبر
 .3غ ة قطاع في ال كاة تنظيم في الهيئة لمناخ الستراتيجي التحليل

 الخارجية: البيئة تحليل  -9
 26 جدول

 للهيئة الخارجية للبيئة والتهديدات الفرص

 التهديدات الفرص

1 

سمال بمتوسط شركة ألف 32 وجود حد رأ ي وا  ارمل

 مليددون 05 عددن يقددل ال برأسددمال بندد  11و دوالر

 دب البنوك لدى الودائع قيمة وتقدر الواحد للبن  دوالر

 دوالر مليار 9

1 
 قانون مع تكاملها وعدم المالية والقوانين التشريعات تعارض

 الفلسطيني الزكاة تنظيم

 3 الهيئة مأسسة يخدم الزكاة لفريضة األساسي الهدف  3
عي لوعيا درجة انخفاض ناهج وقصور المجتم ية الم  التعليم

شر يكفل بما فة ن ية الثقا يق في الزكو شريعة تطب  اإلسالمية ال

  الزكاة مأسسة خالل من

2 

 الجاليددات مددن الزكدداة دافعددي مددع التنسدديق إمكانيددة

 شراكة عالقات بناء إمكانيةو ،الخارج في الفلسطينية
 بالعماا  عالقاة ذات ومؤسساات جهاات ما  وتشااب 
 تعااا   ظا  فا  وخارجياا   محلياا والزكاا  ريالخيا

 .الفلس ينيين م  العالم أنحاء ف  المسلمين

2 
 وأثددره غددزة علددى المتكددرر والعدددوان المفددروض الحصددار

 الغزي. االقتصاد عجلة على السلبي

4 
ية ت  االتفاق جان م  توقيعهاا تم ال كا  ل  لتحقيا  الز
ث  الزكا  جم  مأسسة ظيم ف  يتم كا  تن ب  من الز  ق
 الهيئة

4 
عدالت ارتفاع على وأثره الفلسطيني االقتصاد هشاشة قر م  الف

 الصهيوني. لالقتصاد وتبعيته والبطالة

0 
 وانتشااار التقناا  الت ااورو اإلعااالم وسااائ  تعاا   .

 فاا  تجنيا اا وإمكانياة االجتماااع  التواصا  وساائ 
 .الزكا   ف  على وحثه المجتم  توعية

0 
قع سي الوا ما السيا يه ب لداخلي ساماالنق ف سطيني ا ثره الفل  وأ

 القانون تطبيق في العمل تعطيل على

  6 
ها والتصرف الزكوية األموال بجمع تقوم التي الجهات تعدد  ب

يد إلى باإلضافة زكاة لجنة 49 يوجد حيث الهيئة بخالف  العد

 الخيرية. الجمعيات من

   1 
سطيني المجتمع ثقة انخفاض مة بالمؤسسات الفل ي العا  ةوالفئو

 الزكاة. مأسسة ضد األحيان بع  في والتحري 

  8 
 القددانون بنددود كافددة تطبيددقب تسددم  ال السياسددية الظددروف

 الزكاة. لزاميةإ وخصوصا  

  9 
 التشغيلية نفقاتها لتغطية للهيئة حكومية موازنة تخصيص عدم

 تعامدددل حيدددث اسدددتمراريتها علدددى للحفددداظ والرأسدددمالية

 عامة. ال  أموا والهاأم تعتبر كما العامة كالمؤسسات

 الباحث بواسطة ج رد الجدول المصدر:

                                                 
الهيئـة والمـوظفين العـاملين فيهـا ومقـابالت مـ  أشـخاص ذات عالقـة بتطبيـق قـانون تنظـيم ال كـاة ومـنهم  فـي مـدراء م  لقاءات على بناءا  3

طــاقم المجموعــة البؤريــة  وعلــى المجــال، هــذا فــي الســابقة الدراســات بعــ  علــى واعتمــدن أعضــاء مجلــس اإلدارة وأحــد البــاحثين فــي القــانو 
 .مدير عام بو ارة الماليةك وعمل الشؤون المالية والضريبية  في الباحث خبرةو 
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 الداخلية: البيئة تحليل -2
 27 جدول

 الداخلية لبيئةل والضعف القوة نقاط

 الباحث بواسطة ج رد الجدول المصدر:

 
 الرئيسة والصعوبات قاتيالمع

  الحلول ومقترحات الزكاة تنظيم قانون تطبيق تواجه التي 
 

 التحليـل ضـوء وعلـى ال كـاة، تنظـيم قـانون تطبيـق لواقـ  الباحـث أجراهـا التـي الدراسة لنتائج استناداا 
 المعيقــــات أهــــم عــــر  يمكــــن الخارجيــــة، والبيئــــة خليــــةالدا البيئــــة تحليــــل فــــي للهيئــــة الســــتراتيجي
 ومقترحـات رتصـوّ  طـرح تـم السـياق هـذا فـيو  ،الهيئة وعمل القانون تطبيق تواج  التي والصعوبات

 المقترحــة الســتراتيجية أهــداف تحقيــق علــى المرغوبــة غيــر تأثيراتهــا مــن الحــدّ  بغــر  لهــا الحلــول
 :أدناه (13) رقم والجدول (18) رقم الجدول في هالخصن والتي

 الضعف نقاط القوة نقاط

1 

 الزكاة تنظيم وقانون اإلسالمية الشريعة بموجب تعمل

 تعالى لقوله االزامي الزكاة لفرض الشرعي السند وتمتل 

بها وتزكيهم تطهرهم صدقة أموالهم من خن :التوبة( 

152) 

 للهيئة دائم مقر وجود عدم 1

3 
 هيك ال ت ويرو تنفيذيةال لوائحال استكما  على الق ر 

  للهيئة تنظيم ال
 الوطن محافظات في للهيئة فروع وجود عدم 3

 ابه المنوط بدورها والقيام األمنا  مجلس لجان تفعيل عدم 2 المنا   كافة ف  وشمولها االجتماعية الخ مات تنوع 2

4 
 للتبرعات وجمركية ضريبية إعفاءات على الحصو 

 للهيئة المق مة العينية
 والمهام العدد حيث من اإلدارة مجلس تشكيل اكتمال عدم 4

 وتعددها األدوار وضوح وعدم اإلدارية المرجعيات تعدد 0  

  6 
 التشددغيل واعتمدداد الالزمددة البشددرية اردبددالمو الحدداد الددنقص

 الوظائف من العديد على المؤقت

 استراتيجية خطة وجود عدم 1  

 والمشاريع البرامج لتنفين الالزم التمويل توفير عدم 8  

  9 
جود عدم ظام و مات ن عدة معلو نات وقا ثة بيا فينل محد  لمكل

   والمستفيدين. والشركات

  15 
 فددي واألهليددة الحكوميددة اتالمؤسسدد مددع الشددراكات ضددعف

 الهيئة. عمل مجاالت

  11 
صال استراتيجيات انكماش ترويج( )اإلعالم االت  ضعفو وال

 العامة. والعالقات الهيئة بتسويق الخاصة الخبرات

 أحكامه. من العديد في الزكاة تنظيم قانون تطبيق عدم 13  

  .طبيقللت الالزمة النماذج جانب في اإلجرا ات دليل قصور 12  
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 28 جدول
 القانون تطبيق في للهيئة الخارجية للبيئة والصعوبات معيقاتال أهم

 الحلول مقترحات الرئيسة والصعوبات المعيقات

لداخلي االنقسام .1 سطيني ا  على ثرهأو الفل

 القانون تطبيق في العمل تعطيل

  كنموذج غز  محافظات ف  نالقانو بت بي  للزكا  العمل  الت بي 

 يكون أن يمكن علمية أسس على قائمة رائ   زكوية لمؤسسة

 الضفة محافظات ف  به يحتذى ا  أنموذج

 والعتتدوان المفتترو  الحصتتار استتتمرار .2

 علتتى الستتلبي وأثتتره غتت   علتتى المتكتترر

 الغ ي االقتصاد عجلة

  الذات على واالعتما  المتاحة المحلية اإلمكانات استغال 

  ين الفلس

 األمن توفر وتأمين الفلس ين  للمجتم  الصمو  ماتمقو   تعزيز 

 له القوم 

  صوت ورف  وال ولية، المحلية المؤسسات م  التشبي 

 قضاياام وتبن  رينالمتضر  

سطيني االقتصاد هشاشة .3 ثره الفل  على وأ

 وتبعيتتت  والبطالتة الفقتتر معتدال  ارتفتا 

 الصهيوني لالقتصاد

 االستثمار تشجي  ومنها المتاحة بالسب  ين الفلس  االقتصا  تنمية 

 الصغير . المشاري  وخصوصا  

 المتمثلة التبعية اذه مسببات إزالة نحو وتعبئته العام الرأي توجيه 

 .االقتصا ية االتفاقية ف 

 تحصتتتيل علتتتى القائمتتتة الجهتتتا  تعتتتدد .4

موال ية األ صرف ال كو ها والت خالف ب  ب

 عتتةالتاب ال كتتا  بلجتتان والمتمثلتتة الهيئتتة

 الخيريتتتة والجمعيتتتا  األوقتتتاف لتتتو ار 

 واألفراد

 الجهات اذه وإلزام الهيئة عبر الزكا  وصر  تحصي  تنظيم 

 ويح   ينظم الهيئة تع ه لنظام وفقا معها والتنسي  للهيئة بتبعيتها

  الجهات اذه وبين بينها العالقة

 الباحث بواسطة ج رد الجدول المصدر:
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 29 جدول
 القانون تطبيق في للهيئة لداخليةا للبيئة والصعوبات معيقاتال أهم

 

 الباحث بواسطة ج رد الجدول المصدر:

 
 
 

 

 

 الحلول مقترحات الرئيسة والصعوبات المعيقات

 لعتت  فتي الهيئتتة وإمكانيتا  قتتدرا  تتدني .1

 ال كا  تنظيم في المتمثل األساسي دورها

 ف  ا الفع   ب وراا القيام من تمكنها الت  والقوانين باألنظمة الهيئة ت عيم 

 الزكوي العم  على والمراقبة والتنسي ، التنظيم،

 بأاميتها المجتم  وتوعية الزكا  مأسسة تعزيز 

 للمحافظتتة المطلتتو  التمويتتل تتتوفر عتتدم .2

 الهيئة عمل استمرارية على

 ق رتها وتقوية الم ن  المجتم  منظمات م  تشبيكها ف  الهيئة ق رات تقوية 

 األموا  تجني  على

  التشغيلية الهيئة نفقات لتغ ية حكومية موازنة صتخصي على العم 

 والرأسمالية

 المختلفة الخ مات ف  نشا اتها ومأسسة خ ماتها ت ويرو وتعزيز تفعي    الهيئة خدما  حجم انخفا  .3

  الهيئة وفعالية كفاء  لزيا   وت بيقها الهيئة ف  اإلجرائية العم  أنظمة وض 

 الهيئة ف  البشرية القوى تنمية خ ة وض  على العم   المؤهلة الكوادر بع  في النقص .4

  والجو   عليةاوالف الكفاء  أساس على للحوافز نظام وض 

 المهنية الجهات م  بالتعاون المهنية للفئات المستمر التعليم برامج ت وير 

قا  .5 ية معي ية في بنيو ئة هيكل عدم الهي  و

 الال مة. البشرية بالموارد الهيئة فدر

 وأ واراا االستراتيجية وأا افها ينسجم بما للهيئة  ارياإل التنظيم ت وير 

 اعتما اا بع  المقترحة والهيكلية الت ويرية الخ ة حسب الموظفين تسكين 

 ومنظمة كافية معلوما  بيانا  توفر عدم .6

 القرارا . واتخاذ التخطيط مجال في تدعم

 منها والمستفي ين للزكا  الممولين شاملة بيانات قاع   بناء 

 والتخ ي  القرار اتخاذ وتسه  ت عم ب ريقة البيانات وعرض معالجة ينتام 

 المجا  اذا ف  الوع  ورف  للبيانات والمستخ مين العاملين ت ريب 

 لها وحلو  ب ائ  ووض  المشاك  لتح ي  تحليلية  راسات إنتاج  

سيق عدم .7 مل التن ظيم في والتكا كا  تن  ال 

 والتتو ارا  التتدخل وضتتريبة الهيئتتة بتتين

 القانون. بتطبيق العالقة ذا  ألخرىا

  القانون بت بي  العالقة ذات الجهات بين ا الفع   للتنسي  آلية وض 

 والزكا  الضريبة بين العالقة ينظم بما القانون وتح يث ت وير 
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 وآمال كطموحات الهيئة تواجه التي التحديات
 الزكاة تنظيم قانون تطبيق تفعيلل 

 كطموحـات التحـديات مـن العديـد الدولـة تمثـل رسـمية كجهـة الفلسطينية ال كاة هيئة أمام أن ش  ل
 للهيئـة الـداخلي التحـدي هـو التحـديات هذه من والمقصود ال كاة، تنظيم قانون طبيقت فعيللت و مال
 ونـذكر ،الـذكر ابقةسـ والصـعوبات قـاتيالمع هـو منهـا المقصـود ولـيس والتطلعات، األماني لتحقيق
 يلي: ما أهمها
 الزكاة إلزامية .9

 هألثـر  ؛ال كـاة تنظـيم قـانون تطبيـق لتفعيـل الهيئـة أمـام كبيـر تحدي ال كاة إل امية تطبيق يعتبر
بـرا  ال كـاة إيرادات تعظيم في الكبير  ال كـاة جبايـة تنظـيم فـي سـلطتها وممارسـة الدولـة دور وا 

 أحكامها وتطبيق بالدولة والمسئولين األمر ولي قبل من بها والعناية مستحقيها على وتو يعها
 بالضرورة. الدين من تعرف التي الفرائ  من فريضة كونها طوعا ل إل اما

 الزكاة. فريضة خدمة في والتميز الريادة تحقيق .2
 القانون تطبيق تواج  التي والصعوبات قاتيالمع على التغلب الهيئة من يتطلب التحدي وهذا

 كبر.أ بشكل بالهيئة ال كوي العمل يرتطو  وكذل 
 الزكاة. فريضة خدمة تنمية في العالمية إلى الوصول .3

 تواصـل عبـر فلسـطين فـي ال كـوي العمـل تطـوير جوانب من جانب يعتبر أيضا التحدي وهذا
 ونقل ال كاة أموال نقل في المشتر  والتعاون اإلسالمي عالمنا في ال كاة مؤسسات م  الهيئة

 الخبرات.
نفاقهددا والخيددرات الزكدداة مددوارد نميددةت .4  الكفدداءة مددن مسددتوى بدد على الشددرعية مصددارفها فددي وا 

