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 ممخص الدراسة

فػي فمسػطيف، ومػدى  ىدفت الدراسة إلى تسميط الضوء عمى الواقع التطبيقػي لققػرار الزكػوي     
دوؿ إمكانيػػػة تطبيقػػػو بواسػػػطة ىي ػػػة الزكػػػاة الفمسػػػطينية، باإلضػػػافة إلػػػى دراسػػػة بعػػػض تجػػػارب الػػػ

 اإلسالمية التي تتبنى تطبيؽ اإلقرار الزكوي.
وقػػد اعتمػػدت الدراسػػة عمػػى المػػنيل الولػػفي التحميمػػي، وتػػـ اسػػتخداـ المقابمػػة كػػأداة لمدراسػػة      

لمولػػوؿ إلػػى النتػػا ل، وكػػػاف مػػف أىػػـ نتػػػا ل ىػػذه الدراسػػة أفط كفػػاءة اليي ػػػة نحػػو تطبيػػؽ اإلقػػػرار 
الزكػػوي مرتبطػػة ب طػػاء قػػانوني مػػف قبػػؿ الجيػػات الرسػػمية، وعػػدـ وجػػود إدارة فاعمػػة ومتخللػػة 

الزكاة الفمسطينية تستطيع تطبيؽ اإلقرار الزكوي بكفػاءة وفاعميػة، كمػا أفط ىنػاؾ ضػعفًا  لدى ىي ة
ممحوظػػًا فػػي الخطػػاب الػػدعوي واإلعالمػػي نحػػو توعيػػة جميػػور المكمفػػيف بأىميػػة تطبيػػؽ اإلقػػرار 

داريػة منشػورة عػف أنشػطة ىي ػة الزكػاة الفمسػطينيةر ممػا يػؤثر  الزكوي، وعدـ وجود تقػارير ماليػة واا
تطبيػؽ اإلقػرار باإلضافة إلى وجود العديػد مػف المعيقػات التػي تعتػرض  زاىة وشفافية اليي ة،في ن

الزكوي، مف أىميا السياسية، والقانونية، وعػدـ اننتيػاء مػف تجييػز المػوا ن والنمػاذج التػي تسػاعد 
فػػي تطبيػػػؽ اإلقػػػرار الزكػػػوي، كمػػػا أفط ىنػػػاؾ أكثػػػر مػػػف جسػػػـ يعمػػػؿ فػػػي تطبيػػػؽ الزكػػػاة، ممػػػا يفقػػػد 

، وأف ىنػػاؾ مطالبػػة مػػف قبػػؿ جميػػور الػػدافعيف نحػػو تطبيػػؽ لملػػداقية لػػدى المػػواطف بػػدفع الزكػػاةا
 الزكاة المشروطة.

وكاف مف أىـ توليات الدراسة أنطو نبد مف وجود إدارة فاعمة ومتخللة لدى ىي ة الزكاة      
مػػف خػػالؿ التوعيػػة الفمسػػطينية، وأفط ىنػػاؾ حاجػػة ماسػػة لزيػػادة الػػوعي لػػدى النػػاس بأىميػػة الزكػػاة 

الجماىيرية بكافة لورىا، واإلسراع فػي إلػدار كافػة المػوا ن واةنظمػة والنمػاذج التػي تسػاىـ فػي 
تنفيذ القانوف، وأف يتـ النأي بالمناكفات السياسية فيما يتعمؽ بتطبيؽ فريضة الزكاة، واإلسراع في 

الزكػػوي، وأفط تطبيػػؽ اإلقػػرار  مػػع لتػػتالءـتطبيػػؽ اإلقػػرار الزكػػوي بشػػكؿ إلزامػػي، وتعػػديؿ القػػوانيف 
، ىنػػاؾ حاجػػة لػػدمل لجػػاف الزكػػاة ضػػمف منظومػػة ىي ػػة الزكػػاة الفمسػػطينية وتوحيػػد العمػػؿ الزكػػوي

شػػراؾ دافعػػي الزكػػاة فػػي عمميػػة توزيػػع الزكػػاة،  وضػػرورة وجػػود عالقػػة تنسػػيؽ وشػػراكة بػػيف ىي ػػة واا
لكترونػػي وتػػوفير قواعػػػد الزكػػاة والمؤسسػػات اةىميػػة والحكوميػػة وذلػػؾ مػػف خػػالؿ إجػػراء الػػربط ان

 .البيانات التي تساعد اليي ة عمى تحقيؽ أىدافيا خالة فيما يتعمؽ بجانبي الجباية واللرؼ
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Abstract 
This study aims at shedding light on the reality of applying Zakat Declaration in 

Palestine and its applicability through the Palestinian Zakat Authority. In addition, it 

examines some of the experiences of Islamic countries that adopt the Zakat 

Declaration. 

The study uses the analytical descriptive approach, and the interview was used as a 

tool for the study to draw the findings. The most important findings of this study 

were that the efficiency of the authority in applying the Zakat Declaration is linked to 

a legal cover by the official bodies. Zakat authority doesn’t have enough efficiency 

to apply Zakat declaration. There is also a marked weakness in the discourse 

addressing the public of the importance of the application of the Zakat Declaration, 

and the absence of financial and administrative reports published on the activities of 

the Palestinian Zakat Authority, which affects the integrity and transparency of the 

authority. There are many obstacles to the application of the Zakat Declaration, the 

most important of which are the political, legal, and incomplete processing of the 

regulations and models that help in the application of the Zakat Declaration. There 

are more than one body working on the application of Zakat. There is a demand by 

the public for the application of conditional Zakat. 

The most important recommendations of the study are: there must be an effective and 

specialized administration in the Palestinian Zakat Authority, and there is an urgent 

need to raise the public awareness about the importance of Zakat. There is also a 

need to speed up enacting all regulations and models that contribute to the 

implementation of the law. Political disputes must be removed away from the 

implementation of Zakat. There is also a need to expedite the application of the Zakat 

declaration in a mandatory manner and to amend the laws to suit the application of 

the Zakat Declaration. There is a need to merge Zakat committees within the system 

of the Palestinian Zakat Authority and to unify the Zakat work, and to involve the 

Zakat payers in process of Zakat distribution. The is also a need for establishing a 

coordination relationship and partnership between the Zakat Authority and civil and 

governmental institutions through the provision of electronic networking and the 

provision of databases that help the authority to achieve its objectives, especially 

with regard to both collection and disbursement processes. 

 



  ث
 

 

 
 

 

 

 

  ھ ھ ھ ھ

 ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ]

 [.301التوبة : ] [ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ

 
 
 

 

 
 

 

 

 



  ج
 

 

 

 

 

 اإًلٍىػػػػػػػػػػػػػدىاء

 

الذيف َيْعَجز المِّساف َعْف َوْلِفِيما أو الثطَناء َعَمْيِيما،  إلى ُقرطة الَعيف َوتَاج الرطأس.. َوالديط الَعزيزيف،
ة َوالَعاِفية. حط  متطَعَيما اهلل ِبَدَواـ اللِّ

َعتني َعمى الُمِضيِّ في  تْ مَ مط حَ تَ إلى َزْوَجِتي الَعِزيزة، التي َلَبَرت، وَ  َمِعي َعَناَء ىذا الَبْحث، وَشجط
 ىذا الططريؽ.

َأْف َيْحَفَظَيـ، َوَيْجَعَميـ  ى"، َأْسَأؿ اهلل فَ طَ لْ مُ اهلل، وَ  دَ بْ عَ اف، وَ يسَ بِ ة، وَ مَ سْ ي بَ اتِ نَ بَ ي وَ ا ِ نَ بْ ى أَ لَ إِ 
 حيف. الِ ِمف اللط 

 ا.واني، َوَأَخَواِتي، َأْسَأؿ اهلل َأْف َيْحَفَظيـ جميعً خْ إِ ى لَ إِ 

 ِخالؿ الَخْوِض في ِغَمار ىذا الَبْحث. ي الدطعـ والُمَساندة، الِذيف َقدطُموا لِ يَأَقاِربِ ي و مِ ىْ أَ ى لَ إِ 

 ِإَلى ُزَماَلِ ي ِفي َىْيَ ة الزطكاِة الِفَمْسِطينيطة ِممطْف َسِعْدت ِبالَعَمؿ معيـ

 اء.ُعَممَ إلى َجاِمَعِتي الَ رطاء الَجاِمَعة اإلْساَلِميطة، َأْسَأؿ اهلل َأْف َيْحَفَظَيا، َوَأْف َيْجَعَمَيا َمَناَرة ِلْمِعْمـ َوال

 إلى كؿِّ َمْف َوَقَؼ َمِعي َوَساَنَدِني ِخاَلؿ الِقَياـِ ِبَيَذا الَبْحث.