 والفاعلية.
 هـذا فـي والتقـدم الخبـرة لكتسـاب تسـعى بـأن مطالبـة التحـدي هذا أمام الفلسطينية ال كاة هيئة

 نظـراا  خاصـة واجتماعيـة واقتصـادية سياسـية بيئـة فـي تقـ  وأنهـا اإلنشـاء حديثـة كونهـا المجال
نفاقهـــا والخيـــرات ال كـــاة مـــوارد تنميـــة مـــن هـــاتمكن فـــإن الصـــهيوني، الحـــتالل لتبعيـــات  فـــي وا 
 الفلسـطيني المجتم  تشجي  في يساهم والفاعلية الكفاءة من مستو  بأعلى الشرعية مصارفها

  .واستقالليتها الهيئة مصداقية  يع  وت ال كاة مأسسة نحو
 الدداخل فدي ومواطنيده أراضديه كافدة علدى انونالقد تطبيدق وشدمولية والمواطن الوطن وحدة .5

 والشتات.
 التحــدي وهــو التحــدي هــذا أمامهــا ال كــاة فهيئــة وشــعبا أرضــا تتجــ أ ل واحــدة وحــدة فلســطين
 كافــــة أمـــوال وعلـــى فلســـطين كــــل فلســـطين أر  كافـــة علـــى القــــانون تطبيـــق فـــي األصـــعب
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 بوحـــدة الشـــعور مـــن لتحـــديا هـــذا أهميـــة فتنبـــ  والشـــتات الـــداخل فـــي الفلســـطينيين المـــواطنين

 إلي . النتماء وروح وشعبا أرضا الوطن
 خالل من وتنظيمها ،الفلسطيني المجتم  في ال كاة فريضة إحياء على تعمل أن ال كاة هيئةل بد ل

 الفـــرد حيـــاة فـــي واضــح أثـــر ذات اليـــوم ال كــاة أصـــبحت حيـــث ال كـــاة، تنظــيم قـــانون تطبيـــق تفعيــل
 للقـانون، التطبيـق مسـئولية الهيئـة علـى يقـ  ال كاة تنظيم قانون ألحكام ووفقاا  الفلسطيني، والمجتم 

ل امو   أهـم مـن يوهـ ،إخراجهـا عن الممتنعين ومعاقبة القانون بقوة بإخراجها ال كاة عليهم تجب من ا 
 علــى القــانون وســيادة فــر  فــي الدولــة حــق عــن نيابــةا  وصــرفاا  تحصــيالا  ال كــاة لتنظــيم هامســئوليات
 نقلـة يحـدث أن شأن  من هذاو  ،الجتماعي والتكافل الجتماعي العدل لتحقيق تثناءاس دون الجمي 
 وفــق العمــل خــالل مــن ذلــ  تحقــق أن جعلهــاي ممــا ،فلســطين فــي ال كــوي العمــل مســيرة فــي نوعيــة
 العــام للصــالح كبيــرة منفعــة مــن فيــ  لمــا فلســطين فــي القــانون طبيــقت فعيــللت المقترحــة ســتراتيجيةال

 المجتمـــ  طبقـــات بـــين يســـاوي إســـالمي كـــركن الجتماعيـــة العدالـــة مـــن الفريضـــة ذههـــ تحققـــ  فيمـــا
 الفلسطيني. الشعب طموحات يحقق جديد  كوي واق  وإليجاد الم سلم،
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  االستراتيجية
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 الجوهرية الهيئة قيم .3

 القتصــادية تنميــةال تحقيــق يمكــن خاللهــا مــن التــي الكيفيــة حــول الجوهريــة هيئــةال قــيم تتركــ 
 للفئـات الماليـة والمعـامالت ال كـاة ركـن فـي اإلسـالمية الشريعة تطبيق خالل من والجتماعية
 الفلســـطيني المجتمـــ  فـــي الســـائدة والجوهريـــة اإليجابيـــة بـــالقيم مااللتـــ   خـــالل مـــن المســـتهدفة
 التالي: التوضيحي الرسمب والمتمثلة

 4 رقم شكل
 الفلسطينية الزكاة لهيئة الجوهرية القيم مأه

 
 الفلسطينية ال كاة لهيئة الجوهرية القيم على بناءا  الباحث بواسطة ج رد التوضيحي الرسم المصدر:

 

مكانية بها المعمول اإلجراءات وضوح :ةالشفافي   .3   المعلومات نشر وا 
  الجتماعية العدالة على يبيجاإ انعكاس ل  الهيئة عبر ال كاة تنظيم قانون تطبيق العدالة: .1
 مــن قــدر أكبــر لتقــديم يمكــن مــا بأقــل والمــدخالت المــوارد اســتخدام ترشــيد :والفاعليددة الكفدداءة .1

 .المجتم  متطلبات وتلبية والنمو البقاء في األهداف وتحقيق الخدمات
 ان.بإحس الناس م  والتعامل الرقي من درجة بأعلى الخدمة وتقديم واإلتقان اإلبداع :زالتمي   .4
 (1 )المائـدة: ...َوالت ْقـَو  اْلبـر   َعلَـى َوَتَعـاَون وا تعـالى قولـ  فـي يترّسـخ :الفريدق بدروح العمدل .5

 متنوعـــة مهـــارات ذي عمـــل فريـــق عبـــر وتبنيهـــا القـــرارات صـــن  فـــي والشـــترا  التعـــاون فهـــو
  ومتكاملة.

 قيمـة أهميـة مـن انطالقـاا  بالعـاملين المنوطة الوظيفية والواجبات بالمسؤوليات اللت ام :األمانة .6
 .اإلسالمية العقيدة في األمانة
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 الهيئة: ومسؤوليا  دور .4

 .1008 لســـنة 3 رقـــم ال كـــاة تنظـــيم قـــانون هـــي وأدوارهـــا بمهامهـــا للقيـــام الهيئـــة مرجعيـــة إن
  القانون: هذا أحكام لتطبيق عاما إطارا أدناه األدوار وتشكل
 المشــــاري  وتمويــــل عاليــــة بجــــودة خــــدمات تقــــديم وضــــمان ال كــــاة تنظــــيم علــــى العمــــل .3

 .التنموية
 العالقة. ذات المؤسسات جمي  م  بالتنسيق ال كاة وصرف لتحصيل تخطيطال .1
  .لألداء مستمرة تقويمية ممارسات وعمل ال كاة، وصرف جباية وطرق أساليب تطوير .1
 األوضــــاع واقــــ  لفهــــم الستشــــارات وتقــــديم البحــــث مجــــالت تغطــــي نشــــاطات إجــــراء .4

 فــي الجتمــاعي النظــام منهــا يعــاني التــي ةمهمــال اإلنســانية المشــاكل وحــل المجتمعيــة
  .فلسطين

 القـــدرة مـــ  ينســـجم بمـــا وتبســـيط  المتعـــددة اإلعالميـــة الوســـائل عبـــر ال كـــاة فقـــ  نشـــر .5
 .المجتم  ألفراد الستيعابية

 .الجتماعية العدالة لتحقيق المجتمعية لألولوية وفقا وتو يعها ال كاة مصارف ترشيد .6
 والجتمـاعي القتصادي المستو  رف  في المهم لدوره وذل  ال كوي التثقيف درجة ف ر  .7

  الفلسطيني. للشعب
 .ال كاة لهيئة الال مة الكفاءات واستقطاب الموجودة البشرية الكوادر وتدريب تطوير .8
 .الختصاص جهات م  بالتنسيق ال كوية المعلومات ونشر إدارة .3

 المـــ كين مـــن ال كـــاة أمـــوال علـــى يحصـــلون الـــذين اكينوالمســـ الفقـــراء وكفالـــة اســـتيعاب .30
 عليهم. لطمأنتهم ذل  يفيد بما الم كين وت ويد للهيئة ال كاة يدفعون الذين

 

 األهداف .5

 وتــرتبط الهيئــة قبــل مــن إنجــا ه يجــب مــا أي لألنشــطة، النهائيــة النتــائج بمثابــة هــي األهــداف
 :التالي التوضيحي بالرسم نبينها ياتتحد بمثابة أيضا وهي المستقبلية، والرؤية بالرسالة
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 5 رقم شكل

 الفلسطينية الزكاة لهيئة والفرعية االستراتيجية األهداف
  االستراتيجية األهداف

 
 والفرعية االستراتيجية األهداف

 

 

 الباحث بواسطة ج رد التوضيحي الرسم المصدر:

 
 
 

 الفرعية األهداف االستراتيجية األهداف

 األول: الهدف
 للهيئة المؤسسي األداء وفعالية كفاءة تطوير

 للهيئة التحتية البنية تطوير .3
 للهيئة والمالي اإلداري األداء وفعالية كفاءة تطوير .1
 البيانات. وقواعد المعلومات ألنظمة التقنية البيئة تطوير .1

 الثاني: الهدف
 ال كاة أموال استقطاب في الهيئة دور تع ي 

 والهبات. والمساعدات

برا  ال كاة تنظيم بأهمية المجتمعي الوعي تع ي  .3  مقاصدها وا 
 القانون وفق مواردها جمي  من ال كاة تحصيل في الهيئة قدرة تحسين .1
 إل اميا ال كاة تحصيل في القانون تطبيق تفعيل .1
 الخار  من والهبات المساعدات استقطاب في الهيئة قدرة حسين .4

 الثالث: الهدف
 رفمصا ترشيد عبر الجتماعية العدالة تحقيق
 أموالها. وتنمية شرعا المحددة ال كاة

 الرشيد الحكم معايير وفق شرعا المحددة ال كاة مصارف ترشيد .3
 ال كاة. أموال تو ي  في التنموي بالجانب الهتمام .1
 الممي ة الخدمات وتقديم الخاصة الحتياجات وذوي الفقيرة األسر دعم .1

 تطوير كفاءة وفعالية األداء المؤسسي للهيئة
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 العالقة( ذوي من )الشركاء المصلحة أصحا  .6

 30 جدول
 بالهيئة العالقة( ذو  من الشركاء) المصلحة أصحاب

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 الباحث بواسطة ج رد الجدول المصدر:
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  الفرعية باألهداف للهيئة االستراتيجية األهداف ارتباط .7
 

 31 جدول
 الفرعية باألهداف األول االستراتيجي هدفال بين االرتباط مدى يوضح

 المرجوة والنتائج الخطة فترة خالل التنفيذ ومستويات به العالقة ذات األنشطة أو والمشاريع
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 للتنفيذ النسبي  ي التو  تحديد في الهيئة إدارة م  بالتنسيق الباحث بواسطة جرد الجدول :المصدر
 



 

217 

 

 الرابع الفصل واقع تطبيق قانون تنظيم الزكاة
 

 32 جدول
 الفرعية باألهداف الثاني االستراتيجي هدفال بين االرتباط مدى يوضح

 المرجوة والنتائج الخطة فترة خالل التنفيذ ومستويات به العالقة ذات األنشطة أو والمشاريع
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 للتنفيذ النسبي التو ي  تحديد في الهيئة إدارة م  بالتنسيق الباحث ةبواسط ج رد الجدول المصدر:
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 33 جدول

 الفرعية باألهداف الثالث االستراتيجي هدافال بين االرتباط مدى يوضح
 المرجوة والنتائج الخطة فترة خالل التنفيذ ومستويات به العالقة ذات األنشطة أو والمشاريع

 
 للتنفيذ النسبي التو ي  تحديد في الهيئة إدارة م  بالتنسيق الباحث بواسطة ج رد الجدول ر:المصد
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  التنظيمي الهيكل .8

 6 رقم شكل
 المقترح التنظيمي الهيكل

  الفلسطينية الزكاة لهيئة  
 

 
 

 الهيئة إدارة م  بالتنسيق الباحث بواسطة ج رد الهيكل المصدر:
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  االستراتيجية محاور

 

5101 – 5151 

 للهيئة المؤسسي األداء وفعالية كفاءة تطوير محور :األول المحور
 34 جدول

 األول االستراتيجي للهدف الفرعي الهدف

 جيةلالستراتي التنفيذ تكاليف تحديد في الهيئة إدارة م  بالتنسيق الباحث بواسطة ج رد الجدول المصدر:
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 35 جدول

 األول االستراتيجي للهدف الثاني الفرعي الهدف

 لالستراتيجية التنفيذ تكاليف تحديد في الهيئة إدارة م  بالتنسيق الباحث بواسطة ج رد الجدول لمصدر:ا
 

  

 36 جدول
 األول االستراتيجي لهدفل الثالث الفرعي الهدف

 لالستراتيجية التنفين تكاليف تحديد في الهيئة إدارة مع بالتنسيق الباحث بواسطة ج رد الجدول المصدر:
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 الزكاة أموال استقطاب في الهيئة دور تعزيز محور :الثاني المحور
 والهبات والمساعدات
 

 37 جدول
 الثاني تراتيجياالس للهدف األول الهدف

 

 لالستراتيجية التنفيذ تكاليف تحديد في الهيئة إدارة م  بالتنسيق الباحث بواسطة ج رد الجدول المصدر:
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 38 جدول

 الثاني االستراتيجي للهدف والثالث الثاني الفرعيين للهدفين

 لالستراتيجية التنفيذ تكاليف تحديد في لهيئةا إدارة م  بالتنسيق الباحث بواسطة ج رد الجدول لمصدر:ا

 39 جدول
 الثاني االستراتيجي للهدف الرابع الفرعي للهدف

 لالستراتيجية التنفيذ تكاليف تحديد في الهيئة إدارة م  بالتنسيق الباحث بواسطة ج رد الجدول لمصدر:ا
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 شرعاا  المحددة الزكاة مصارف ترشيد عبر االجتماعية العدالة تحقيق :الثالث المحور

 اأمواله وتنمية
 40 جدول

 الثالث االستراتيجي للهدف والثالث والثاني األول الفرعية لألهداف

 لالستراتيجية التنفيذ تكاليف تحديد في الهيئة إدارة م  بالتنسيق الباحث بواسطة ج رد الجدول المصدر:
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 االستراتيجية ذتنفي موازنة

 41 جدول
  االستراتيجية تنفيذ موازنة وضحي

 دولر باأللف بالجدول المدرجة المبالغ

 
 .لالستراتيجية التنفيذ تكاليف تحديد في الهيئة إدارة م  بالتنسيق الباحث بواسطة ج رد الجدول المصدر:



 

201 

 

 الرابع الفصل واقع تطبيق قانون تنظيم الزكاة
 

 :الثاني المبحث خالصة

 للهيئـة المسـتقبلية التوجهـات اسـتعرا  عبـر الفصل هذا من الثاني مبحثال الثاني المبحث خلص
ــــى ،وتحليلهــــا ووصــــفها  نظــــرة تكــــوينو  ،فلســــطين فــــي المنظــــور ال كــــوي للنظــــام تصــــور وضــــ  إل

بــــرا   ،والتوســــ  النمــــو اســــتراتيجية فــــي تمثلــــت والتــــي القــــانون تطبيــــق لتفعيــــل اســـتراتيجية  دوافــــ  وا 
ــ اهــم أحــد باعتبارهــا تهاصــياغ  تطبيــق تفعيــل فــي الدراســة لهــا توصــلت التــي والمســاهمات ولالحل
 ال كـــاة لتنظـــيم ال كـــاة مأسســـة فهـــم تبنـــي فـــي المجتمعـــي الـــوعي درجـــة ورفـــ  ،ال كـــاة تنظـــيم قـــانون

 والحكـــم الدولـــة إدارة فـــي تســـاهم ونظـــم قـــانون يحكمـــ  مؤسســـي عمـــل خـــالل مـــن وصـــرفاا  تحصـــيال
 ،شـــرعاا  والمحــددة المســـتهدفة الفلســطيني لمجتمـــ ا فئــات مــن عـــدد ألكبــر خـــدماتها وتقــديم ،الرشــيد
 والبطالـة الفقـر مشـكلتي مـن والحـد ،الجتماعية العدالة وتحقيق ،بينهم الجتماعي التكافل وتحقيق
 يـنعكس والـذي والقتصـادي السياسـي وضـع  لخصوصـية الفلسـطيني المجتمـ  أفـراد بـين المتفاقمـة

 مـــن للهيئـــة مقترحـــة اســـتراتيجية صـــياغةب المبحـــث هـــذا خلـــص حيـــث ،الجتمـــاعي الوضـــ  علـــى
 وتفعيــل وغاياتهــا الهيئــة أهــداف تحقيــق فــي بــ  يقتــد  نموذجــاا  باعتبارهــا عليهــا العتمــاد الممكــن
 .ال كاة تنظيم قانون تطبيق
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 مقدمة:
 بيانـــات تحليـــل نتـــائج اســـتعرا  بعـــد الدراســـة إليهـــا توصـــلت التـــي النتـــائج أهـــم الفصـــل هـــذا تنـــاول
 .المقترحة التوصيات من مجموعة إلى التوصل تم النتائج هذه وبموجب ،الدراسة

 
 الدراسة نتائج :أوالا 
 ،الدراســة لمجــالت وفقــاا  النتــائج تعرا اســ ســيتم ،للدراســة والعمليــة النظريــة التحلــيالت ضــوء فــي

 إلــى شـيروي (%54) بلـغ الدراسـة لمجـالت النسـبي الحســابي المتوسـط بـأن الدراسـة خلصـت حيـث
 الهيئـة دور تفعيـل يـتم ولـم ،المطلوبـة بالدرجـة يطبـق لمو  األولى مراحل  في ال كاة تنظيم قانون أن

برا  مقاصدها لتحقيق وصرفاا  تحصيالا  ال كاة تنظيم في القانون بحكم رسمية كجهة  إل ،أهميتها وا 
ـــ  خـــالل مـــن عليهـــا الحصـــول تـــم التـــي والمعلومـــات هيئـــةال وتقـــارير بيانـــات فـــي ورد مـــا وفـــق  أن

 التـي والصـعوبات المعيقـات بعـ  ىعلـ تغلـبت أن اسـتطاعت الهيئة أن بي نّ ت واللقاءات المقابالت
 مــن ســتفيدينلمل خــدماتال تقــديم فــي الجــودة مــن جيــداا  نوعــاا  توجــدأ هــاأنو  ،القــانون تطبيــق تواجــ 
 مـن لفتـرةل أخـر  إلـى سـنة مـن الهيئـة إدارة فـي محموداا  ناا تحس هنا  أن أظهرت كما ،ال كاة أموال
 .1035 وحتى 1033

 الزكاة تحصيل جانب :األول المجال
 أن اتجــاه فــي (%53.68) بلــغ الحســابي المتوســط أن المجــال هــذال إجمــالا  الدراســة نتــائج أظهــرت
 ،المطلــوب بالمســتو  طوعيــة أو إل اميــة كانــت ســواء القــانون وفــق ال كــاة بتحصــيل تقــوم ل الهيئــة
 التالية: فقرات  نتائج من ذل  بي نّ ويت
 يمكـن التـي األمـوال حجـم أن رغـم المطلـوب بالمسـتو  ليسـت الهيئة تحصلها التي ال كاة أن .3

 والمؤشـرات كبيـرة، طوعيتهـا أو ال كـاة جبريـة فـي القـانون تطبيـق تفعيلب منها  كاةال تحصيل
 :يلي ما ذل  على الدالة اإلحصائية

 مـن جبـراا  ال كـاة بتحصـيل تقـوم ل الهيئـة بـأن المبحـوثين إجابـات من %70.33 نسبة أن 
 المتنوعة. العتبارية والشخصيات الشركات

 مـــن ال كـــاة تحصـــيل تراعـــي ل الهيئـــة بـــأن المبحـــوثين إجابـــات مـــن %63.13 نســـبة أن 
 المحليـــة البلـــديات طريـــق عـــن حصـــرها ســـهولة رغـــم ،%1.5 بقيمـــة البحـــر مســـتخرجات

 المحلي. الحكم لو ارة التابعة
 دخـــول  كـــاة بتحصـــيل تقـــوم ل الهيئـــة بـــأن المبحـــوثين إجابـــات مـــن %68.38 نســـبة أن 

 الفلســطينية الصــرافة ومحــالت بالعقــارات اإلتجــار ومحــالت التــأمين وشــركات المصــارف
 .القانون أحكام فقو  حكمها في وما
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 مــــن ال كــــاة بتحصــــيل تقــــوم ل الهيئــــة بــــأن المبحــــوثين إجابــــات مــــن %67.17 نســــبة أن 

 حصــرها إمكانيــة رغــم القــانون، أحكــام وفــق الشــركات فــي والحصــص والســندات األســهم
 التحصيل. طريقة على القتصاد و ارة م  والتنسيق

  مـــن ال كـــاة بتحصـــيل تقـــوم ل الهيئـــة بـــأن المبحـــوثين إجابـــات مـــن %65.54 نســـبة أن 
 يمكــن والتـي القــانون، أحكـام وفــق المصـارف لـد  النقديــة الودائـ  ومنهــا المـدخرة األمـوال
 اإلسالمية. بالمصارف بدءاا  المصارف، خالل من حصرها

 ال كـــاة تحصـــيل علـــى تحـــرص ل الهيئـــة بـــأن المبحـــوثين إجابـــات مـــن %57.17 نســـبة أن .1
 .ال كاة تحصيل ضعف إلى يؤدي مما نونالقا نص م  تمشياا  منتظمو  سنوي بشكل

ـــات مـــن %65.85 نســـبة أن .1 ـــأن المبحـــوثين إجاب  العمـــل فـــي الشـــركاء مـــال تعامـــل الهيئـــة ب
ـــة لغـــر  واحـــداا  مـــالا  باعتبـــاره ـــانون وفـــق ال كـــاة نصـــاب تكمل  الشـــريعة مـــ  يتوافـــق هـــذا الق
 .اإلسالمية

 الزكاة: موارد جانب الثاني المجال
 أن اتجــاه فــي (%56.31) بلــغ الحســابي المتوســط أن المجــال هــذال إجمــالا  الدراســة نتــائج أظهــرت
 الموارد هذه حصر إمكانية توفر رغم القانون وفق مواردها كافة من ال كاة بتحصيل تقوم ل الهيئة
 مـن ذلـ  بـي نّ ويت ،اإلسـالمية والمصـارف البحر ومخرجات والشركات ال راعةو  والفضة الذهب مثل
 التالية: فقرات  نتائج
 الهيئــة بهــا تقــوم التــي اإلعالميــة الحمــالت أنبــ المبحــوثين إجابــات مــن %64.85 نســبة أن .3

 .مواردها بكافة ال كاة بدف  المكلفين عدد  يادة في تساعد
 فـــي القــانون تطبيــق علـــى تحــرص الهيئــة بــأن المبحـــوثين إجابــات مــن %53.13 نســبة أن .1

 الفطر.  كاة مورد

 يســـاعد الهيئــة قبـــل مــن المعـــدّ  ال كــاة دليـــل أن نالمبحــوثي إجابـــات مــن %53.81 نســبة أن .1
 .مواردها كافة من ال كوية األموال استقطاب  يادة على متوسطة بدرجة

 :أهدافها تحقيق نحو الهيئة إدارة جانب لثالثا المجال
 أن اتجــاه فــي (%51.45) بلــغ الحســابي المتوســط أن المجــال هــذال إجمــالا  الدراســة نتــائج أظهــرت
 الجوانــــب فـــي ضـــعف هنـــا  وأن ،المطلـــوب المســـتو  إلــــى تصـــل لـــم اإلداريـــة تالعمليـــا مســـتو 
 ؤثري مما والتخصصات الكفاءات ذوي من بالهيئة العامل الفريق كفاية عدم وأهمها للهيئة اإلدارية
 نتـائج مـن ذل  بي نّ ويت ،ال كاة تنظيم قانون تطبيق وتفعيل هاأهداف تحقيق في الهيئة قدرة على سلباا 
 لتالية:ا فقرات 
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 أمـــوال مـــن تحصـــيل  تـــم مـــا تضـــ  الهيئـــة بـــأن المبحـــوثين إجابـــات مـــن %76.61 نســـبة أن .3
 اسـتقالليتها يعـ   ممـا القـانون، أحكـام مـ  يتعـار  ل بمـا خـاص وحسـاب مكـان في  كوية
  ال كوية. األموال على والمحافظة الهيئة عمل شفافية ويعكس واإلدارية، المالية

 المفروضـة والغرامـة ال كاة لْ صِ حَ ت   لم الهيئة بأن المبحوثين تإجابا من %71.13 نسبة أن .1
 ال كاة. دف  عن يتهرب أو يتحايل أو امتن  ممن جبراا 

 علـــى ال كـــاة أمـــوال بصـــرف تلتـــ م الهيئـــة بـــأن المبحـــوثين إجابـــات مـــن %71.13 نســـبة أن .1
 الكريم. القرأن بنص حددت التي الثمانية المصارف

 الخاصــة اإلجــراءات وفــق تعمــل ل الهيئــة بــأن لمبحــوثينا إجابــات مــن %61.63 نســبة أن .4
 نشأتها. لحداثة المرحلة هذه في ال كاة بدف  للمكلفين باإلقرارات

 ل ال كـــــاة بتحصـــــيل بالهيئـــــة المكلفـــــون بـــــأن المبحـــــوثين إجابـــــات مـــــن %61.77 نســــبة أن .5
 لتحصيلها. القضائية الضبطية صفة يستثمرون

 الخاصــة اإلجــراءات وفــق تعمــل لــم الهيئــة بــأن ينالمبحــوث إجابــات مــن %61.54 نســبة أن .6
 .نشأتها لحداثة وذل  ال كاة بدف  المكلفين بتظلمات

 فـي القـانون تطبيقب عملها تمارس ل الهيئة بأن المبحوثين إجابات من %58.46 نسبة أن .7
 .والحصار الداخلي السياسي النقسام بسبب فلسطينب محافظاتال كافة على ال كاة تحصيل

 كافـــة فـــي لهـــا فـــروع بفـــتح تهـــتم ل الهيئـــة بـــأن المبحـــوثين إجابـــات مـــن %51.34 ةنســـب أن .8
 القانون. لتطبيق المحافظات

 أخــر  تمويــل مصــادر عــن تبحــث الهيئــة بــأن المبحــوثين إجابــات مــن %51.64 نســبة أن .3
  .القانون تطبيق يكفل بما أنشطتها، لتفعيل ال كوية األموال غير

 المعنيــة الجهــات مــ  الهيئــة تنســيق درجــة بــأن بحــوثينالم إجابــات مــن %51.16 نســبة أن .30
 .ةمحدود ال كاة لتحصيل

 :القانون تطبيق تواجه التي والصعوبات لمعيقاتا جانب رابعال المجال
 هنـــا  بـــأن (%71.38) بلـــغ الحســـابي المتوســـط أن المجـــال هـــذال إجمـــالا  الدراســـة نتـــائج أظهـــرت
 بفلســطين الخاصــة منهــا ال كــاة تنظــيم قــانون بيــقتط تواجــ  التــي صــعوباتالو  معيقــاتال مــن العديــد
 عــن البحــث القــانون بتطبيــق العالقــة ذات والجهــات الهيئــة مــن تتطلــب التــي العامــة ومنهــا كدولــة
 فيمـا أهمهـا تتمثـل والتـي فقراتـ  نتـائج مـن ذلـ  بـي نّ ويت القـانون تطبيـق تفعيل في تساهم لها، حلول
 يلي:
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 :كدولة بفلسطين الخاصة الزكاة تنظيم قانون تطبيق تواجه التي والصعوبات المعيقات .أ
 علـى السـلبي و ثاره الحصار استمرار أن أيدت المبحوثين إجابات من %87.63 نسبة أن .3

 .والصعوبات معيقاتال من يعتبر الفلسطيني القتصاد
 علـى و ثارها غ ة على الحروب تعدد أن أيدت المبحوثين إجابات من %86.38 نسبة أن .1

 .والصعوبات معيقاتال من تعتبر للمكلفين تصاديالق الوض 
 الـداخلي الفلسطيني النقسام استمرار أن أيدت المبحوثين إجابات من %85.11 نسبة أن .1

 ال كــاة تنظــيم قــانون وخصوصــاا  فلســطين فــي القــوانين وتطبيــق تشــري  علــى الســلبية و ثــاره
 .والصعويات معيقاتال من يعتبر

 الهيئدة مدن تتطلب التي الزكاة تنظيم قانون تطبيق تواجه لتيا العامة والصعوبات المعيقات .ب
 :لها حلول عن البحث القانون بتطبيق العالقة ذات والجهات

 تحصــيل علــى القائمــة الجهــات تعــدد أن تــر  المبحــوثين إجابــات مــن %81.46 نســبة أن .3
 لـــو ارة التابعـــة ال كـــاة لجـــان فـــي والمتمثلـــة الهيئـــة بخـــالف بهـــا والتصـــرف ال كويـــة األمـــوال
 .والصعوبات المعيقات من تعتبر واألفراد الخيرية والجمعيات األوقاف

 فــي المجتمعـي الـوعي درجـة مسـتو  أن تـر  المبحـوثين إجابـات مـن %71.54 نسـبة أن .1
 المعيقـــات مـــن عتبـــري ال كـــاة ومأسســـة ال كـــاة ركـــن وخصوصـــاا  اإلســـالمية الشـــريعة تطبيـــق