 ع.اضِ وَ تَ المُ  ثِ حْ ا البَ ذَ ي ىَ دِ ىْ ًا أُ يعَ مِ ؤنء جَ ى ىَ لَ إِ 
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تىٍقًدير  شيٍكره كى

ـَ َىذا الَبْحث الُمَتَواِضع، َفَمو الَحْمد َأوطَنً َوآِخَرًا. َأفْ اهلل أْحَمُد   َيسطر ِلي ِإْتَما
ََو   ه  ي َل  ى اهلل ع  ل  ص َ وامتثػاًن لقػوؿ النبػػي ػػٍف الى يىٍشػكيري النهػػاسى : )مل  س  ]سػنف أبػػي داود،  (الى يىٍشػكيري المهػػوى مى

ٚ/ٔٛٛ :ٗٛٔٔ.] 
ػػ/الَفاِضػػؿِ  ورِ تُ كْ الػػدط إلػػى اِني انْمِتَنػػاف، َمَعػػفَػػِّنِّي َأَتقَػػدطـ ِبَأْسػػَمى َوَأْعَطػػر  ػػ يفً الػػده  ءي الى عى ي، اتً فىػػدؿ الره اً عى

ـْ َيْبَخػؿ َعمَػىط ِمػْف َوْقتِػو ِفػي الذِ وَ  ػو، َفمَػ ـَ الُموجِّ َساَلة، َفَكافَ ِنْع َفِني ِبَقُبوؿ اإِلْشَراؼ َعَمى َىِذه الرِّ ي َشرط
ْبػػَداء  الُماَلَحَظػػات السطػػِديَدة النطاِفعػػة التػػي كػػاف ليػػا َدْوٌر كبيػػٌر فػػي ِإْخػػَراج ىػػذه َتْقػػِويـ ِىػػذه الرِّسػػالة، َواِا

ة َوالَعاِفَية حط َسالة َعَمى َىذا النطْحو، َفَجَزاه اهلل َخَيَر الَجَزاء، َوَأْسَأؿ اهلل َأْف ُيَمتطَعو ِبَدَواـ اللِّ  .الرِّ
 الَفاِضَمْيف:اَذيط َكَما َوَأَتقدطـ ِبالشُّْكر الَجِزيؿ ِإَلى ُأْستَ 

 بٍ ري عٍ ة زي دى حٍ م شً دً مٍ حى /  الدكتكراألستاذ  
 طكيؿٍ مي الٌ شيٍكرم عى /  الدكتكر

ْخَراِجو َعمَػى َأْحَسػف ُلػوَرة، َفَأْسػَأؿ  ِمِيما ِبَقُبوؿ ُمَناَقَشة ىذا الَبْحث الُمَتَواِضع َوَتْقِويِمو، َواِا َعَمى َتَفضُّ
 اهلل َأْف ُيَباِرؾ ِفي ِعْمِمِيَما، َوَأْف َيْجِزَيُيَما َخيَر الَجَزاء. 

، الػػذيف داريػةانقتلػػاد والعمػـو اإلإلػػى َأْعَضػاء الَيْيَ ػة الَتْدِريِسػػيطة ِفػي ُكميطػة  والشػكر َمْوُلػوٌؿ أيضػاً 
 َتَعمطْمُت عمى أيدييـ، وكانوا َمَناَرة ُيِضيُ وف الططرِيؽ أماـ الَحاِ ِريف. 

ـَ لػي  ـُ باّلشكِر الَجزيؿ إلػى اَةخ اُةسػَتاذ ُمَحَمػد َجَمػاؿ اةسػَمر الػذي قػّد الّػدعـ والُمَسػاَندة َكَما َوَأَتَقَد
 في انَجاِز َىَذا الَبحِث، فجزاُه اهلل َخيَر اْلَجَزاء. 

 ـِ مَػػالعِ  ةُ اَحػػة، وَ يط مِ اَل ْسػػة اإلِ َعػػامِ َكَمػػا َوَن َيفُػػوتُِني َأْف َأَتقَػػدطـ ِبالشُّػػْكر والِعْرفَػػاف إلػػى جػػامعتي الَ ػػرطاء، الجَ 
انْرِتقَػػػاء ِبالَبْحػػػث الِعْمِمػػػّي، وَعمَػػػى اْحِتَضػػػاِنَيا ِلْمُعمَمػػػاء، ا الُمَميطػػػز فػػػي سػػػبيؿ َىػػػرِ وْ ى دَ مَػػػ، عَ اءِ َمػػػمَ العً وَ 

 َوِرَعاَيِتَيا َلُيـ.
 الباحث                                                                       

 إياد رجب شعباف                                                                       
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 الفصؿ األكؿ
 اإلطار العاـ لمدراسة 

 : مةمقدال 1.1
واقتلػادي  اجتمػاعيتتجمى أىميتيػا لمػا ليػا مػف دور و مف أركاف اإلسالـ،  اً تعتبر الزكاة ركن    

دورىا المحػػػػػوري فػػػػػي عػػػػػالج المشػػػػػكالت انقتلػػػػػادية، وتحسػػػػػيف أداء ولػػػػػ ،انسػػػػػتقرارو  فػػػػػي النمػػػػػو
نظػػاـ مؤسسػػي يتمتػػع لتنظػػيـ تمػػؾ الفريضػػة نبػػد مػػف وجػػود اقتلػػاديات المجتمعػػات وتطويرىػػا، و 

تولى مسؤولية جبايتيا وي ،الدولة ورقابتيا ؼأف يكوف خاضعا إلشراالمالية واإلدارية و  بانستقاللية
نفاقيػػػا فػػػي عيػػػد عمػػػر بػػػف عبػػػد العزيػػػز  كػػػدورىا الػػػذي كػػػاف المنشػػػودة الزكػػػاة ىػػػداؼة اقػػػيتحق ،واا

و محاربػػػػة  طبقػػػػات الفقػػػػراء واةغنيػػػػاء ففجػػػػوات بػػػػيلمطمػػػػس و بقضػػػػا يا عمػػػػى الفقػػػػر و البطالػػػػة، 
النمػو و تحقيػػؽ انسػػتقرار انقتلػادي، وبالتػػالي تحقيػػؽ  نتػاج و رفػػع معػػدنتزيػػادة اإل، و انكتنػاز

 .التنمية انقتلادية و انجتماعية
 ،ـ مػف أىػـ التشػريعات الفمسػطينيةٕٛٓٓلسػنة  (ٜ)الفمسػطيني رقػـ  يعد قانوف تنظيـ الزكاةو     

والذي يعتبر كنقطة البداية نحو أسممة القوانيف، وقد انبثؽ عف ىذا القانوف ما يسمى بيي ة الزكاة 
نفاقػػاً جمعػػا  الزكػػاة أمػػواؿ ةإلدار وىػػي تعتبػػر اإلطػػار النػػاظـ  ،الفمسػػطينية قػػانوف تنظػػيـ ف أ عممػػاً  ،واا

محػددًا كيفيػة تحلػيميا، وأوجػو  فريضػةظػيـ تمػؾ البؿ اىػتـ بتن الزكاةليشرع فريضة  يأتلـ  الزكاة

 ڱ ڱ ڱ ڱ]قػػػرآف الكػػػريـ فػػػي قولػػػو تعػػػالى: إنفاقيػػػا، ومحاسػػػبة مانعييػػػا كمػػػا بينػػػو ال

 .[ٖٓٔ :التوبة] [ڻ ں ں
ـ في قطاع غزة، ٕٕٔٓ لعاـ يوليومنتلؼ يي ة الزكاة الفمسطينية في لاننطالقة  تبدأوقد     

ف إا عمًمػ ،ال ربيػةر بسػبب اةوضػاع السياسػيةفػي الضػفة نشػاطيا ولـ تػتمكف اليي ػة مػف ممارسػة 
 .قرار القانوف تـ في فترة اننقساـ السياسيإ

حالة انقتلادية وانجتماعية والسياسية والفكرية والثقافية،  ابظروفي ةالفمسطيني ةالحال شيدتو     
القانوف،  إلزاميةتفعيؿ المعيقات واللعوبات التي تؤثر عمى العديد مف  لوجودانستقرار مف عدـ 