 .والصعوبات
 الــدخل ضــريبة مــ  الهيئــة بــين اا تعارضــ تــر  بحــوثينالم إجابــات مــن %63.85 نســبة أن .1

ـــى جـــراءات أنظمـــة عل ـــة إلـــى يـــؤدي ممـــا ال كـــاة تحصـــيل وا   علـــى المـــالي العـــبء ا دواجي
 .والصعوبات المعيقات من عتبري المكلف

 المعلومــات وتبــادل التنســيق فــي اا ضــعف تــر  المبحــوثين إجابــات مــن %66.77 نســبة أن .4
 .والصعوبات المعيقات من عتبروي ال كاة وهيئة الضريبة دائرة بين

 العالقـة تنظـيمو  الجهـود توحيـد في ضعفاا  تر  المبحوثين إجابات من %66.67 نسبة أن .5
 القانونيــة نصــوصال توحيــد عبــر تكامليــة عالقــة لتكــون ال كــاة وهيئــة الــدخل ضــريبة بــين

 المعيقــــات مــــن ويعتبــــر الضــــريبة مــــن ال كــــاة خصــــم خصوصــــاا و  وصــــريح واضــــح بشــــكل
 .والصعوبات
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جراءاتو   ليات في ضعفاا  تر  المبحوثين إجابات من %61.63 نسبة أن .6  البيانات جم  ا 
 .والصعوبات المعيقات من ويعتبر ال كاة ومصارف بموارد الخاصة

 لتنميـــة المطلـــوب التمويـــل فـــي ضـــعفاا  تـــر  المبحـــوثين إجابـــات مـــن %61.01 نســـبة أن .7
 .والصعوبات معيقاتال من ويعتبر القانون لتطبيق الهيئة قدرات وتطوير
 فقـد الستبانة نتائج تحليل واق  من الدراسة أظهرتها التي والصعوبات المعيقات إلى وباإلضافة
 لبـــد أهميـــة ذات وصـــعوبات معيقـــات واللقـــاءات المقـــابالت خـــالل مـــن الدراســـة نتـــائج أظهـــرت

 أهمهــا ثــلتم والتــي المقترحــة الســتراتيجية صــياغة فــي كبيــر أثــر لهــا لمــا وخصوصــاا  توضــيحها
  يلي: فيما
 القانون. بتطبيق العالقة ذات الرسمية والجهات ال كاة هيئة بين عالقاتال ضعف .3
  .ال كاة هيئة واستقالل حياديةب الفلسطيني المجتم  ثقة ضعف .1
 ال كــاة بتحصــيل للشــروع وحوســبتها ال كــاة مــوارد عــن والمعلومــات البيانــات قواعــد فــي النــدرة .1

 القانون. وفق منها
 كفاءتها. على يؤثر األدنى مستواه في الهيئة في اإلدارة مجلس يلتشك أن .4
 العالقة. ذات الحكومية الجهات م  والتنسيق التعاون محدودية .5

 المبحوثين: نظر وجهة من القانون تطبيق لتفعيل والمساهمات الحلول حول الدراسة نتائج
 لتطبيــق الواقــ  وتحليــل تالمقــابال عبــر الباحــث لــ  توصــل مــا خــالل مــن الدراســة نتــائج أظهــرت
 الهيئــة لــد  معتمــدة اســتراتيجية ودوجــ بعــدم نتيجــة إلــى العمــل وورشــة البؤريــة والمجموعــة القــانون
 بــ  يقتــد  أنموذجــا مقترحــة اســتراتيجية والتوســ  النمــو اســتراتيجية لباحــثا قــدم ضــوئها علــى والتــي
 وفاعلية. بكفاءة انونالق تطبيق لتفعيل المقترحة والمساهمات الحلول أهم كأحد ويعتبر
 حــول لالســتبانة المفتوحــة لألســئلة المبحــوثين إجابــات تحليــل واقــ  مــن الدراســة نتــائج أظهــرت كمــا

 الحلـول أهـم بـأن لهـا النسـبي الـو ن حسـب ال كـاة تنظـيم قـانون تطبيـق لتفعيـل والمساهمات الحلول
 تعريــف فــي اإلعالمــي الجانــبب والهتمــام ال كــاة، إل اميــة تطبيــقلتفعيــل تطبيــق القــانون  المقترحــة
  وتفسيرها. القانون ثغرات وتوضيح بالهيئة، العامل الفريق و يادة ال كوي، الوعي ونشر الهيئة،
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 الدراسة توصيات :ثانياا 
 حســـب هـــاوتبويب التوصـــيات صـــياغة يمكـــن الدراســـة بهـــا خلصـــت التـــي الســـابقة النتـــائج ضـــوء فـــي

 :يلي لما وفقا المختصة الجهات
 التشريعي: بالمجلس الخاصة التوصيات .أ

 ،الضــريبة مبـالغ مــن المدفوعـة كـاةال   مقــدار بحسـم يســمح بمـا الـدخل ضــريبة قـانون تعـديل .3
 .ذل  على الثبوتية األدلة قدمت متى حدود أو قيود بدون ال كاة يؤدون من على تيسيراا 

 السـابقة تالدراسـا أظهرتهـا التـي الثغـرات وتفسير توضيح وخصوصاا  بالقانون النظر إعادة .1
 جربوع. أبو ودراسة والعشي األغا كدراسة

 :حكومةبال الخاصة التوصيات .ب
 تكاملية عالقة لتكون ال كاة وهيئة الدخل ضريبة بين العالقة لتنظيم الجهود توحيد ضرورة .3

 وصريح. واضح بشكل القانونية النصوص توحيد عبر
 أنظمــة علــى والتوافــق ال كــاة وهيئــة الضــريبة دائــرة بــين المعلومــات وتبــادل التنســيق ضــرورة .1

جراءات  المكلف. على المالي العبء ا دواجية عدم إلى يؤدي مما ال كاة تحصيل وا 
 ذات األخــــر  الحكوميــــة والمؤسســــات الماليــــة و ارة مــــن كــــل   بــــين الجيــــد التنســــيق ضــــرورة .1

 لها. الحكومي الدعم تقديمو  التعاون وتفعيل ال كاة هيئةو  القانون بتطبيق العالقة
 والتصرف ال كوية األموال تحصيل على القائمة المتعددة الجهات استيعاب في لهيئةا دعم .4

 محـددة لفتـرة وينظمهـا العالقـة يحـدد نظـام وفـق ال كـاة هيئـة مظلـة تحـت الهيئة بخالف بها
 فقــط المختصــة الجهــة حيــث القــانون بحكــم ال كويــة األمــوال تحصــيل مــن منعهــا يــتم حتــى
 .فقط فلسطينيةال ال كاة هيئة القانون بحكم

 هـــــامع للتنســــيق ؛القـــــانون بتطبيــــق الختصـــــاص جهــــات عـــــن ممثلــــين مـــــن لجنــــة تشــــكيل .5
 . تطبيق لتفعيل الحكومية الجهات وخصوصا

 

 :هيئةبال الخاصة التوصيات .ج
 بكفـــاءة فلســـطين فـــي الفلســـطيني ال كـــاة تنظـــيم قـــانون تطبيـــق تفعيـــل ضـــرورة علـــى التأكيـــد .3

 .فلسطين في بها المعمول الرشيد الحكم لمعايير وفقاا  وفاعلية
 هاأهــداف لتحقيــق المقترحــة ســتراتيجيةال تنفيــذ عبــر الســتراتيجية اإلدارة تطبيــقب الهيئــة قيــام .1

  القانون. تطبيق تواج  التي والصعوبات المعيقات كافة على والتغلب وأغراضها
 قــوقح وضــمان ال كــاة إل اميــة بتطبيــق القــانون وفــق ل كــاةا تحصــيل فــي الهيئــة دور تفعيــل .1

 .ال كاة مأسسة نحو لتشجيعهم الهيئة خالل من لها الدافعين  كاة من المستفيدين
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 مـ  بالتنسـيق القـانون وفق مواردها جمي  من ال كاة تحصيل في الهيئة دور تفعيل ضرورة .4

 .القانون بتطبيق العالقة ذات الرسمية الختصاص جهات
 لمتلقـــي القتصـــادية األوضـــاع تحســـين فـــي تســـاهم التـــي البـــرامج علـــى ال كـــاة هيئـــة تركيـــ  .5

نمــا ال كــاة مــن للمســتفيدين الضــرورية بالحتياجــات الوفــاء علــى تقتصــر ل بحيــث ال كــاة  وا 
 ال كاة. دف  على قادرين وجعلهم الفقر من تحريرهم على تعمل أن يجب

 واإلجــــراءات والتعــــاون اإلشــــراف مســــتو  تحســــينب ال كــــاة صــــرف  ليــــات تحســــين ضــــرورة .6
 الهيئـة مصـداقية يعـ   ممـا والمحتـاجين الفقـراء مـن المسـتفيدين مسـاعدة بـرامج في المتبعة

 .واستقالليتها
 والقيـــام ال كـــوي الـــوعي ونشـــر الهيئـــة تعريـــف فـــي اإلعالمـــي بالجانـــب والهتمـــام التركيـــ  .7

 .ال كاة مأسسة م  بالتعامل ال كاة بدف  المكلفين عدد  يادة في اإلعالمية الحمالتب
 .القانون لتطبيق الضفة في ثم ومن أولا  غ ة افظاتمح في للهيئة فروع فتح .8
 بالكفــــــاءات الــــــال م البشـــــري بالكــــــادر الهيئـــــة ومــــــد اإلدارة مجلــــــس أعضـــــاء  يــــــادة أهميـــــة .3

 الال مة. والتخصصات
 .بموجبها والعمل ال كاة بدف  للمكلفين ال كوية باإلقرارات الخاصة اإلجراءات اعتماد .30
 عليـ  الواجبـة ال كـاة دفـ  عـن يمتنـ  شـخص كل لىع القانون وفق المحددة العقوبة قيتطب .33

  .مسبقا عنها اإلعالن يتم متدرجة قانونية إجراءات وفق دفعها عن يتهرب أو يتحايل أو
 يكفــــل مــــا وخصوصــــاا  الهيئــــة لســــير الال مــــة والماليــــة اإلداريــــة األنظمــــة إصــــدار اســــتكمال .31

 تحقيـق يكفـل بماو  القانون م  يتوافق بما منتظم وبشكل سنويا المكلفين من ال كاة تحصيل
 القانون. تطبيق تفعيل خالل من أهدافها

 بــدف  المكلفــين بيانــات شــاملة بيانــات قاعــدة وبنــاء بالهيئــة والماليــة اإلداريــة الــنظم حوســبة .31
 الحكومي. الحاسوب بمنظومة وربطها منها والمستفيدين ال كاة موارد كافة من ال كاة

 :والباحثين بالخبراء الخاصة التوصيات .د
 تســاعد التــي خاصــة الفلســطينية ال كــاة وهيئــة بال كــاة المتعلقــة األبحــاث مــن الم يــد إجــراء ضــرورة
 جميـــ  مـــن ال كـــاة مـــوارد كافـــة مـــن جمعهـــا يمكـــن التـــي األمـــوال مـــن الفعليـــة المبـــالغ إظهـــار علـــى

 ال كاة. بدف  المكلفين المسلمين
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 والتوصيات النتائج جداول
 42 جدول

 الزكاة تنظيم قانون تطبيق واقع حول الدراسة وتوصيات نتائج
 ومواردها الزكاة تحصيل مجالي في

 التوصيات النتائج
 االختصاص جهة

 بالتنفيذ

 المدى
 الزمني
 لإلنجاز

 الهيئــــــة تحصــــــلها التــــــي ال كــــــاة أن .3
 أن رغــم المطلــوب بالمســتو  ليســت
 تحصــيل يمكــن التــي األمــوال حجــم
 القــانون تطبيــق بتفعيــل منهــا ال كــاة
ـــــــ ـــــــة يف  طوعيتهـــــــا أو ال كـــــــاة جبري

 .كبيرة
 تحصـــــيل علـــــى الهيئـــــة تحـــــرص ل .1

 ومنتظم. سنوي بشكل ال كاة
 ال كــاة بتحصــيل تقــوم ل الهيئــة أن .1

 رغـم القـانون وفق مواردها كافة من
 حصرها. إمكانية

 فــي الشــركاء مــال تعامــل الهيئــة أن .4
 لغــر  واحــداا  مــالا  باعتبــاره العمــل
 القـــانون وفـــق اةال كـــ نصـــاب تكملــة
 اإلسالمية. الشريعة م  يتوافق هذا

 تقــوم التــي اإلعالميــة الحمــالت أن .5
 عـــدد  يـــادة فـــي تســـاعد الهيئـــة بهـــا

ــــــــــدف  المكلفــــــــــين ــــــــــة ال كــــــــــاة ب  بكاف
 مواردها.

 تطبيــــــق علــــــى تحــــــرص الهيئــــــة أن .6
 الفطر.  كاة مورد في القانون

 قبــــــل مــــــن المعــــــدّ  ال كــــــاة دليـــــل أن .7
 علـى متوسطة بدرجة يساعد الهيئة
 ال كويـــــة األمـــــوال اســـــتقطاب  يـــــادة
 مواردها. كافة من

ـــوم أن .3 ـــة تق ـــراا  ال كـــاة بتحصـــيل الهيئ  الشـــركات مـــن جب
ـــــوائح وتطـــــوير المتنوعـــــة العتباريـــــة والشخصـــــيات  الل
 ال كاة. جبرية حول واإلجراءات

 شـخص كـل على القانون وفق المحددة العقوبة تطبيق .1
 أو يتحايــــل أو عليــــ  الواجبــــة ال كــــاة دفــــ  عــــن يمتنــــ 
 يــتم متدرجــة قانونيــة إجــراءات وفــق دفعهــا عــن يتهــرب
  مسبقا. عنها اإلعالن

ـــة األنظمـــة إصـــدار اســـتكمال ضـــرورة .1  والماليـــة اإلداري
 تحقيـق يكفـل مـا وخصوصـاا  الهيئة عمل لسير الال مة
 المكلفين. من ال كاة تحصيل

 ســنوي بشــكل ال كــاة تحصــيل علــى الهيئــة تحــرص أن .4
 حصـيلة مـن ي يـد ممـا نالقـانو  نص م  تمشياا  ومنتظم
 ال كاة.

 بيانـــات قاعـــدة وبنـــاء والماليـــة اإلداريـــة الـــنظم حوســـبة .5
 مـــوارد كافـــة مـــن ال كـــاة بـــدف  المكلفـــين بيانـــات شـــاملة
  ال كاة.

 الهيئـــة بهـــا تقـــوم التـــي اإلعالميـــة بـــالحمالت الهتمـــام .6
 يلي: ما وخصوصاا 

 الـرأي وتعبئـة اإلعـالم وسـائل بكافة اإلعالمي الترويج .7
 ال كــاة جبريــة وتأييــد ال كــاة مأسســة نحــو لتوجــ ل العــام
 للقانون. تطبيقا

 ال كــاة مقاصــد إلبــرا  ســنوي ومــؤتمر عمــل ور  عقــد .8
 ال كاة. تنظيم في الهيئة ودور

 مصــــــداقية تعــــــ   التــــــي والتقــــــارير النشــــــرات إصــــــدار .3
 التوعيــــــة و يــــــادة ال كــــــاة بهيئــــــة الفلســــــطيني المجتمــــــ 

ــــــة المجتمعيــــــة ــــــرا  ال كــــــاة بأهمي ب  فــــــي لدولــــــةا دور وا 

ــــــــــــــــــة  ال كــــــــــــــــــاة هيئ
 الفلســــــــــــــــــــــــــــــــــــــطينية

 والتنســــيق بالتعــــاون
 ذات الجهــــــات مــــــ 

 بتطبيـــــــــق العالقـــــــــة
 القانون.

 مــــــــــــن بــــــــــــدءاا 
 1036 العـــام

 مــــــدة وخــــــالل
 1 أقصـــــــــــــاها
 سنوات.
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 التوصيات النتائج
 االختصاص جهة

 بالتنفيذ

 المدى
 الزمني
 لإلنجاز

 تنظيمها.
ــــــارات القيــــــام .30 ــــــة ب ي  ومنظمــــــات ال كــــــاة لــــــدافعي ميداني

 تطبيـق نحـو والمناصـرة التأييـد لكسـب المدني المجتم 
 القانون.

 ال كويــــــــة بــــــــاإلقرارات الخاصــــــــة اإلجــــــــراءات اعتمــــــــاد .33
 بموجبها. والعمل ال كاة بدف  للمكلفين

 جميــ  مــن ال كــاة بتحصــيل الهيئــة دور تفعيــل ضــرورة .31
 يلي: ما وخصوصاا  حصرها ولةلسه مواردها

 مســـــتخرجات مـــــن ال كـــــاة تحصـــــيل الهيئـــــة تراعــــي أن .31
 حصرها. لسهولة ،%1.5 بقيمة البحر

 وشــــركات المصـــارف دخــــول  كـــاة بتحصــــيل تقـــوم أن .34
 الصـرافة ومحالت بالعقارات اإلتجار ومحالت التأمين

 القانون. أحكام وفق حكمها في وما الفلسطينية
ــــــوم أن .35  والســــــندات ألســــــهما مــــــن ال كــــــاة بتحصــــــيل تق

 إلمكانية القانون، أحكام وفق الشركات في والحصص
ــــى القتصــــاد و ارة مــــ  والتنســــيق حصــــرها  طريقــــة عل

 التحصيل.
 ومنهــا المــدخرة األمــوال مــن ال كــاة بتحصــيل تقــوم أن .36

 القــانون، أحكــام وفــق المصــارف لــد  النقديــة الودائــ 
ــــث  بــــدءاا  المصــــارف، خــــالل مــــن حصــــرها يمكــــن حي

 سالمية.اإل بالمصارف

 الباحث بواسطة ج رد الجدول المصدر:
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 43 جدول
 ةالزكا تنظيم قانون تطبيق واقع حول الدراسة وتوصيات نتائج

 الهيئة إدارة مجال في

 التوصيات النتائج
 االختصاص جهة

 بالتنفيذ

 المدى
 الزمني
 لإلنجاز

 إلدى تصدل لدم اإلداريدة العمليدات مستوى أن .9
 فدددي ضدددعف هنددداك وأن المطلدددوب المسدددتوى
 يلي: ما وأهمها للهيئة اإلدارية الجوانب

 ذوي مـن بالهيئـة العامل الفريق كفاية عدم •
 ســـلباا  ؤثريـــ ممـــا والتخصصـــات الكفـــاءات

ـــــى ـــــة قـــــدرة عل ـــــق فـــــي الهيئ  أهـــــدافها تحقي
 ال كاة. تنظيم قانون تطبيق وتفعيل

 والغرامــــــة ال كــــــاة ت َحِصــــــلْ  لــــــم الهيئــــــة أن •
 أو يتحايـل أو امتنـ  ممـن جبـراا  المفروضة

 ال كاة. دف  عن يتهرب
 ل ال كــــاة بتحصــــيل بالهيئــــة المكلفــــون أن •

 القضـــــــائية الضـــــــبطية صـــــــفة يســـــــتثمرون
 لتحصيلها.

 اإلجـــــــــراءات وفــــــــق تعمـــــــــل ل يئــــــــةاله أن •
 ال كــاة بــدف  للمكلفــين بــاإلقرارات الخاصــة

 نشأتها. لحداثة المرحلة هذه في
 اإلجـــــــراءات وفـــــــق تعمـــــــل لـــــــم الهيئـــــــة أن •

 ال كـــاة بـــدف  المكلفـــين بتظلمـــات الخاصـــة
 نشأتها. لحداثة وذل 

 القـــانون بتطبيـــق عملهـــا تمـــارس ل الهيئــة أن .1
 تالمحافظـــا كافـــة علـــى ال كـــاة تحصـــيل فـــي

 كافـــة فـــي لهـــا فـــروع بفـــتح تهـــتم ول بفلســـطين
 القانون. لتطبيق المحافظات

 المعنيــة الجهــات مــ  الهيئــة تنســيق درجــة أن .1
 محدودة. ال كاة لتحصيل

 أخــر  تمويــل مصــادر عــن تبحــث الهيئــة أن .4
 بمـــا أنشـــطتها، لتفعيـــل ال كويـــة األمـــوال غيـــر

 ليكفــــ بمـــا عملهـــا بتطــــوير الهيئـــة قيـــام .3
 إلـــــى اإلداريـــــة العمليـــــات مســـــتو  رفـــــ 

 التــــي وغاياتهــــا أهــــدافها يحقــــق مســــتو 
 ألجلها. أنشئت

 العامـــــــل للفريـــــــق الهيئـــــــة مـــــــد ضـــــــرورة .1
ـــــــــــة ـــــــــــال م البشـــــــــــري بالكـــــــــــادر بالهيئ  ال

 الال مة. والتخصصات وبالكفاءات
 والغرامــــة ال كــــاة بتحصــــيل الهيئــــة قيــــام .1

 يتحايــل أو يمتنــ  ممــن جبــراا  المفروضــة
ـــــــ  عـــــــن يتهـــــــرب أو  عمـــــــال ال كـــــــاة دف

ــــــانون ــــــق وبمــــــا بالق  الشــــــريعة مــــــ  يتواف
 اإلسالمية.

ـــــــون اســـــــتثمار ضـــــــرورة .4 ـــــــة المكلف  بالهيئ
 الضــــــــبطية لصــــــــفة ال كــــــــاة بتحصــــــــيل
 لتحصيلها. القضائية

 وفــــــــق بالعمـــــــل الهيئـــــــة قيـــــــام ضـــــــرورة .5
 للمكلفين باإلقرارات الخاصة اإلجراءات

 . ال كاة بدف 
 اإلجـــــراءات وفـــــق بالعمـــــل الهيئـــــة قيـــــام .6

 ال كـاة بدف  المكلفين لماتبتظ الخاصة
 الهيئــــة عمــــل لمصــــداقية لتع يــــ اا  وذلــــ 
 للعدل. وتحقيقاا 

 تنظـــــيم قـــــانون تطبيـــــق تفعيـــــل ضـــــرورة .7
 بكفـــاءة فلســـطين فـــي الفلســـطيني ال كـــاة

 الرشـــــيد الحكـــــم لمعـــــايير وفقـــــا وفاعليـــــة
 فلسطين. في بها المعمول

ـــة فـــروع فـــتح .8  غـــ ة محافظـــات فـــي للهيئ

 ال كــــــــــــــــــاة هيئــــــــــــــــــة
 الفلســــــــــــــــــــــــــــــــــــــطينية

 والتنســـيق بالتعـــاون
 جهــــــــــــــــــــات مــــــــــــــــــــ 

 الختصـــــــــــــــــــــــــــــاص
 القانون. بتطبيق

 ثالثــــة خــــالل
 بحــــد ســــنوات
 بــــدءاا  أقصــــى
 عــــــــــــام مــــــــــــن
1036  
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 الباحث بواسطة ج رد الجدول المصدر:

 لتطبيــــــــق الضــــــــفة فــــــــي ثــــــــم ومــــــــن أولا   القانون. تطبيق يكفل
 القانون.

 المعنيـة الجهـات م  التنسيق درجة رف  .3
 القانون. وفق ال كاة لتحصيل

 السـتراتيجية اإلدارة بتطبيـق الهيئة قيام .30
 المقترحــــــــة الســــــــتراتيجية تنفيــــــــذ عبــــــــر

 والتغلــــــب وأغراضــــــها أهــــــدافها لتحقيــــــق
 التــي والصــعوبات المعيقــات كافــة علــى
  القانون. تطبيق تواج 

 الهيئـــــــة قيـــــــام اســـــــتمرار علـــــــى التأكيـــــــد .33
 غير أخر  تمويل مصادر عن بالبحث
 بمــــا أنشــــطتها لتفعيــــل ال كويــــة األمــــوال
 القانون. تطبيق يكفل
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 الزكاة تنظيم قانون تطبيق واقع حول الدراسة وتوصيات نتائج
 القانون تطبيق تواجه التي والصعوبات المعيقات مجال في

 التوصيات النتائج
 االختصاص جهة

 بالتنفيذ

 المدى
 الزمني
 لإلنجاز

 والصدددعوبات المعيقدددات مدددن العديدددد هنددداك أن
 منهدا الزكداة متنظدي قدانون تطبيدق تواجه التي

 العامدددددة ومنهددددا كدولدددددة بفلسددددطين الخاصددددة
 العالقدددددة ذات والجهدددددات بالهيئدددددة والخاصدددددة
 فيمدددا أهمهدددا تتمثدددل والتدددي القدددانون بتطبيدددق

 يلي:
 بفلســطين الخاصــة والصــعوبات المعيقــات .3

 كدولة:
ـــــاره الحصـــــار اســـــتمرار • ـــــى الســـــلبي و ث  عل

 الفلسطيني. القتصاد
ــــى الحــــروب تعــــدد • ــــى و ثارهــــا غــــ ة عل  عل

 للمكلفين. القتصادي ض الو 
ــــــداخلي الفلســــــطيني النقســــــام اســــــتمرار •  ال

ـــــــاره ـــــــى الســـــــلبية و ث  وتطبيـــــــق تشـــــــري  عل
 قــــانون وخصوصــــاا  فلســــطين فــــي القــــوانين
 ال كاة. تنظيم

 بالهيئـــــة الخاصـــــة والصـــــعوبات المعيقـــــات .1
 القانون: بتطبيق العالقة ذات والجهات

 تحصــــــيل علــــــى القائمــــــة الجهــــــات تعــــــدد •
 بخــــالف بهــــا تصــــرفوال ال كويــــة األمــــوال
 التابعـــة ال كــاة لجـــان فــي والمتمثلـــة الهيئــة
 الخيريـــــــــة والجمعيـــــــــات األوقـــــــــاف لـــــــــو ارة
 واألفراد.

 فـي المجتمعـي الـوعي مسـتو  درجـة تدني •
 وخصوصــــــاا  اإلســــــالمية الشــــــريعة تطبيــــــق
 ال كاة. ومأسسة ال كاة ركن

 الـدخل وضـريبة الهيئـة بـين تعار  وجود •
جراءات أنظمة على  مما ال كاة تحصيل وا 

 بحســــم يســــمح بمــــا الــــدخل ضــــريبة قــــانون تعــــديل .3
  ،الضـــــريبة مبـــــالغ مـــــن المدفوعـــــة ال كـــــاة مقـــــدار
 أو قيــــود بــــدون ال كــــاة يــــؤدون مــــن علــــى تيســــيراا 
  .ذل  على الثبوتية األدلة قدمت متى حدود

 وتفسـير توضـيح وصـاا وخص بالقانون النظر إعادة .1
 كدراســة الســابقة الدراســات أظهرتهــا التــي الثغــرات
 جربوع. أبو ودراسة والعشي األغا

 والعتمـــاد المتاحـــة المحليـــة اإلمكانـــات اســـتغالل .1
 الفلسطيني. الذات على

 الفلســـــطيني للمجتمـــــ  الصـــــمود مقومـــــات تع يـــــ  .4
 ل . القومي األمن توفر وتأمين

 ورفـــ  ،لدوليــةوا المحليــة المؤسســـات مــ  ي التشــب .5
 قضاياهم. وتبني المتضررين صوت

 ومنهـا المتاحـة بالسـبل الفلسطيني القتصاد تنمية .6
 الصغيرة. المشاري  وخصوصاا  الستثمار تشجي 

 فــــــي القــــــانون بتطبيــــــق لل كــــــاة العملــــــي التطبيــــــق .7
ــــدة  كويــــة لمؤسســــة كنمــــوذ  غــــ ة محافظــــات  رائ

 أنموذجـاا  يكـون أن يمكـن علميـة أسـس على قائمة
 الضفة. محافظات في ب  يحتذ 

 فــي تســاهم التــي البــرامج علــى ال كــاة هيئــة تركيــ  .8
 ال كــــــاة لمتلقــــــي القتصــــــادية األوضــــــاع تحســــــين
 بالحتياجـــــــات الوفــــــاء علــــــى تقتصــــــر ل بحيــــــث

نمــا ال كــاة مــن للمســتفيدين الضــرورية  أن يجــب وا 
 قـــادرين وجعلهـــم الفقـــر مـــن تحريـــرهم علـــى تعمـــل
 ال كاة. دف  على

 بتحســــين ال كــــاة صــــرف ت ليــــا تحســــين ضــــرورة .3
 المتبعــــة واإلجــــراءات والتعـــاون اإلشــــراف مســـتو 
 الفقــــــراء مــــــن المســــــتفيدين مســــــاعدة بــــــرامج فــــــي

 الهيئــــــــــة مصـــــــــداقية يعــــــــــ   ممـــــــــا والمحتـــــــــاجين

 ال كـــــــــــــــــاة هيئـــــــــــــــــة .3
 الفلسطينية

 التشـريعي المجلس .1
 الفلسطيني

 جهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــات .1
 الختصـــــــــــــــــــــــــــاص

ــــــــانون بتطبيــــــــق  الق
 مؤسســــــــــــات مــــــــــــن

 كـــل العـــام القطـــاع
 يخص . فيما

 ثالثــــة خــــالل
 بحــــد ســــنوات
 اا بــــدء أقصــــى
 عــــــــــــام مــــــــــــن
1036  
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 الباحث بواسطة ج رد الجدول المصدر:
 
 
 

 علــى المــالي العــبء ا دواجيــة إلــى يــؤدي
 المكلف.