سػبؿ الت مػب عمػى تمػؾ الكشػؼ عػف واقػع تطبيػؽ القػانوف، و مما شكؿ دافعًا كبيرًا في السعي نحو 
دعػػوة المكمفػػيف إلػػى تقػػديـ إقػػراراتيـ و  ،قػػانوف تنظػػيـ الزكػػاة إلزاميػػةمػػف خػػالؿ تطبيػػؽ ، اللػػعوبات

مسػػػتوى  سػػػواء عمػػػىالجيػػػود مجتمعػػػة والعمػػػؿ عمػػػى تحفيػػػز  ،الزكويػػػة بقناعػػػة كاممػػػة وبثقػػػة عاليػػػة
سيسػاىـ ىػذا كمػو  ،مع المحمػي أو المؤسسػات الحكوميػةتالمكمفيف أو عمى مؤسسات المججميور 
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بالتػػالي تعػػاظـ إنفاقيػػا ضػػمف ملػػارفيا الشػػرعية وفػػؽ معػػايير و  ،ز وتعظػػيـ مػػوارد الزكػػاةفػػي تعزيػػ
 .وضوابط محددة

 : الدراسة مشكمة1.2 
زالػت ىنػاؾ مشػكمة  عماليػا، نألممارسػة  ٕٕٔٓعػالف عػف انطػالؽ ىي ػة الزكػاة عػاـ منذ اإل    

وأف ـ باللػػورة اإللزاميػػة، ٕٛٓٓسػػنة ل ٜقا مػػة وىػػي عػػدـ تطبيػػؽ قػػانوف الزكػػاة الفمسػػطيني رقػػـ 
ـز جميػػع المكمفػػيف بتقػػديـ مػػتعمػػؿ باللػػورة الطوعيػػة وانختياريػػة رغػػـ أف القػػانوف يزالػػت  ناليي ػػة 

إلػػى تممػػس مشػػكمة ىػػذه الدراسػػة،  دفػػع ممػػا ريمارسػػونيا التػػي الماليػػة نشػػطتيـأة عػػف زكويػػ قػػراراتإ
 والتي يمكف لياغتيا بالسؤاؿ الر يس ليذه الدراسة وىو:

كعػاء الزكػػاة لػدل ىيئػػة الزكػػاة  كمػدل مالئمتػػو فػي تحديػػدقػرار الزكػػكم اإل كاقػع تطبيػػؽ ىػػك مػا
 ؟الفمسطينية

 كيتفرع منو األسئمة الفرعية التالية: 
 ؟ عمى حجـ ضريبة الدخؿقرار الزكوي اإلتطبيؽ  أثر ما .ٔ
 ؟تطبيؽ اإلقرار الزكوي إلزامية لتبني والتنفيذية ة الجيات التشريعيةجاىزي ىما مد .ٕ
 تطبيؽ اإلقرار الزكوي؟لىي ة الزكاة الفمسطينية  كفاءةما مدى  .ٖ
 ؟منيا وخالة السياسية قرار الزكوياإل طبيؽالتي تواجو ت تحدياتما ال .ٗ

 :الدراسة فرضيات 1.3
فػػػي ضػػػوء مشػػػكمة الدراسػػػة واةدبيػػػات المتعمقػػػة بيػػػا، وبقلػػػد تحقيػػػؽ أىػػػداؼ الدراسػػػة وبمػػػوغ     

 غاياتيا، فقد سعت الدراسة إلى لوغ مجموعة مف الفرضيات نختبارىا، والتي تتمثؿ فيما يمي:
إللزاميػة قػانوف تنظػيـ الزكػاة يسػاىـ  والتنفيذيػة تبنػي الجيػات التشػريعية :كلػىية األ الفرض .ٔ

 الزكوي. اإلقرارفي تطبيؽ  إيجابا
 في تطبيؽ اإلقرار الزكوي. إيجاباة الزكاة الفمسطينية تساىـ ىي  كفاءة :الثانيةالفرضية  .ٕ
 .الزكوي  اإلقرارالتحديات السياسية تساىـ بدور سمبي في تطبيؽ : الثالثةالفرضية  .ٖ
 :الدراسة متغيرات 1.4
انطالقًا مف أس مة الدراسة وفرضياتيا، فِّف مت يرات الدراسة تنقسـ إلى مت يرات مستقمة،     

 ر والشكؿ التالي يوضن ىذه المت يرات:ةومت ير تابع
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 التابع  يرالمت                               المت يرات المستقمة                               
 
 

 
 
 

 
 
 

 (: مت يرات الدراسةٔ.ٔكؿ)ش
 :الدراسة أىداؼ 1.5

المرجوة ىداؼ عمى ما ذكر في مقدمة الدراسة ومشكمتيا، فِّنو يمكف تمخيص اة بناءً 
 منيا في النقاط التالية:

، ومعرفػػة اإلسػػالميالزكػػاة باعتبارىػػا مػػف أىػػـ مػػوارد النظػػاـ المػػالي فريضػػة التعػػرؼ عمػػى  .ٔ
 .ة والسياسيةآثار الزكاة في الحياة انقتلادية وانجتماعي

 .تبني تطبيؽ اإلقرار الزكوي عمى والتنفيذية الجيات التشريعية جاىزية مدى الكشؼ عف .ٕ
في تحليؿ الزكاة مف جميع مواردىا مف خالؿ ىي ة الزكاة الفمسطينية دور  إظيار .ٖ

 وضماف حقوؽ المستفيديف. ،الزكوي اإلقرارتطبيؽ 
 .يو الزك اإلقرار تطبيؽالتي تواجو  السياسية تحدياتالعمى  ط الضوءيتسم .ٗ
 الزكوي. اإلقرارمف خالؿ تطبيؽ  جميور المكمفيف والدافعيفالتعرؼ عمى مدى استجابة  .٘
والوقػػوؼ عمػػى   اإللػػزاـمبػػدأ التػػي تتبػػع  أىػػـ التجػػارب الحديثػػة لمزكػػاة تسػػميط الضػػوء عمػػى .ٙ

، وبياف ما يمكف انسػتفادة منػو  لرفيا مف خالؿ جمعيا أوأىـ مرتكزات نجاحيا سواء 
  مف تمؾ التجارب.

 : ةالدراس أىمية 1.6
 :(: األىمية النظريةُ)

سممة القوانيف أدعـ التوجو نحو لتكمف أىمية الدراسة النظرية في أنيا تقدـ إطارًا نظريًا     
ساسية لنيوض الدولة عمى كافة سالـ مف المقومات اةواعتبار نظاـ الحكـ في اإل ،والتشريعات
 تقديـ محفزات وحموؿ تساىـ في تطبيؽو والثقافية،  جتماعيةوانوالسياسية  قتلاديةانجوانبيا 

 في فمسطيف الزكوي اإلقرارتطبيؽ 

 وجود القوانيف والموا ن التشريعية والتنفيذية
 
 كفاءة ىي ة الزكاة الفمسطينية 

 التحديات السياسية
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وتعمؿ عمى مواجية المعيقات واللعوبات كتحديات تواجو  ،قانوف تنظيـ الزكاة بكفاءة وفاعمية
ىذا و  ،الزكوي اإلقرارالزكاة مف خالؿ تطبيؽ  إلزامية تطبيؽ القانوف، والتي بدورىا تساعد نحو

يجاد مجتمع مترابط ومتكافؿ و ، ككؿ مف شأنو أف ينعكس باإليجاب عمى المجتمع الفمسطيني اا
الوطني، وينشر ثقافة التكافؿ انجتماعي، مما سيؤدي إلى تنمية اقتلادية  قتلادباننيض ي

 تسيـ في تحقيؽ منظومة العدالة انجتماعية.
 ،تطبيؽ اإلقرار الزكوي إمكانية عمى مدى عممياً  تقدـ دليالً  كونياوأىمية الدراسة تنبع 

 . ومدى مالءمتو في تحديد وعاء الزكاة لدى ىي ة الزكاة الفمسطينية
 التي تيتـ –في حدود عمـ الباحث  –وتعبر الدراسة أيضًا مف المحاونت اةولى 

 .الزكوي ومدى مالءمتو في تحديد وعاء الزكاة لدى ىي ة الزكاة الفمسطينيةاإلقرار  ؽبتطبي
 (: األىمية التطبيقية: ِ)

باإلقرار الزكوي ومدى يتعمؽ  عالل موضوعاً مف كونيا تالتطبيقية ىميتيا الدراسة أىذه تستمد     
، مستفيدةوالف ات ال ،التجاردافعي الزكاة، و وىذا يرجع بالفا دة عمى  مالءمتو لتحديد وعاء الزكاة،

 .فمسطيففي  ولناع القرار
سواء  في فمسطيفالتشريعات ستفيد مف نتا ل الدراسة الحالية الجيات المختلة بتنظيـ وقد ت  

تحديد وعاء الزكاة مف خالؿ اإلقرار حيث تبلرىـ حوؿ  رأكانت حكومية، أو جيات أخرى
 الزكوى لممكمفيف.

دييـ ، حيث تفتن لالزكاةف بمجانت مو ف والميتمف نتا ل الدراسة الحالية الباحثو وقد يستفيد    
 .وتحديد وعاء الزكاةاإلقرار الزكوي بآفاقًا لدراسات مستقبمية تتعمؽ 

:منيج الدراسة  1.7 
كونو أنسب المناىل في الدراسػات والبحػوث  التحميمي الولفي المنيل عمى الدراسة ىذه تقوـ    

 :البيانات جمع في نوعيف استخداـ خالؿمف  وذلؾ ،اإلنسانية
مػػف أعضػػاء لجػػاف  انختلػػاص ذوي، حيػػث سػػيتـ إجػػراء المقػػابالت مػػع اةوليػػة البيانػػات: : أونً 

انقتلادية والقانونية بالمجمس التشريعي الفمسطيني، وأعضاء مجمس أمناء ىي ة الزكاة و الموازنة 
 –محافظػػات الضػػفة ال ربيػػة، واإلدارة العامػػة لمزكػػاة  –الفمسػػطينية، ولػػندوؽ الزكػػاة الفمسػػطيني 

العميػػػا بػػػوزارة الماليػػػة الفمسػػػطينية، باإلضػػػافة إلػػػى مكاتػػػب المحاسػػػبة قطػػػاع غػػػزة، ومػػػوظفي الف ػػػة 
 والتدقيؽ، وكبار المكمفيف، باإلضافة إلى أكاديمييف ومختليف.
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 واةبحػػػاث والمراجػػػع الكتػػػب عمػػػى انطػػػالع خػػػالؿ مػػػف وذلػػػؾ ،الثانويػػػة البيانػػػات اسػػػتخداـ: ثانيػػػا
 المختمفػػة انلكترونيػػة لممواقػػع باإلضػػافة الدراسػػة، بموضػػوع المتعمقػػة والػػدوريات السػػابقة والدراسػػات

دارة بتنظيـ تتعمؽ والتي  .الزكاة أمواؿ واا
 الدراسات السابقة : ٖ.ُ

ـ(: "كاقػػع تطبيػػؽ قػػانكف تنظػػيـ الزكػػاة فػػي فمسػػطيف كاالسػػتراتيجية َُِٔدراسػػة مينػػا ) .ُ
 المقترحة.

 عػػػػف والكشػػػػؼفمسػػػػطيف،  فػػػػي الزكػػػػاة قػػػػانوف تطبيػػػػؽ واقػػػػعىػػػػدفت الدراسػػػػة إلػػػػى التعػػػػرؼ عمػػػػى    
 تطبيػؽ تفعيػؿ فػي تسػاىـ مقترحػةسػتراتيجية و، ولياغة اتطبيق تواجوواللعوبات التي  المعيقات
 وفعالية. بكفاءة القانوف

 ككاف مف أىـ نتائج الدراسة:
 دور تفعيػػؿ يػػتـ لػػـو  المطموبػػة، بالدرجػػة يطبػػؽ لػػـ اةولػػي مراحمػػو فػػي الزكػػاة تنظػػيـ قػػانوف أف    
 لػػػػاحبةا كونيػػػػ ولػػػػرفاً  تحلػػػػيالً  الزكػػػػاة تنظػػػػيـ فػػػػي القػػػػانوف بحكػػػػـ رسػػػػمية كجيػػػػة الزكػػػػاة ىي ػػػػة

 تيةسػػابمؤس الفمسػػطيني المجتمػػعى لػػد وعػػي وجػػود عػػدـباإلضػػافة إلػػى  تطبيقػػو، فػػيانختلػػاص 
سواء عمى المسػتوى السياسػي  القانوف تطبيؽ تواجو التي اللعوبات مف العديدىناؾ  أفو  الزكاة،

 والتشريعي والحكومي.
 :مف التكصيات أىمياكقدمت الدراسة عددان 

قيػػاـ اليي ػػة بتفعيػػؿ تطبيػػؽ قػػانوف الزكػػاة فػػي فمسػػطيف بكفػػاءة وفعاليػػة وفقػػًا لمعػػايير الحكػػـ الرشػػيد 
المعموؿ بو فػي فمسػطيف، وتطبيػؽ اإلدارة انسػتراتيجية عبػر تنفيػذ انسػتراتيجية المقترحػة لتحقيػؽ 

واجو تطبيؽ القػانوف، باإلضػافة أىدافيا وأغراضيا لمت مب عمى كافة المعيقات واللعوبات التي ت
إلػػى قيػػاـ اليي ػػة باسػػتيعاب الجيػػات المتعػػددة اةخػػرى التػػي تقػػـو عمػػى تحلػػيؿ اةمػػواؿ الزكويػػة 
ولرفيا في ملارفيا تحت مظمة ىي ة الزكاة الفمسطينية، وتفعيؿ دور اليي ة في تحليؿ الزكاة 

 جاه مأسسة الزكاة.مف كافة مواردىا وفؽ القانوف نحو تطبيؽ إلزامية الزكاة في ات
ـ(: "مشػػركعية الجمػػع بػػيف قػػانكني الزكػػاة كالضػػريبة فػػي فمسػػطيف َُِٓدراسػػة العمػػكر ) .ِ

 دراسة تأصيمية تحميمية".
قره المجمػس التشػريعي ومػا يكتنػؼ وف تنظيـ الزكاة الفمسطيني الذي أانتناولت ىذه الدراسة ق     

 طرقت الدراسة إلى بياف حقيقة كػالً تطبيؽ ىذا القانوف مف لعوبات إجرا ية وموضوعية، حيث ت
ظيػػػار أوجػػػو الت راء الفقيػػػاء فػػػي حكػػػـ ماثػػػؿ والتبػػػايف بينيمػػػا، واسػػػتطالع آمػػػف الزكػػػاة  والضػػػريبة واا
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اة والضػريبة فػي فرض الضريبة مع الزكاة لمولوؿ إلى نوع مف التوافؽ والتكامػؿ بػيف قػانوف الزكػ
 المعالر.الواقع الفمسطيني 

 أىميا: ،إلى عدد مف النتائجكقد تكصمت الدراسة      
 ف معظـ اآلراء الفقييػة ما بيف الزكاة والضريبة، وأ كبر مف حجـ انتفاؽأف حجـ انختالؼ أ

 الضريبة مع الزكاة بقيود وضوابط.أجازت فرض 
 فػػي عػػدـ وجػػود قػػرار سياسػػي بػػالتطبيؽ الجبػػري نسػػتيفاء الزكػػاة  معيقػػًا كبيػػرًا يتمثػػؿف ىنػػاؾ أ

 ية والقطيعة السياسية.بسبب الظروؼ انقتلاد
 أىميا:  ،كما نتج عف الدراسة عدد مف التكصيات

  جبايػة والتأكيػد عمػى أف ،المتاحػة انتلػاؿ وسػا ؿ كافػة خػالؿ مػف المػواطنيف تثقيؼضرورة 
 .الضريبة جباية مف أىـ الدولة قبؿ مف الزكاة

  لمجية يطم ف وأف الزكاة، بدفع انلتزاـ بضرورة المواطف خالليا مف يقتنع آليةضرورة إيجاد 
 ماؿ مف لديو عما باإلفلاح وانلتزاـ معيا التعامؿ في إيجابًيا يكوف وأف بالجباية، تقوـ التي

 يستوجب الزكاة.
  الجبػػر عػػدـ حالػػة فػػي_  أدا يػػا مػػف الممتنػػع عمػػى ميػػزة الزكػػاة بػػدفع الممتػػـز يعطػػى أفيقتػػرح 

 .بانلتزاـ الجميع ي ري مما وحكومية ضريبية تسييالتك_  ذلؾ عمى
 عػداد إلييػا، اإلشػارة سبؽ والتي الفمسطيني الزكاة قانوف مواد بعض في النظر إعادة  مػذكرة واا

  .القانوف مواد لبعض المشرعة المجنة قبؿ مف تفسيرية
 ".نحك صندكؽ خميجي لمزكاة المعكقات كالحمكؿ" :(ـَُِّدراسة اليافعي ) .ّ