ــــــــي ضــــــــعف وجــــــــود • ــــــــادل التنســــــــيق ف  وتب
 وهيئــــــة الضــــــريبة دائــــــرة بــــــين المعلومــــــات

 ال كاة.
 الجهـــــــود توحيـــــــد فـــــــي ضـــــــعف هنــــــا  أن •

 وهيئــة الــدخل ضــريبة بــين العالقــة وتنظــيم
 توحيــد عبــر تكامليــة عالقــة لتكــون ال كــاة

 وصـريح واضح بشكل القانونية النصوص
 الضريبة. من ال كاة خصم صاا وخصو 

جــــراءات  ليــــات فــــي ضــــعف هنالــــ  أن •  وا 
 ومصــارف بمــوارد الخاصــة البيانــات جمــ 
 الهيئة. لد  ال كاة

ـــا  أن • ـــل فـــي ضـــعف هن  المطلـــوب التموي
 لتطبيــــــق الهيئــــــة قــــــدرات وتطــــــوير لتنميــــــة
 القانون.

ــــــــين العالقــــــــات ضــــــــعف • ــــــــة ب  ال كــــــــاة هيئ
 بتطبيــــق العالقــــة ذات الرســــمية والجهــــات
 .القانون

 بحياديـــة الفلســطيني المجتمــ  ثقــة ضــعف •
 ال كاة. هيئة واستقالل

 عـن والمعلومـات البيانـات قواعد في الندرة •
 بتحصــيل للشــروع وحوســبتها ال كــاة مــوارد
 القانون. وفق منها ال كاة

 فـــي الهيئـــة فـــي اإلدارة مجلـــس تشـــكيل أن •
 كفاءتها. على يؤثر األدنى مستواه

ـــــــــة أن •  مـــــــــ  والتنســـــــــيق التعـــــــــاون محدودي
 العالقة. ذات الحكومية الجهات

 لـــــــد  معتمـــــــدة اســـــــتراتيجية ودوجـــــــ عـــــــدم •
 .الهيئة

 واستقالليتها.
 فـــي الهيئـــة عبـــر ال كـــاة وصـــرف تحصـــيل تنظـــيم .30

لـــ ام اســـتيعاب  علـــى القائمـــة المتعـــددة الجهـــات وا 
 بخــالف بهــا صــرفوالت ال كويــة األمــوال تحصــيل
 هيئـــة مظلــة تحــت والعمـــل للهيئــة بتبعيتهــا الهيئــة
 العالقـــة يحـــدد نظـــام وفـــق معهـــا والتنســـيق ال كـــاة

 مــــــن منعهــــــا يــــــتم حتــــــى محــــــددة لفتــــــرة وينظمهــــــا
ــــة األمــــوال تحصــــيل ــــانون بحكــــم ال كوي  حيــــث الق
 ال كــــــاة هيئــــــة القــــــانون بحكــــــم المختصــــــة الجهــــــة

 فقط. الفلسطينية
 ضـريبة بـين العالقـة ملتنظي الجهود توحيد ضرورة .33

 عبـــر تكامليـــة عالقـــة لتكـــون ال كـــاة وهيئـــة الـــدخل
 وصريح. واضح بشكل القانونية النصوص توحيد

ــــرة بــــين المعلومــــات وتبــــادل التنســــيق ضــــرورة .31  دائ
 أنظمـــــة علـــــى والتوافـــــق ال كـــــاة وهيئـــــة الضـــــريبة
جـــراءات  عـــدم إلـــى يـــؤدي ممـــا ال كـــاة تحصـــيل وا 
 المكلف. على المالي العبء ا دواجية

 والجهـــــات الهيئـــــة بـــــين مـــــا التنســـــيق درجـــــة رفـــــ  .31
 تطبيــق تفعيــل يكفــل بمــا ال كــاة لتحصــيل المعنيــة
 القانون.

 الماليــة و ارة مــن كــل   بــين الجيــد التنســيق ضــرورة .34
 العالقـــــــة ذات األخـــــــر  الحكوميـــــــة والمؤسســـــــات

 التعــــاون وتفعيــــل ال كــــاة وهيئــــة القــــانون بتطبيــــق
 لها. الحكومي الدعم وتقديم

 الختصـاص جهـات عن ممثلين نم لجنة تشكيل .35
 وخصوصـــــــا معهـــــــا للتنســـــــيق القـــــــانون؛ بتطبيـــــــق
 تطبيق . لتفعيل الحكومية الجهات

ـــــــس أعضـــــــاء  يـــــــادة أهميـــــــة .36  حســـــــب اإلدارة مجل
 القانون.
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 المقترحة الدراسات ثالثاا:
 :التالية الدراسات الباحث يقترح إليها توصل التي والنتائج الباحث دراسة ضوء يف
 نهمابي التكامل تحقيق م  ال كاة تنظيم وقانون الدخل ضريبة قانون توحيد مالءمة مد  -

 اإليرادات و يادة
 عملها و ليات أهدافها م  ال كاة هيئة بها تعمل التي واإلدارية المالية النظم مالءمة مد  -

  بها العاملين األشخاص وطبيعة
 تطبيق في ال كاة لهيئة الداعمة المدني المجتم  ومنظمات الحكومي القطاع شراكات دور -

 ال كاة تنظيم قانون
 تنظيم قانون ظل في ال كاة بدف  المكلفين سلو  في المؤثرة والعوامل المجتمعي التفاعل واق  -

 ال كاة
 ظل في ال كوية األموال حصيلة على ال كاة بدف  المكلفين سلو  في المؤثرة العوامل أثر -

 ال كاة تنظيم قانون
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 والمراجع المصادر قائمة
 العربية المراجع :أوالا 

 الكريم ن القر  .3
 النبوية السنة .1
 لدراساتوا الكتب .1
 العلمية المؤتمرات .4
 الباحث أجراها التي المقابالت .5
 اإلنترنت مواق  .6

 األجنبية المراجع ثانياا:
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 العربية المراجع :أوالا 
  الكريم القرآن .أ
 النبوية السنةو  .ب

 الســعودية. العربيــة المملكــة .والترهيددب الترغيددب ضددعيف .(1000) الــدين ناصــر محمــد ،األلبــاني
 والتو ي . للنشر المعارف مكتبة رالناش الريا :
 عــن )مصــورة النجــاة طــوق دار .3ط .البخددار  صددحيح (.1003) إســماعيل بــن محمــد البخــاري،
 الباقي(. عبد فؤاد محمد ترقيم بإضافة السلطانية

 النجاة. طوق دار .البخار  صحيح (.1001) إسماعيل بن محمد البخاري،
-العربيــة الكتـب إحيـاء دار .ماجدة ابددن سدنن ه(.3433) ي يـد بــن محمـد اهلل عبـد ابـو ،الق وينـي
 .الحلبي البابي عيسى فيصل
 .اإلسالمية المطبوعات مكتب حلب: .ئيالنسا سنن .(3386) أحمد الرحمن عبد ألبو ،النسائي

 التـراث إحيـاء دار بيدروت: .المختصدر الصدحيح المسدند (1030) الحجـا  بـن مسلم ،النيسابوري
 .العربي
 .الرسالة مؤسسة .حنبل بن أحمد اإلمام مسند .(1003) أحمد ،حنبل

 

 والدراسات الكتب .ج
 ائتالف فلسطين، في الوزارية غير الدولة لمؤسسات العامة اإلدارة (.1007) بالل البرغوثي،

 .اهلل رام ،أمان

 الدولية. األفكار بيت الريا : .1. 3ط .اإلسالمي الفقه موسوعة (.1003) محمد التويجري،

 أبناء مطبعة غ ة: فلسطين. .1ط .االستبيان لبناء المنهجية القواعد (.1323) د يا الجرجاوي،
 الجراح.

 للنشر. الوراق مؤسسة :عمان .العلمي البحث مناهج .(1006) موفق الحمداني،

 العربي. الفكر دار دمشق: .13ط .وأدلَُّتهُ  اإلسالمي   الِفْقهُ  (.1003) وهب  ،ال حيلي

 علمي بحث .الشرعي الحكم في دراسة ...والزكاة الضرائب نبي (.1003) عيسى العمري،
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 الكتابددة ضددوء فددي وفلسددفتها ألحكامهددا مقارنددة دراسددة الزكدداة فقدده (.1006) يوســف القرضــاوي،
 وهبة. مكتبة القاهرة: .والسنة

 والنشر. للطباعة صادر دار بيروت: .3ط العرب. لسان معجم (.1000) الدين جمال المصري،

 "،واالجتماعية االقتصادية التنمية مجالي في للضريبة الزكاة محاكاة" (.1031) باي يد بلعدل،
 – مرباح قاصدي جامعة التسيير، وعلوم والتجارية القتصادية العلوم كلية ماجستير، رسالة
 الج ائر. ورقلة،

 رسـالة ،االقتصدادية" التنميدة علدى والضريبة الزكاة من كل "اثر (.1003) محمد فاطمة ،حسونة
 فلسطين. نابلس، الوطنية، النجاح جامعة الكلية، ماجستير،
 رسالة ،الزكاة" بدفع المكلفين سلوك في المؤثرة العوامل "دراسة (.3338) نجيب خريس،

 األردن. اربد، اليرمو ، جامعة ماجستير،
 مفهومدده -العلمددي البحددث (.1332) كايــد الحــق، وعبــد ،الــرحمن عبــد ،وعــدس ذوقــان عبيــدات،
 والتو ي . للنشر الفكر دار عمان: .وأساليبه وأدواته

 قطاع في الفقر ظاهرة من الحد في وأثرهما الزكاة أموال وتنظيم إدارة" (.1007) جبر عليوة،
 فلسطين. غ ة، ،اإلسالمية الجامعة ماجستير، رسالة غزة"

 الكليـة، ماجسـتير، رسـالة ." االقتصدادية التنميدة في الزكاة دور " (.1030) عارف ختام عماوي،
  فلسطين. نابلس، الوطنية، النجاح جامعة
 الكتب. دار :الج ائر .مقارنة دراسة :والضريبة الزكاة (.3333) غا ي عناية،

 للنشر، الجامعية الدار ،3ط .للمديرين العملي الدليل-االستراتيجية اإلدارة (.1033أحمد) ماهر،
 .اإلسكندرية

 العلمية: المؤتمرات .د
 الزكدداة بعنددوان دراسددي يددوم ومصــارفها. ال كــاة فيهــا تجــب التــي األمــوال (.1006) مــاهر الحــولي،

ــــة ،المجتمددددع فددددي وأثرهمددددا والضددددريبة ــــانون الشــــريعة كلي ــــي والق  6 غــــ ة اإلســــالمية، الجامعــــة ف
 .1006مايو

 فاعلددة زكدداة نحددو الدددولي العلمددي المددؤتمر المــؤتمر. رئــيس كلمــة (.1034) إســماعيل رضــوان،
 .5-3 ص ،1034مايو 8-7 غ ة الدينية، والشئون األوقاف و ارة ،الشرعية مقاصدها تحقق
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 المددؤتمر والمجتمــ . الفــرد علــى والجتمــاعي التربــوي ال كــاة إيتــاء مقصــود (.1034) فريــد  يــادة،
 غـ ة الدينيـة، والشـئون األوقـاف و ارة ،الشدرعية مقاصددها تحقدق فاعلدة زكداة نحو الدولي العلمي

 .80-51 ص ،1034مايو 7-8
 الخدمــــة نهايــــة ومكافــــ ت )الرواتــــب الماليــــة العمــــل اســــتحقاقات  كــــاة (.1034) نــــ ار ت،عويضــــا
 و ارة ،الشددرعية مقاصدددها تحقددق فاعلددة زكدداة نحددو الدددولي العلمددي المددؤتمر التقاعــدي(. والراتــب
 .514-481 ص ،1034مايو 8-7 غ ة الدينية، والشئون األوقاف
 العلمدي المدؤتمر والتمكـين. اإلصـالح فـي رهـاودو  ال كاة (.1034) سحر وكردية، وليد، عويضة،
 8-7 غــ ة الدينيــة، والشــئون األوقــاف و ارة ،الشددرعية مقاصدددها تحقددق فاعلددة زكدداة نحددو الدددولي
 .364-315 ص ،1034مايو

 العربـي المكتـب اإلسـكندرية: ،1ط معاصر" تحليلي مدخل المالية: اإلدارة" (3337) منيـر هندي،
 الحديث.
 فاعلددة زكدداة نحددو الدددولي العلمددي المددؤتمر ال كــاة. مقاصــد (.1034ســهير) واألغــا، مــا ن، هنيــة،
 .53-35 ص ،1034مايو 8-7 غ ة الدينية، والشئون األوقاف و ارة ،الشرعية مقاصدها تحقق

 الباحث أجراها التي المقابالت .ه
 1/30/1035 غ ة، الباحث(، أجراها )مقابلة (،1035) األغا، يوسف محمد
 3/33/1035 غ ة، الباحث(، أجراها )مقابلة (،1035) ،الخطيب محمود رامي
 3/30/1035 ،غ ة الباحث(، أجراها )مقابلة (،1035) الطرشاوي،  الع ي عبد اعتماد
 8/33/1035 غ ة، الباحث(، أجراها )مقابلة (،1035) ،العشي مدحت بيان

 1/33/1035 غ ة، الباحث(، أجراها )مقابلة (،1035) ،الغندور يعقوب يعقوب
 3/33/1035 غ ة، الباحث(، أجراها )مقابلة (،1035) ،المدهون ياسين فذنا

 30/33/1035 ،غ ة الباحث(، أجراها (،)مقابلة1035) رويضة، أبو عبداهلل
  5/33/1035 غ ة، ،(الباحث أجراها مقابلة) ،(1035)  يد، أبو حسين  ياد
 