زكػػاة خميجػػي موحػػد يقػػـو عمػػى أسػػس تشػػريعية ىػػدفت ىػػذه الدراسػػة نحػػو إنشػػاء لػػندوؽ     
الواقػػػع  ةحيػػػث قػػػاـ الباحػػػث بدراسػػػ ،ويخػػػدـ دوؿ مجمػػػس التعػػػاوف الخميجػػػي ،ػػػػسميمة ةوتنظيميػػػ

  .قطر( الميداني لبعض مؤسسات الزكاة الخميجية )السعودية، الكويت،
 :، أىمياكتكصمت الدراسة إلى عدد مف النتائج    
  ُمؤسسات الزكاة محؿ الدراسة. ة لدىنى التشريعيىناؾ نقص في الب 
 عدـ تمتع مؤسسات الزكاة بالجانب اإللزامي مف السمطاف أو ولي اةمر. 
 بالوعي بأىمية الزكاة عمى المستوى انقتلادي وانجتماعي. اً أف ىناؾ انخفاض 

 أىميا:  ،التكصيات مفكما نتج عف الدراسة عدد 
 الشػرعي مػف خػالؿ وضػع تعريػؼ عممػي  ليمية متعمقػة بالجانػبنبد أف يكوف ىناؾ حموًن تأ

 لجباية أمواؿ الزكاة.
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 دور جاه ولي اةمر )السمطاف( في جباية.  ؿتفعي 
 اقتراح نموذج متكامؿ للندوؽ الزكاة الخميجي بجميع مقوماتو.

 
ـ( نمػكذج مقتػرح لتنظػيـ إدارم معاصػر لمؤسسػة الزكػاة فػي ضػكء ََُِدراسة جػاىيف ) .ٗ

 المبادئ الفقيية.
ىػػذه الدراسػػة لوضػػع تلػػور مقتػػرح لػػبعض الجوانػػب اليامػػة لمتنظػػيـ اإلداري الفعػػاؿ تسػػعى       

 ةلمؤسسة الزكاة في ظػؿ الظػروؼ واةوضػاع المعالػرة وذلػؾ فػي إطػار المبػادئ والقواعػد الفقييػ
التػي تحكػػـ فريضػة الزكػػاة والتػي تمثػػؿ مت يػرات تنظيميػػة تتػرؾ أثرىػػا عمػى الييكػػؿ التنظيمػي ليػػذه 

نفاقػػػا، مػػػع اةخػػػذ بانعتبػػػار أيضػػػا المبػػػادئ العامػػػة لمتنظػػػيـ المؤسسػػػة وأسػػػموب إ دارتيػػػا جبايػػػة واا
 اإلداري.

 أىميا: ،كصمت الدراسة إلى عدد مف النتائجكت 
ىنػػػػاؾ العديػػػػد مػػػػف اةسػػػػباب مػػػػا يػػػػدعو ويحػػػػتـ إقامػػػػة مؤسسػػػػة ذات بعػػػػد حكػػػػومي لمزكػػػػاة  .ٔ

الوقت، وعمى ىذا باعتبارىا واجبا دينيا وضرورة اجتماعية واقتلادية وتنظيمية في نفس 
تيػػا يلة جبامحكومػػة حيػػث وكػػؿ اإلسػػالـ مسػػأاةسػػاس جػػاء نظػػاـ الزكػػاة بجعميػػا وظيفػػة ل

 وتوزيعيا عمى مستحقييا إلى الدولة ولـ يتركيا لضما ر اةفراد.
يقتضي إنشاء مؤسسة حكوميػة لمزكػاة فػي التطبيػؽ المعالػر ولضػماف فاعميتيػا نبػد اف  .ٕ

يتسػػؽ مػػع النظػػاـ اإلداري القػػا ـ واف يقػػـو ىػػذا النظػػاـ ينظػػر فػػي أمػػر تنظيميػػا إداريػػا بمػػا 
عمػػى اةسػػس والمبػػادئ العمميػػة، واف يؤخػػذ فػػي انعتبػػار العوامػػؿ والمت يػػرات التنظيميػػة 

 التي تحكـ تنظيـ ىذه المؤسسة.
تعتبػػر السػػػمطة الفقييػػػة أو سػػمطة الرقابػػػة الشػػػرعية ىػػػي إحػػدى مقومػػػات التنظػػػيـ الػػػداخمي  .ٖ

السػمطة التنفيذيػة والسػمطة التشػػريعية، والتػي تخػتص بالجانػػب لمؤسسػة الزكػاة إلػى جانػػب 
 الشرعي لمقرارات واةعماؿ والتلرفات وقراراتيا ليا لفة اإللزاـ.

اةلػػػؿ أف يػػػتـ تنظػػػيـ مؤسسػػػة الزكػػػاة عمػػػى مسػػػتوى العػػػالـ اإلسػػػالمي باعتبػػػار اف دولػػػة  .ٗ
وقػػت فػػاف اإلسػػالـ دولػػة واحػػدة، ولكػػف إذا كػػاف تحقيػػؽ ذلػػؾ اليػػدؼ يحتػػاج إلػػى بعػػض ال
 أدنى الحموؿ الفورية ىو تنظيـ مؤسسة الزكاة عمى مستوى كؿ دولة إسالمية.

 ىميا:أ ،كما نتج عف الدراسة عدد مف التكصيات 
اقتػػػراح أف تكػػػوف مؤسسػػػة الزكػػػاة ىػػػي إحػػػدى الوحػػػدات اةساسػػػية لمجيػػػاز اإلداري لمدولػػػة  .ٔ

 وتتبع مباشرة لر يس الجميورية أو ر يس مجمس الوزراء.
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يكوف ىناؾ مف اإلجراءات ما يضمف التنسيؽ والتكامؿ بيف إدارة ش وف الزكػاة ينب ي أف  .ٕ
 والضرا ب سواء ُألحقت الضرا ب بمؤسسة الزكاة أـ ظمت كما ىي تابعة لوزارة المالية.

فػػي مجػػاؿ الزكػػاة وخالػػة  نبػػد مػػف اتخػػاذ اإلجػػراءات الالزمػػة نختيػػار أفضػػؿ العػػامميف .ٖ
تتػػوافر فػػييـ المػػؤىالت المناسػػبة مػػف وجيػػة نبػػد أف ف الػػذيو  رجػػاؿ اإلدارة ومتخػػذي القػػرار

 النظر اإلسالمية.
ينب ي أف تتبنى حكومات الدوؿ اإلسػالمية فكػرة مسػ وليتيا عػف إدارة شػ وف الزكػاة جمعػا  .ٗ

وتفريقػا كِّحػدى الوظػػا ؼ الدينيػة اةساسػػية لمدولػة اإلسػالمية، واف تتخػػذ كافػة اإلجػػراءات 
مية ناظمػػػة لمزكػػػاة واف تجنػػػد كػػػؿ الطاقػػػات البحثيػػػة العمميػػػة الالزمػػػة إلقامػػػة مؤسسػػػة رسػػػ

 وغيرىا لتنظيـ ىذه المؤسسة ودارتيا عمى أسس سميمة.
 ة "ي(: "مؤسسات الزكاة كتقييـ دكرىا االقتصادم: دراسة تطبيقـََُِ) فرحاف دراسة .ٓ

تركػػػز ىػػػذه الدراسػػػة عمػػػى تقيػػػيـ واقػػػع مؤسسػػػات الزكػػػاة فػػػي الػػػدوؿ اإلسػػػالمية، وتطػػػويره، بمػػػا     
ف تعزيػػز دورىػػا انقتلػػادي، وذلػػؾ مػػف خػػالؿ دراسػػة الواقػػع التشػػريعي والتنظيمػػي لعػػدد مػػف يضػػم

ذلؾ الواقع عمى كفاءة تمؾ المؤسسات في  انعكاساتمؤسسات الزكاة في الدوؿ اإلسالمية وتقييـ 
 مجالي التحليؿ واإلنفاؽ مف خالؿ تحديد جوانب القلور وتقديـ المعالجات الالزمة ليا.

ة لمؤسسػػات الزكػػاة عػػف قلػػور فػػي البنيػػة التشػػريعية والتنظيميػػ كشػػفت نتػػائج الدراسػػةكقػػد      
سيـ في إضعاؼ أداء تمؾ المؤسسات، وبالتالي في تدني كفاءتيػا فػي أمر الذي محؿ الدراسة اة

وىػو مػا  ،تلادي لتمؾ المؤسسات ضعيفًا جػداً مجالي التحليؿ واإلنفاؽ بلورة تجعؿ الدور انق
ؤسسػات الزكػاة تيػدؼ إلػى رفػع مسػتوى أداء م ية مقترحة لمعالجة ذلػؾ القلػوراستدعى تقديـ رؤ 

 .في الدوؿ اإلسالمية
 :إلييابرز التكصيات التي تـ التكصؿ أكلعؿ مف  
   التأكيد عمى مؤسسػات الزكػاة بتطػوير أدا يػا فػي المجػانت التاليػة: آليػات التحلػيؿ، آليػات

اإلنفػػػػاؽ، قواعػػػػد البيانػػػػات، انتلػػػػاؿ اإللكترونػػػػي، المػػػػوارد البشػػػػرية، خطػػػػاب الزكػػػػاة، تبػػػػادؿ 
 الخبرات مع المؤسسات اةخرى ذات العالقة في الداخؿ والخارج.

  نقتلػػػػادي مػػػػف خػػػػالؿ التقيػػػػيـ المسػػػػتمر ل ثػػػػار ف تيػػػػتـ مؤسسػػػػات الزكػػػػاة بػػػػدورىا اأيجػػػػب
 انقتلادية ةنشطتيا، وذلؾ باستخداـ المؤشرات انقتلادية ذات اللمة.

  انسػػػتقاللية التامػػػة لمؤسسػػػات الزكػػػاة عػػػف الحكومػػػة ، وأف ُتسػػػند إلييػػػا كافػػػة الميػػػاـ المتعمقػػػة
 بالزكاة جباية ولرفًا وتنمية. 
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 سػػػات الزكػػػاة، مػػف خػػػالؿ تطػػػوير الُبنػػػى التشػػػريعية رفػػع درجػػػة انىتمػػػاـ مػػػف قبػػؿ الدولػػػة بمؤس
 لمؤسسات الزكاة بما يحقؽ مقالدىا الشرعية.

  تعزيز المكانة انقتلادية لمؤسسات الزكاة مف خػالؿ إشػراكيا فػي بػرامل التنميػة انقتلػادية
 التي تقوـ عمييا الحكومة وبما يراعي خلوليتيا وأحكاميا الشرعية.

"إدارة كتنظيـ أمكاؿ الزكاة كأثرىما في الحد مف ظاىرة الفقر في (: ـََِٕدراسة عميكة ) .ٔ
 قطاع غزة"

 فػي غػزة قطػاع فػي الزكػاة مجاؿ في العاممة المؤسسات دور عمى التعرؼ إلى الدراسة ىدفت    
 إلدارة مقتػػرح تقػػديـ إلػػى ىػػدفت كمػػا الزكػػاة، لملػػارؼ إدارتيػػا خػػالؿ مػػف الفقػػر ظػػاىرة مػػف الحػػد

 إعػػداد تػػـ وقػػد التحميمػػي الولػػفي المػػنيل الدراسػػة اسػػتخدمت حيػػث بكفػػاءة، الزكػػاة أمػػواؿ وتنظػػيـ
 الشػامؿ المسن أسموب الباحث اعتمد ، حيثالرسالة ىدؼ لتحقيؽ الالزمة البيانات لجمع استبانة

 .المجتمع أفراد جميع عمى انستبانة بتوزيع قاـو 
 أىميا: ،كصمت الدراسة إلى عدد مف النتائجكت    
  الخيريػػة العاممػػة فػػي مجػػاؿ الزكػػاة بقطػػاع غػػزة عمػػى مسػػتوى جيػػد مػػف الكفػػاءة أف المؤسسػػات

 اإلدارية والتنظيمية، وأنيا تسعى لمحد مف ظاىرة الفقر مف خالؿ إعداد دراسات ميدانية تبنى
 عممية. عمى أسس

  ن يوجد تنسيؽ بػيف المؤسسػات الخيريػة العاممػة فػي مجػاؿ الزكػاة فػي قطػاع غػزة خالػة فػي
 ة والتحليؿ.جانب الجباي

 ىميا:أ ،كما نتج عف الدراسة عدد مف التكصيات    
  شػػرؼ عمػػى يضػػرورة إنشػػاء ديػػواف لمزكػػاة يتكػػوف مػػف المؤسسػػات العاممػػة فػػي مجػػاؿ الزكػػاة و

 وضع السياسات العامة والتخطيط والرقابة عمى أمواؿ الزكاة.
  اسػػػػتراتيجيةوضػػػػع خطػػػػط مػػػػا بػػػػيف المؤسسػػػػات الخيريػػػػة والمشػػػػاركة  فزيػػػػادة التنسػػػػيؽ والتعػػػػاو 

 تمػػػؾفػػػي ظػػػؿ  الخيػػػري عمػػػى اسػػػتمرار العمػػػؿ لمواجيػػػة الظػػػروؼ السياسػػػية المترديػػػة حفاظػػػاً 
 .الظروؼ

 ".فقو التطبيؽ اإللزامي لمزكاة عمى مستكل الدكلة" :(ـََِٔدراسة شحاتو ) .ٕ
ىدفت ىذه الدراسة إلى إلقاء الضوء عمى العديد مف المفاىيـ مثؿ بياف اةدلة الشرعية حوؿ      

دة في ذلؾ، كما ىدفت إلى إظيار اعتبار الدولة لاحبة السياة و تطبيؽ الزكاة عمى مستوى الدول
مشػكالت التػي تحميؿ مقومات التطبيؽ المعالر لمزكاة عمى مستوى الدولة مػع التولػؿ ةىػـ الو 
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 ىكيفيػػة تػػذليميا، باإلضػػافة إلػػى دراسػػة أثػػر التطبيػػؽ المعالػػر لمزكػػاة عمػػتعيػػؽ جانػػب التطبيػػؽ و 
 السياسات المالية وانقتلادية.

قد أظيرت ىذه الدراسة العديد مف النتائج كالتالي:ك   
 زكاة الماؿ وتوزيعيا  اتفاؽ جميور الفقياء أف عمى ولي اةمر مف المسمميف مس ولية جمع

 ىذا يعطيو حؽ السيادة في إجبار مف يمتنع عنيا.عمى ملارفيا الشرعية و 
 زكاة عمى مستوى الدولة تتطمب امتثاؿ المجتمع اإلسالمي أف مقومات التطبيؽ اإللزامي لم

ةحكاـ الشريعة اإلسالمية، مع ضرورة وجود حكومة تطبؽ مبادئ الشريعة اإلسالمية 
وتلدر القوانيف والتعميمات الممزمة لتطبيؽ الزكاة عمى مستوى الدولة، وأف يكوف ىناؾ 

 ناظمة لمعمؿ.  جياز تنفيذي يتولى التطبيؽ الفعمي وفؽ قواعد ولوا ن
  تقؼ عثرة في سبيؿ التطبيؽ اإللزامي لمزكاة عمى مستوى الدولة. ومشكالتىناؾ معوقات 
 ش فيو المسمموف وغير المسمميف اتفاؽ جميور الفقياء أنو في المجتمع المعالر الذي يعي

يشاء مف  أف يختار ما لولي اةمرعمى ما يمي: وىو أف تفرض الزكاة عمى المسمميف، و 
لمعدالة بيف المسمـ  تكاليؼ مالية عمى غير المسمميف تحت اسـ الضريبة أو العشر تحقيقاً 

 وغير المسمـ.
 مف المنافع ويساىـ في عالج  يحقؽ التطبيؽ اإللزامي لمزكاة عمى مستوى الدولة العديد

 مف المشكالت انقتلادية وانجتماعية والسياسية. العديد
 أىميا:  ،التكصيات كما نتج عف الدراسة عدد مف    
  يمكف معالجة المشكالت والمعيقات التي تواجو التطبيؽ اإللزامي مف خالؿ وضع

 انستراتيجيات والخطط والبرامل المال مة.
 .التنسيؽ والتكامؿ بيف نظاـ الزكاة ونظاـ الضرا ب في الدوؿ التي بيا غير المسمميف 
  التطبيؽ اإللزامي لمزكاة وىو مال ـ لمعظـ يعتبر منيل التدرج باإللزامية مف أىـ مناىل

 الدوؿ اإلسالمية.
  ًلتخليص مواردىا عمى  يجب أف يكوف لمزكاة موازنة مستقمة عف موازنة الدولة العامة نظرا

وأف تعيد الحكومة النظر في السياسات المالية وانقتلادية بما يتواءـ مع  ملارؼ معينة،
 تطبيؽ الزكاة.