 :اإلنترنت مواقع .و

 الســـاعة www.pcbs.gov.ps 30/31/1035 الفلســـطيني لإلحصـــاء المركـــ ي الجهـــا  موقـــ 
 مساءا  30

 http://www.dorar.net/enc/feqhia/2202الفقهيـــــــــة الموســـــــــوعة الســـــــــنية الـــــــــدرر موقـــــــــ 
 مساءا  6 الساعة 35/31/1035
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ــــ   http://www.qaradawi.net 35/31/1035 القرضــــاوي يوســــف للعالمــــة الرســــمي الموق
 مساءا  8 الساعة
 مساءا  30 الساعة http://fiqh.islammessage.com 34/1/1036 الفقهي الملتقى
 مساءا  30 الساعة www.palestineeconomy.ps 30/31/1035 فلسطين اقتصاد بوابة
 مساءا  5 الساعة www.pma.ps 30/33/1305 الفلسطينية النقد سلطة ق مو 

 مساءا  8 الساعة http://konouz.com 8/33/1035 كنو  موق 
 مساءا  7 الساعة https://www.maannews.net 35/31/1035 معا
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 9 رقم ملحق

 
 ياالعل للدراسات والسياسة اإلدارة أكادميية

 
Management & Politics Academy for Postgraduate Studies 

 دولة إدارة ماجستري برنامج األقصى جامعة مع باملشاركة

  مقابلة

 الكريمة أختي ..الكريم أخي
 وبركاته، اهلل ورحمة عليكم السالم

 لتقديمها المقترحة". واالستراتيجية فلسطين في الزكاة تنظيم قانون تطبيق "واقع بعنوان بدراسة الباحث يقوم
 والسياسة اإلدارة أكاديمية من الرشيد والحكم الدولة إدارة في الماجستير درجة لنيل تكميلي أكاديمي كبحث

 حول النوعية المعلومات لجم  )المقابلة( األداة هذه صممت وقد األقصى، جامعة م  بالمشاركة العليا للدراسات
 الدراسة. موضوع

 العالقة وذوي ال كاة إدارة على املينالع ال كاة ولجان الفلسطينية ال كاة هيئة أساسي بشكل الدراسة تستهدف
 المعيقات عن والكشف ال كاة تنظيم قانون تطبيق واق  على التعرف إلى وتهدف ال كاة تنظيم قانون بتطبيق

 ،فلسطين في الرشيد الحكم إدارة وتع ي  لتطبيق  مقترحة استراتيجية لصياغة والمساهمات والحلول والصعوبات
 الدراسة. هذه لخدمة وموضوعية حيادية بكل المقابلة أسئلة على اإلجابة سيادتكم من ونرجو

 تطبيق في تساهم التي واآلليات الحلول ووض  القانون تطبيق واق  على للتعرف جداا  قيمة نظر  وجهة فإن
ن والفاعلية الكفاءة من عالية بدرجة ال كاة تنظيم قانون  األسئلة كامل عن اإلجابة حق  ومن طوعية مشاركتكم وا 
 .بعضها أو

ذ  تحظى سوف اقتراحات من ب  تدلون وما  راءكم أن لكم يؤكد فإن  الصادق، تعاونكم لكم الباحث يشكر وا 
 عن كتعبير مجموعات بشكل اإلجابات استعرا  وسيتم العلمي البحث مجال في إل تستخدم ولن الكاملة بالسرية

 .فقط العامة التجاهات
 

 تقدير،،،وال االحترام فائق بقبول وتفضلوا
 

 
 الباحث

 مهنا نظير عبدالناصر
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 بها: تعمل التي المؤسسة عن معلومات :أوالا 
 .................................................................................المؤسسة: اسم .9

   .....................................................المقابلة: معه تجري الني الشخص اسم .2

 ......................................................:المؤسسة في العاملين الموظفين عدد .3

 مختصرة نبنة اإلداري وبتنظيمها بمؤسستكم التعريف .4

 أمكن إن وصرفها الزكاة بجمع عالقةال ذات للمؤسسة وإداري مالي تقرير .5

 توفرها حال في اوصرفه الزكاة جمع في واالستراتيجية التشغيلية الخطة .6

 المقابلة أسئلة ثانياا:
 

 موارد وجوانب الزكاة، تنظيم لقانون التطبيقي الواقع على للتعرف المقابلة، أسئلة تنحصر
 تطبيق تواجه التي والصعوبات والمعيقات ،فلسطينل الجنوبية المحافظات في الزكاة ومصارف
 القانون. تطبيق وأهمية وكفاءة اعليةبف القانون تطبيق وآليات والمساهمات، والحلول القانون

 والتجربة بال كاة المؤسسة عمل فترة ؟بال كاة مؤسستكم عالقة ما بالمؤسسة؟ عمل  طبيعة هي ما 3
 ال كاة؟ لتفعيل للمؤسسة استراتيجية خطة يوجد ؟فيها

 ال كاة؟ تنظيم قانون تطبيق أهمية ما نظر  وجهة من عام بشكل 1
 ال كاة؟ أموال تحصيل في عليها العمل يتم وهل القانون عليها ينص التي ةال كا موارد عن تحدث 1
 تها؟وكفاء تهاكفاي مد  ماو  ال كاة؟ موارد وتحفي  لتحديد المتبعة اآلليات هي ما 4

 كفايتها؟ مد  وما ال كاة؟ أموال تحصيل في تستخدم التي واآلليات الطرق هي ما 5
 ؟ال كاة تنظيم قانون تطبيق تواج  كتحديات الصعوباتو  المعيقات أبر  هي ما 6
 ال كاة؟ أموال تحصيل تواج  التي والصعوبات المعيقات أبر  هي ما 7
 ال كاة؟ مصارف على الصرف عملية تواج  التي والصعوبات المعيقات أبر  هي ما 8
  ؟ال كاة هيئة وبين األوقاف لو ارة التابعة ال كاة لجان بين العالقة طبيعة هي ما 3
 ؟القانون بتطبيق العالقة ذات والجهات ال كاة هيئة بين العالقة طبيعة هي ما 30
  أخر ؟ مقترحات لدي  هل ال كاة؟ تنظيم قانون تطبيق لتحسين عمل  يمكن ماذا 33
 

 
 الثمين ووقتكم لتعاونكم جزيالا  شكراا  

 المقابلة نهاية
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 2 رقم ملحق
 مقابلتهم تم ذينال أسماء

 المقابلة تاريخ العمل مكان الوظيفة االسم م.

 1327 نوفمبر 2 التشريعي المجلس التشريعي المجلس عام أمين المدهون ياسين نافن .د 0

 1327 أكتوبر 0 اإلسالمية الجامعة جامعي محاضر األغا يوسف محمد أ. 5

 زيد أبو حسين زياد أ. 3
 مجلددس ورئدديس الهيئددة عددام مدددير

 اإلدارة
 1327 نوفمبر 7 الفلسطينية الزكاة هيئة

 1327 نوفمبر 1 والتشريع الفتوى ديوان والتشريع الفتوى ديوان عام مدير الغندور يعقوب يعقوب أ. 4

2 
 العزيددددددز عبددددددد اعتمدددددداد أ.

 الطرشاوي
 1327 نوفمبر 23 االجتماعية الشئون االجتماعية الشئون بوزارة عام مدير

 1327 نوفمبر 2 الفلسطينية الزكاة هيئة بالهيئة إدارة مجلس وعضو عام مدير عشيال مدحت بيان .أ 1

 1327 نوفمبر 9 الفلسطينية الزكاة هيئة بالهيئة إدارة مجلس وعضو عام مدير الخطيب محمود رامي أ. 1

 1327 أكتوبر 2 االقتصاد وزارة التجاري السجل دائرة مدير رويضة أبو هللا عبد أ. 5
 

 3 مرق ملحق
 البؤرية المجموعة في المشاركين أسماء

 العمل مكان الوظيفة االسم م.

 اإلسالمية الجامعة السياسية والعلوم االقتصاد مساعد أستاذ الرفاتي عادل الدين عال  د. 0

 سالقد جامعة االستراتيجي التخطيط في مساعد أستاذ حمد أبو الجواد عبد بسام .د 5

 اإلسالمية الجامعة .االستراتيجية اإلدارة في مساعد أستاذ سمور إسماعيل أكرم د. 3

 المفتوحة الق س جامعة مساع  أستاذ أعما  إ ار   . اشتيوي حسين عب  محم   . 4

 الفلسطينية الزكاة هيئة اإلدارة مجلس ورئيس الهيئة عام مدير زيد أبو حسين زياد أ. 2

 الفلسطينية الزكاة هيئة بالهيئة إدارة مجلس وعضو عام مدير عشيال مدحت بيان .أ 1

 الفلسطينية الزكاة هيئة بالهيئة إدارة مجلس وعضو عام مدير الخطيب محمود رامي .أ 1

 المالية وزار  المالية بوزار  عام م ير اين أبو حسن إيا  .أ 8

  خاص عم  اقتصا ي تشارسم من ي  أبو عي  غسان .أ 9

 الخيرية باز ابن جمعية اقتصا ي باحث سكي  خلي  أشر  .أ 11

 واإل ارية المالية الرقابة  يوان  الرقابة ب يوان م ير اوي ي أبو اسح  ها ن .أ 11

 االجتماعية الشئون وزار  واإلحصاءات ال راسات  ائر  م ير نصار الها ي عب  محم  .أ 11

 المالية وزار  والجمار  المضافة لىع الرقابة م ير الشيخ حسن الرزا  عب  .أ 13

 الفلس ينية الزكا  ايئة موظفة وابة زكري والء م. 14

 الفلس ينية الزكا  ايئة موظفة صايمة خال  ابة .أ 15
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 4 رقم ملحق
 االستراتيجية لمناقشة العمل ورشة في المشاركين أسماء

 العمل مكان التمثيلية الصفة االسم م.

 الرفاتي عادل الدين عال  د. 0
نا  مجلس رئيس ئة األم لى والمشرف بالهي  ع

 الدراسة
 اإلسالمية الجامعة

 التشريعي المجلس الموازنة لجنة رئيس نصار طلب جمال النائب .أ 5

 اإلسالمية الجامعة بالهيئة أمنا  مجلس عضو سويركيال سعيد شحادة د. 3

 اإلسالمية الجامعة بالهيئة أمناء مجلس وعض بخيت رباح حسن محم   . 4

 الفلس ينية الزكا  ايئة بالهيئة أمناء مجلس عضو تمراز الرحيم عب  الرحمن عب  .أ 5

 ال رشاوي العزيز عب  اعتما  .أ 6
 الشاااائون وزار  عاااان ممثلااااة عااااام ماااا ير

 االجتماعية
 االجتماعية الشئون وزار 

 تجارية شركة صاحب بالهيئة ءأمنا مجلس عضو القيشاوي عا   نبي  أ. 7

8 
 أبااو الرافاا  عباا  راماا  محماا  أ.

 شعبان
 اإلنتاج بن  عام م ير اإلسالمية المصار  عن ممث 

  خاص عم  اقتصا ي مستشار من ي  أبو عي  غسان أ. 9

 الزراعة وزار  الزراعة وزار  عن ممث  عام م ير الوحي ي العزيز عب  نزار أ. 11

 الفلسطينية الزكاة هيئة اإلدارة مجلس ورئيس الهيئة عام مدير زيد أبو حسين زياد .أ 00

 الفلسطينية الزكاة هيئة بالهيئة إدارة مجلس وعضو عام مدير العشي مدحت بيان .أ 05

 الفلسطينية الزكاة هيئة بالهيئة إدارة مجلس وعضو عام مدير الخطيب محمود رامي .أ 03

 الفلس ينية الزكا  ايئة بيوتركم موظ  كوي  أبو محم  حازم .أ 14

 الفلس ينية الزكا  ايئة إعالم موظفة ال هراوي صابر روان .أ 15

 الفلس ينية الزكا  ايئة   الكمبيوتر قسم المبيض محمو  صابرين .أ 16

 الفلس ينية الزكا  ايئة محاسبة الخ يب إبراايم منار .أ 17

 الفلس ينية الزكا  يئةا المالية ال ائر  م ير شعبان رجب إيا  .أ 18

 الفلس ينية الزكا  ايئة بالهيئة المعلومات تكنولوجيا بقسم موظفة وابة زكري والء م. 19

 الفلس ينية الزكا  ايئة بالهيئة واإل ارية المالية الشئون موظفة ةمصاي خال  ابة أ. 11
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 5 رقم ملحق

 التحكيم بعد ئيالنها بشكلها االستبانة

 
 ياالعل للدراسات والسياسة اإلدارة أكادميية

 
Management & Politics Academy for Postgraduate Studies 

 دولة إدارة ماجستري برنامج األقصى جامعة مع باملشاركة
 استبانة

 الكريمة أختي ..الكريم أخي
 وبركاته، اهلل ورحمة عليكم السالم 

 واالستراتيجية فلسطين في الزكاة تنظيم قانون تطبيق "واقع بعنوان اسةبدر  الباحث يقوم 
 وقد ،الرشيد والحكم الدولة إدارة في الماجستير درجة لنيل تكميلي أكاديمي كبحث لتقديمها المقترحة".
 الدراسة. موضوع حول المعلومات لجم  الستبانة هذه صممت
 الرئيسين العالقة وذوي القانون بموجب المنشأة سطينيةالفل ال كاة هيئة أساسي بشكل الدراسة تستهدف
 والحلول والصعوبات المعيقات عن والكشف ال كاة تنظيم قانون تطبيق واق  على التعرف إلى وتهدف

  فلسطين. في لتطبيق  مقترحة استراتيجية لصياغة والمساهمات
 ضرورية تراها مقترحات أو عليقاتت أية كتابةو  وموضوعية حيادية بكل فقراتها على اإلجابة من  يرجى

  .الدراسة هذه لخدمة ومناسبة
ذ  سوف اقتراحات من ب  تدلون وما  راءكم أن لكم يؤكد فإن  الصادق، تعاونكم لكم الباحث يشكر وا 

 العلمي. البحث مجال في إل تستخدم ولن الكاملة بالسرية تحظى
 

 :اتمالحظ
 قسمين: من الستبانة تتكون .2

 اإلشارة وض  من  فيرجى عن  الشخصية لبياناتا األول: القسم () حالت . يناسب ما أمام 
 حــول المعلومــات لجمــ  فقــرة (07) فــي تمجــال أربعــة مــن نويتكــو  التخصصــية البيانــات الثدداني: القسددم 

 فقرة. كل أمام رأي  م  يتفق الذي المستو  في () اإلشارة وض  من  يرجى الدراسة، موضوع

 .1332 لسنة 9 رقم الفلسطيني ال كاة تنظيم قانون ب  فيقصد "قانونال" كلمة وردت أينما .1
 القانون. أحكام بموجب إنشاؤها تم التي الفلسطينية ال كاة هيئة بها فيقصد "الهيئة" كلمة وردت أينما .0

 والتقدير،،، االحترام فائق بقبول وتفضلوا
 الباحث 

 مهنا نظير رالناص عبد
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   أنثى  ذكر  الجنس:

  سنة 13 من أكثر   13 -03 من  سنة 03 من أقل  بالسنوات عمرال

  عليا دراسات  بكالوريوس  دبلوم  التعليمي المستو 

 قسم رئيس  مدير   عام مدير  الوظيفي المستو 

 
 شعبة رئيس   موظف  ذل  غير ------ 

 سنوات 23 من أكثر  23 - 7 من  سنوات 7 من أقل  الحالي العمل في الخدمة سنوات

 

 

 الــــفـــقــــرة الرقم

 بدرجة موافق

 قليلة

 جدا  
 كبيرة متوسطة قليلة

 كبيرة

 جدا  

 الزكاة تحصيل جانب في 5115 لسنة 9 رقم الزكاة تنظيم قانون تطبيق واقع :األول المجال
      الضريبة. عن النظر بصرف المكلفين قبل من ال كاة بتحصيل الهيئة تقوم 2

ــة لغــر  واحــداا  مــالا  باعتبــاره العمــل فــي الشــركاء مــال الهيئــة تعامــل 1  نصــاب تكمل
 القانون. وفق ال كاة

     

 مــ  تمشــيا ومنــتظم ســنوي بشــكل المكلــف مــن ال كــاة تحصــيل علــى الهيئــة تحــرص 0
 القانون. نص

     

      المتنوعة. العتبارية والشخصيات الشركات من جبرياا  ال كاة بتحصيل الهيئة تقوم 1

 الخيريــة والجمعيــات الطبيعيــين األشــخاص مــن طوعدداا  ال كــاة بتحصــيل الهيئــة تقــوم 7
  واألهلية.