  إطػػػار عػػػاـ ةحكػػػاـ وأسػػػس حسػػػاب الزكػػػاة عمػػػى مسػػػتوى اةمػػػة ىنػػػاؾ حاجػػػة شػػػرعية لوضػػػع
 اإلسالمية ليساىـ في عممية التطبيؽ المعالر.
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مجتمػػع  فػػيالزكػػاة كالضػػرائب  نظػػاميالتكامػػؿ كالتكفيػػؽ بػػيف ـ(: "ََُِدراسػػة شػػحاتة ) .ٖ
 ".معاصر

وحػػػوؿ التكامػػػؿ  ،الضػػػريبةو  الزكػػػاةبػػػيف  اةساسػػػيةالفػػػروؽ  إظيػػػار إلػػػىييػػػدؼ ىػػػذا البحػػػث      
تنػػػػاوؿ مجػػػػانت تطبيػػػػؽ الزكػػػػاة  كمػػػػا المعالػػػػر،الضػػػػريبة فػػػػي المجتمػػػػع و  الزكػػػػاةوالتنسػػػػيؽ بػػػػيف 

وكيفية التوفيػؽ بػيف أسػس التحاسػب الزكػوي  ،ومجانت تطبيؽ نظاـ الضريبة بجانب نظاـ الزكاة
 بف المسمـ وغير المسمـ المعاىد.ي لتحقيؽ العدالة وعدـ التمييز بوالتحاسب الضريب

 أىميا: ،كصمت الدراسة إلى عدد مف النتائجكت     
  لػػيس مسػػ وًن عػػف معالجػػة مشػػكالت ناجمػػة عػػف تطبيػػؽ القػػوانيف والػػنظـ  ياإلسػػالمالػػديف أف

 نظػاميولكف يمكف أف يساىـ بدور فعاؿ عندما يكوف ىنػاؾ توفيقػًا بػيف  ،الضريبية الوضعية
 اإلسالمية.إطار أحكاـ ومبادئ الشريعة  فيالزكاة والضريبة 

  زكػػاة المػػػاؿ والضػػريبة، ولكػػف ىنػػػاؾ فروقػػًا جوىريػػػة  نظػػػاميىنػػاؾ بعػػض أوجػػػو التماثػػؿ بػػيف
مجتمػع  فيتتركز حوؿ الجوانب اإليمانية والفقيية لمزكاة، لكف يمكف التكامؿ والتوفيؽ بينيما 

 .معالر
 نظػاـ  يعتبر منيل التدرج أفضؿ المناىل لالنتقاؿ مف نظػاـ الضػرا ب المعالػر البحػت، إلػى

 .يجمع بيف الزكاة والضرا ب طبقًا ةحكاـ ومبادئ الشريعة اإلسالمية
 ىميا:أ ،كما نتج عف الدراسة عدد مف التكصيات    
  بحيث يتمشى مع نظػاـ زكػاة المػاؿ ضػمف إطػار خطػة  ات الضريبيةالتشريع فيإعادة النظر

 .والضريبة لالنتقاؿ مف نظاـ الضرا ب إلى نظاـ يجمع بيف الزكاة زمنيوبرنامل 
  الجامعػػات حتػػى يمكػػف تخػػريل أجيػػاًن  فػػيتػػدريس عمػػـ زكػػاة المػػاؿ والػػنظـ الماليػػة اإلسػػالمية

 .الزكاة والضرا ب نظاميقادرة عمى تطبيؽ 
 المػػػػػالي مجػػػػػاؿ الفكػػػػػر  فػػػػػيالجامعػػػػػات والمعاىػػػػػد وغيرىػػػػػا  يتشػػػػػجيع البحػػػػػوث والدراسػػػػػات فػػػػػ

 والمحاسبي اإلسالمي.
 .المؤثرة في سمكؾ المكمنفيف بدفع الزكاة، حالة األردف"(: "العكامؿ ـُٖٗٗدراسة خريس ) .ٗ

 واةسػباب ،يػةاةردن المممكػة فػي الزكػاة بػدفع المكمفيف سموؾ عمى التعرؼ إلى الدراسة ىدفت    
والتعػرؼ عمػى العوامػؿ المػؤثرة والتػي  ،عمػى الوجػو اةمثػؿ تأديتيػا وتعتػرض تمنع التي والمعيقات

لزاميػة الرسػمية، بالجيػات والثقػة ،ديػةالعق منيا عمى سبيؿ المثاؿ العوامػؿ وعالقتيػا بػدفع  الزكػاة واا
 الزكاة.
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: اةوؿ أسػػموبيف، اسػػتخداـ مػػف خػػالؿ انسػػتنباطي التحميمػػي المػػنيل عمػػى الدراسػػة واعتمػػدت    
 النتػا ل تحميػؿ ثـ استبانة طريؽ عف :والثاني بالزكاة، المتعمقة والدراسات لألبحاث أكاديمي مسن

  .واقتلاديا حلا ياإ
 أىميا: ،كقد تكصمت الدراسة إلى عدد مف النتائج     

  مجػػرد فػػرض تعبػػدي وليػػا بعػػد إنسػػاني أف أغمػػب العينػػة البحثيػػة كانػػت عمػػى عمػػـ بػػأف الزكػػاة
 فقط.

 أىمية الزكاة انقتلادية وانستثماريةب ىناؾ قلور في الوعي. 
  لعدـ وجود مختليف بيذا اةمر.ىناؾ لعوبة عند الكثيريف في تقدير الزكاة ويعزى ذلؾ 
  أف تطبيؽ إلزامية الزكاة سيؤدي إلى زيادة حليمتيا، وأف مف أىػـ العوامػؿ واللػعوبات التػي

 تعترض تأدية الزكاة عدـ الثقة.
 :أىميا ،كما نتج عف الدراسة عدد مف التكصيات    
 ن طوعاً  إلزامياً كاميا العمؿ عمى زيادة انلتزاـ الديني، أو العناية بفريضة الزكاة وتطبيؽ أح، 

نشاء مؤسسة مستقمة لمزكاة.  واا
 

 :التعقيب عمى الدراسات السابقة
لمدراسػػػػات  اشػػػػتمؿ العػػػػرض أعػػػػاله نماذجػػػػاً  ،الدراسػػػػات التػػػػي تػػػػـ انطػػػػالع عمييػػػػا ضػػػػوءفػػػػي      

الواقػع التطبيقػي  جميعيػا التي تناولتو  ورشات العمؿ المحمية إلىباإلضافة  الفمسطينية و العربية
كما وىدفت بعض ىذه  ،الجوانب التي تتعمؽ باحتساب الزكاة ومناقشة بعضالزكاة  تنظيـ لقانوف

وتقاريرىػا  واستعراض إنجازاتيػا ةالفمسطيني الدراسات إلى إلقاء الضوء عمى واقع عمؿ ىي ة الزكاة
 واإلجػػراءات المتعمقػػة كػػويالز  واقػػع اإلقػػرار وتػػـ اسػػتعراض كمػػا ،واللػػرؼمػػف واقػػع اإليػػراد  الماليػػة
الكشػػؼ عػػف التحػػديات التػػي لزامػػي التطبيقػػي لفريضػػة الزكػػاة و الجانػػب اإل، كمػػا وتناولػػت بتطبيقػػو

اقتػراح  كػذلؾو  ،تنظيـ أمواؿ الزكػاة بكفػاءةإلى تقديـ مقترح إلدارة و  ومنيا ما ىدؼ ،تواجو تطبيقو
ومنيا أيضا مف سمط الضوء عمى  ،استراتيجيات إدارية لمت مب عمى المعيقات التي تواجو القانوف

نعكاس ذلؾ عمى الواقع عمى كفػاءة مؤسسػة الزكػاة ايعي و التنظيمي لمؤسسة الزكاة و الواقع التشر 
التوفيؽ والتكامؿ بػيف نظػامي الضػريبة  الدراسات  بعضكما ىدفت  ،في جانبي الجمع و اإلنفاؽ

مسػطيني أو عمػى المسػتوى العربػي فو الزكاة في المجتمعات المعالرة سواء عمى لػعيد الواقػع ال
 اإلسالمي.و 
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كمػا توافقػػت العديػػد مػف الدراسػػات السػػابقة حػوؿ مفيػػـو التطبيػػؽ اإللزامػي لمزكػػاة عمػػى مسػػتوى     
كمػػا دعػػت إلػػى اتبػػاع التػػدرج فػػي  ،ادة فػػي ذلػػؾيالدولػػة و اعتبػػار أف ولػػى اةمػػر ىػػو لػػاحب السػػ