     

ــــد  النقديــــة الودائــــ  ومنهــــا المــــدخرة األمــــوال مــــن ال كــــاة ليتحصــــب الهيئــــة تقــــوم 0  ل
 القانون. أحكام وفق المصارف

     

      .القانون وفق الصناعية المنتجات من ال كاة ليتحص على الهيئة تحرص 5

 وفــق الشــركات فــي والحصــص والســندات األســهم مــن ال كــاة ليتحصــب الهيئــة تقــوم 2
 القانون. أحكام

     

ـــة التجـــارة عـــرو  مـــن ال كـــاة ليتحصـــب الهيئـــة تقـــوم 9  والعقـــارات باألراضـــي المتمثل
 القانون. ألحكام وفقا بشروطها التجارة بقصد للبي  المعدة ومنافعها

     

 وفـق مسـتأجرها أو لهـا الـ ارع األر  مالـ  من ال كاة تحصيل على الهيئة تحرص 23
 القانون.

     

      والعقــــارات األراضــــي مــــن المســــتغالت مــــن ال كــــاة تحصــــيل علــــى الهيئــــة تحــــرص 22

 

 الشخصية البياناتالقسم األول: 

 

 التخصصية البيانات: ثانيالقسم ال
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 الــــفـــقــــرة الرقم

 بدرجة موافق

 قليلة

 جدا  
 كبيرة متوسطة قليلة

 كبيرة

 جدا  

 القانون. وفق حكمها في ما أو األخر  النقل ووسائل والسيارات

 مـن %7 بمقدار جرام كيلو 53 نصاب عند حلالن عسل  كاة بتحصيل الهيئة تقوم 21
 اإليراد. صافي

     

      .%1.7 بقيمة البحر مستخرجات من ال كاة تحصيل الهيئة تراعي 20

 وفــق للتجــارة المعــدة الحيوانيــة المنتجــات مــن ال كــاة تحصــيل علــى الهيئــة تحــرص 21
 القانون.

     

 بالدولـة العـاملين لكافـة واألجـور الرواتـب أصـحاب دخول  كاة بتحصيل الهيئة تقوم 27
 القانون. وفق عام( – خاص) المتنوعة بالقطاعات

     

 اإلتجــار ومحــالت التــأمين وشــركات المصــارف دخــول  كــاة بتحصــيل الهيئــة تقــوم 20
 القانون. وفق حكمها في وما الفلسطينية الصرافة ومحالت بالعقارات

     

 الزكاة موارد جانب في 5115 لسنة 9 رقم الزكاة متنظي قانون تطبيق واقع :الثاني المجال
      األنعام.  كاة مورد في القانون قيتطب الهيئة تراعي 2
      حكمهما. في وما والفضة الذهب  كاة مورد في القانون قيتطب الهيئة تراعي 1
      مقامها. يقوم وما النقود  كاة مورد في القانون قيتطب على الهيئة تحرص 0
      حصادها. عند والثمار ال روع  كاة مورد في القانون قيتطبب الهيئة تقوم 1
      التجارة. عرو   كاة مورد في القانون قيتطبب الهيئة تقوم 7
      المستغالت.  كاة مورد في القانون قيتطبب الهيئة تقوم 0

 الحيوانيـة جـاتوالمنت النحل عسل  كاة مورد في القانون قيتطب على الهيئة تحرص 5
 والمائية.

     

      والمعادن. الركا   كاة مورد في القانون قيتطب على الهيئة تحرص 2
      الفطر.  كاة مورد في القانون قيتطب على الهيئة تحرص 9
      ال كوية. األموال استقطاب  يادة على الهيئة قبل من المعد ال كاة دليل يساعد 23

 بـــدف  المكلفـــين عـــدد  يـــادة فـــي الهيئـــة بهـــا تقـــوم التـــي إلعالميـــةا الحمـــالت تســـاعد 22
  ال كاة.

     

 أهدافها. تحقيق نحو الهيئة إدارة جانب في 5115 لسنة 9 رقم الزكاة تنظيم قانون تطبيق واقع :لثالثا المجال
      الهيئات. من غيرها إلى الفطر  كاة بدف  الهيئة تسمح 2

 كافـــــة علـــــى ال كـــــاة تحصـــــيل فـــــي القـــــانون بتطبيـــــق اعملهـــــ مهـــــام الهيئـــــة تمـــــارس 1
  بفلسطين. المحافظات

     

0 
 واألهليــة واإلداري المــالي والســتقالل العتباريــة بالشخصــية تمتعهــا الهيئــة تمــارس
 .أغراضها تحقيق لها تكفل التي والتصرفات األعمال جمي  لمباشرة القانونية

     

       القانون. لتطبيق المحافظات ةكاف في لها فروع بفتح الهيئة تهتم 1
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 الــــفـــقــــرة الرقم

 بدرجة موافق

 قليلة

 جدا  
 كبيرة متوسطة قليلة

 كبيرة

 جدا  

 بمـا أنشـطتها لتفعيـل ال كويـة األمـوال غيـر أخـر  تمويـل مصـادر عـن الهيئـة تبحث 7
 القانون. تطبيق يكفل

     

      القانون. وفق لها الممنوحة والتسهيالت باإلعفاءات حقها الهيئة تستثمر 0
       الشرعية. صوللأل وفقاا  ال كاة أموال من الفائ  الهيئة تستثمر 5
       ال كاة. لتحصيل القضائية الضبطية صفة بالهيئة المكلفون يستثمر 2
      ال كاة. تحصيل عند المعنية الجهات م  الكامل بالتنسيق الهيئة تقوم 9

 ل بمـــا خـــاص وحســـاب مكـــان فــي  كويـــة أمـــوال مـــن تحصــيل  تـــم مـــا الهيئـــة تضــ  23
 القانون. أحكام م  يتعار 

     

 جهـــــات قبـــــل مـــــن ال كـــــاة بتحصـــــيل المكلفـــــون مهـــــام تســـــهيل علـــــى الهيئـــــة تعمـــــل 22
 القانون. ألحكام وفقاا  الختصاص

     

      ال كاة. بدف  للمكلفين باإلقرارات الخاصة اإلجراءات وفق الهيئة تعمل 21
      ال كاة. بدف  المكلفين بتظلمات الخاصة اإلجراءات وفق الهيئة تعمل 20

 الشـــريعة فـــي الـــواردة الثمانيـــة المصـــارف علـــى ال كـــاة أمـــوال بصـــرف الهيئـــة تلتـــ م 21
 القانون. وفق اإلسالمية

     

 ال كـاة دفـ  عـن يمتنـ  شـخص كـل علـى القـانون وفـق المحددة العقوبة الهيئة تطبق 27
 دفعها. عن يتهرب أو يتحايل أو علي  الواجبة

     

 عـن تهـرب أو تحايـل أو امتنـ  ممـن جبـراا  فروضـةالم والغرامـة ال كـاة الهيئة تحصل 20
 ال كاة. دف 

     

      ال كاة. بدف  المكلفين من أي   أسرار إفشائ  عند بالهيئة يعمل من الهيئة عاقبت 25

 الهامــــة القــــرارات وينشــــر القــــانون حســــب دوري بشــــكل الهيئــــة إدارة مجلــــس يجتمــــ  22
 بالعمل. المتعلقة

     

      باستمرار. األمناء لمجلس ويقدمها المطلوبة التقارير بإعداد الهيئة إدارة مجلس يقوم 29
      .واإلدارية المالية الرقابة ديوان قبل من حساباتها وفحص الهيئة عمل ةاقبمر  يتم 13

 .القانون تطبيق تواجه التي والصعوبات المعيقات :رابعال المجال
      .ب  المتعلقة ألنظمةوا واللوائح القانون مواد بع  وضوح عدم 2
      ال كاة. تنظيم بقانون المتعلقة واألنظمة اللوائح مرونة عدم 1

 واضــح بشــكل ال كــاة تنظــيم وقــانون الــدخل ضــريبة قــانون بــين العالقــة تنظــيم عــدم 0
 .الضريبة من ال كاة خصم خصوصاا و  وصريح

     

جراءا أنظمة في الدخل ضريبة م  الهيئة توافق عدم 1       ال كاة. تحصيل توا 
      القانون. لتطبيق الهيئة قدرات وتطوير لتنمية المطلوب التمويل توفر عدم 7

 إلــى يــؤدي ممــا ال كــاة وهيئــة الضــريبة دائــرة بــين المعلومــات وتبــادل التنســيق عــدم 0
 المكلف. على المالي العبء ا دواجية
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 الــــفـــقــــرة الرقم

 بدرجة موافق

 قليلة

 جدا  
 كبيرة متوسطة قليلة

 كبيرة

 جدا  

 الهيئــة بخــالف بهــا والتصــرف كويــةال   األمــوال تحصــيل علــى القائمــة الجهــات تعـدد 5
 واألفراد. الخيرية والجمعيات األوقاف لو ارة التابعة ال كاة لجان في والمتمثلة

     

      .الحتالل لقتصاد الفلسطيني القتصاد تبعية 2

 القــوانين وتطبيــق تشــري  علــى الســلبية و ثــاره الــداخلي الفلســطيني النقســام اســتمرار 9
 .ال كاة تنظيم قانون اا خصوصو  فلسطين في

     

      .الفلسطيني القتصاد على السلبي و ثاره الحصار استمرار 23
      .للمكلفين القتصادي الوض  على  ثارهاو  غ ة على الحروب تعدد 22

 للتحقيــق، قابلــة للقيــاس، قابلــة ال كــاة، أمــوال لســتغالل محــددة أهــداف تحديــد عــدم 21
 محدد.  من ذات واقعية،

     

      ال كاة. ومصارف بموارد الخاصة البيانات لجم  واضحة  ليات وجود عدم 20
       .الفلسطيني المجتم  أفراد وقناعات اتجاهات في المؤثرة السياسية األلوان تعدد 21
      .الحكومي الجها  في الجمهور ثقة درجة انخفا  27

 فـــي المجتمعـــي والـــوعي ال كويـــة لثقافـــةا نشـــر يكفـــل بمـــا التعليميـــة المنـــاهج قصـــور 20
 ال كاة. ركن تطبيق

     

 ركــن خصوصــاا و  اإلســالمية الشــريعة تطبيــق فــي المجتمعــي الــوعي درجــة انخفــا  25
 ال كاة.

     

 تســتهل  معقــدة عمليـة هــو القـانون لتطبيــق اسـتراتيجية وضــ  بـأن المســئولين اعتقـاد 22
 .جدو  دون والجهد الوقت

     

      ال كاة. أموال لستثمار التخطيط ممارسة قيمة الهيئة ا إدر  عدم 29
      الهيئة. قبل من ال كاة تحصيل ألسلوب المكلفين تقبل عدم 13

 :نظرك وجهة من

 الزكاة؟ تنظيم قانون تطبيق فعيلت أجل من والمساهمات الحلول هي ما

………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………… 

 ؟االستبانة في ترد لم الزكاة تنظيم قانون تطبيق تواجه أخرى وصعوبات معيقات يةأل مقترحاتكم ماهي
………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………… 

 الثمين ووقتكم لتعاونكم جزيالا  شكراا 
 االستبيان يةنها
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 6 رقم ملحق
 المحكمين أسماء

 العمل مكان الوظيفة االسم م.

 غزة اإلسالمية الجامعة اإلدارية للشئون اإلسالمية الجامعة رئيس نائب الفرا محمد ماجد د. أ. 0

 غزة ميةاإلسال الجامعة المحاسبة قسم تدريس هيئة عضو شاهين هللا عبد على د. أ. 5

 غزة اإلسالمية الجامعة التجارة كلية عميد مقداد إبراهيم محمد د أ. 3

 والسياسة اإلدارة أكاديمية األكاديمية رئيس المدهون إبراهيم محمد د.أ. 4

 القدس جامعة مساعد أستاذ تدريس هيئة عضو  حمد أبو الجواد عبد بسام د. 2

 المفتوحة القدس جامعة مساعد أستاذ ستدري هيئة عضو شتيويا حسين عبد محمد د. 1

 األوقاف وزارة األوقاف وزارة وكيل الصيفي يوسف حسن د 1

 غزة اإلسالمية الجامعة مشارك أستاذ الشريعة كلية تدريس هيئة عضو مقداد إبراهيم زياد د. 5

 والتعليم التربية وزارة عام مدير  حماد إبراهيم أكرم د. 9

 التشريعي المجلس التشريعي المجلس عام أمين ونالمده ياسين نافن د. 01

 سابقا األزهر جامعة اقتصادي خبير رجب محمد معين د. 00

 والسياسة اإلدارة أكاديمية  تدريس هيئة اللوح عبد نبيل د. 05

 الفلسطينية الزكاة هيئة عام مدير الخطيب محمود رامي .أ 03
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 7 رقم ملحق
 معلومات على للحصول الزكاة هيئة عام مدير إلى رسالة
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 8 رقم ملحق
 معلومات على للحصول االقتصاد وزارة وكيل إلى رسالة
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 9 رقم ملحق
 معلومات على للحصول األوقاف بوزارة الزكاة عام مدير إلى رسالة