كمػػا أكػػدت أف  ،فػػي المجتمػػع المعالػػر اإللػػزاـ لمولػػوؿ إلػػى لػػي ة توافقيػػة مػػع الػػنظـ الضػػريبية
إحػدى  أظيػرتىناؾ معيقات و تحديات تقؼ حجر عثرة في سػبيؿ التطبيػؽ اإللزامػي لمزكػاة كمػا 

الزكػػاة و التطػػرؽ إلػػى اةسػػباب التػػي قػػد تحجػػـ  دافعػػيالدراسػػات التعػػرؼ عمػػى سػػموؾ المكمفػػيف و 
ينية أو الثقة بالجيات الرسمية و المكمفيف عف تأديتيا و دراسة العديد مف العوامؿ سواء كانت الد

 إلزامية الزكاة نحو تأدية الفريضة .
 اتفقت تمؾ الدراسات مع الدراسة الحالية في المحاور اآلتية:

ضرورة التطبيػؽ اإللزامػي لمزكػاة وذلػؾ مػف خػالؿ إيجػاد خطػة منظمػة فػي مجػاؿ الجبايػة  .ٔ
فػي اإلفلػاح عػف  اعدبلػورة ميسػرة تسػ اإلقرار الزكوي واللرؼ والتأكيد عمى أف يكوف

 المقدرات المالية لممكمؼ.
مف خلـ الزكاة مف الضريبة تحقيقا لمبدأ المساواة بيف المسمـ وغير المسمـ في  عن مان .ٕ

 المجتمعات المعالرة.
جبار الممتنعيف عف تقديمو. .ٖ  إلزامية الزكاة وجعؿ اإلقرار ذاتيًا في بدايتو، واا
محكمػة تضػمف كفػاءة  وماتأسس ومق ىوالتنظيمية عمنى التشريعية ضرورة أف تكوف البُ  .ٗ

 واإلنفاؽ.الجمع  يعمؿ تمؾ المؤسسات في جانب
مػػػع مراعػػػاة التوفيػػػؽ بػػػيف الموازنػػػة الحكوميػػػة  عػػػفالزكػػػاة  أمػػػواؿالتأكيػػػد عمػػػى اسػػػتقاللية  .٘

 ملارؼ الزكاة والملالن العامة لمدولة.
 ما يميز الدراسة الحالية عف الدراسات السابقة :

تتميػػز الدراسػػة عػػف الدراسػػات السػػابقة بشػػموليا لف ػػة واسػػعة مػػف ف ػػات مختمفػػة مػػف ذوي   -ٔ
 العالقة، والتي تربطيا عالقة بيي ة الزكاة.

الحاليػػػة الدراسػػػات السػػػابقة درسػػػت تطبيػػػؽ اإلقػػػرار الزكػػػوي بلػػػفة عامػػػة، بينمػػػا الدراسػػػة   -ٕ
 تدرس تطبيؽ اإلقرار الزكوي في فمسطيف.

الماليػػة عػػف سػػنوات عمػػؿ اليي ػػة فيمػػا يتعمػػؽ بجػػانبي الجبايػػة أظيػػرت الدراسػػة التقػػارير   -ٖ
 واإلنفاؽ عمى ملارؼ الزكاة الشرعية.
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 المبحث األكؿ : مفاىيـ عامة عف الزكاة.

ٍكميا. المطمب األكؿ:  مفيـك الزكاة كحي
 : حقيقة الزكاة في المغة كاالصطالح  1.1
 :حقيقة الزكاة في المغة 1.1.1
 استعممت كممة الزكاة في الم ة بالمعاني التالية:    
: يقػػاؿ زكطػػى الػػنفس أي طيطرىػػا، وزكػػاة المػػاؿ أي تطييػػره )الفراىيػػدي، د. ت(، وفػػي التطييػػر .ٔ

[، وقػػػػػػػػػػػػػػاؿ تعػػػػػػػػػػػػػػالى: ٜالشػػػػػػػػػػػػػػمس: ][ڦڦڄڄ]:التنزيػػػػػػػػػػػػػػؿ العزيػػػػػػػػػػػػػػز يقػػػػػػػػػػػػػػوؿ اهلل 

]التوبػػػػػػػػػة: [ڱڱڱڱںںڻڻڻڻۀۀہہہہھھ]
ٖٔٓ.] 

يقاؿ زكطاه تزكية أي ألمحو، ورجؿ زكي أي تقيٌّ )الزبيدي، د. ت(، ومنػو قػوؿ اهلل  :الصالح .ٕ
:[ۓۓ﮲﮳﮴﮵﮶﮷﮸]  :[ أي دينػػػػػػػػػػػػػًا ولػػػػػػػػػػػػػالحًا ٔٛ]الكيػػػػػػػػػػػػػؼ

 ـ(.ٜٗٙٔ)القرطبي، 
َزَكا الػزرع يزكػو زكػاء أي ازداد ونمػا، والمػاؿ يزكػو إذا زاد وكثػر  يقاؿ:الزيادة كالنماء كالبركة .ٖ

 )الفراىيدي، د. ت(.

 وعميو فالزكاة تحمؿ في معانييا التطيير واللالح والنماء والبركة.
 تعريؼ الزكاة اصطالحان: 1.1.2

 تعدطدت تعريفات الفقياء لمزكاة، وأذكر بعضًا منيا:
بشػػرط قطػػع  تمميػػؾ المػػاؿ مػػف فقيػػٍر مسػػمـٍ غيػػر ىاشػػمي  ون مػػونهىػػي عرطفيػػا الحنفيػػة بأنطيػػا: " .ٔ

 (.ٖٕٓ، ٔـ، جٕٔٔٓ". )النسفي، هلل تعالى المنفعة عف الممّمؾ مف كّؿ وجوٍ 
أنطو تعريؼ مجتزأ لـ يشر إلى التكميؼ المػالي لػدافع الزكػاة ومقػدارىا يؤخذ عمى ىذا التعريؼ 

 وملارفيا.
 إف لمسػتحقو بمػ  نلػاباً  ج مػاؿ مخلػوص مػف مػاؿ مخلػوصإخػراوعرطفيا المالكية بأنطيا: " .ٕ

ـط   (.ٚٛ٘، ٔ". )اللاوي، د. ت، جالممؾ وحوؿ غير معدف وحرث ت
عػػف تحلػيؿ الزكػاة، وكػأفط اةمػر  المسػ ولةيػػؤخذ عمى ىػػػذا التعػػػريؼ أنطػػػػػو ن يشيػػػػر إلػى الجػػػػية 

 اختياري.
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مخلػػػوص، مػػف مػػػاؿ مخلػػػوص، عمػػػى  ةخػػػذ شػػػيءاسػػػـ لػػرين وعرفيػػا الشػػػافعية بأنطيػػػا: " .ٖ
 (.ٔٚ، صٖـ، جٜٜٜٔ" )الماوردي، مخلولة لطا فة مخلولة أولاؼ

 (.ٕٚٗ، ص ٕـ، جٜٛٙٔ". )ابف قدامة، حؽ يجب في الماؿوعرفيا الحنابمة بأنطيا: " .ٗ
قد يدخؿ فيػو مػا لػيس منػو، ويحتػاج إلػى تكممػة  أنطو تعريؼ مختلريؤخذ عمى ىذا التعريؼ     

 ة استحقاقو ولرفو.توضن جي
خػالؿ النظػر فػي التعريفػات السػابقة يظيػر أفط تعريػؼ الشػافعية لمزكػاة ىػو تعريػؼ جػامع مف     

 مانع، ولذا سيتـ اعتماده مع استبداؿ كممة شيء بماؿ.

 : حكـ الزكاة في اإلسالـ 1.2
ػػػا عمػػػـ مػػػف الػػػديف      الزكػػػاة فريضػػػة مػػػف فػػػرا ض اإلسػػػالـ، وركػػػف مػػػف أركػػػاف الػػػديف، وىػػػي ممط

 بالضرورة، وقد ثبت وجوب الزكاة بالقرآف والسنة واإلجماع:
 : أكالن: مف القرآف

 اآليات العديدة التي وردت في مشروعية الزكاة ووجوبيا، منيا:لقد جاءت 
 [.ٖٗ]البقرة: [ڱ  ڱ ڱ    ں  ں  ڻ    ڻ]: اهلل  قاؿ .ُ

 ہھ ڱڱڱڱںںڻڻڻڻۀۀہہہ]: قاؿ اهلل  .ِ

 [.  ٖٓٔ]التوبة :  [ھ

 .[ٙ٘]النور: [گڳڳڳڳڱڱڱ]: قاؿ اهلل  .ّ
 كجو الداللة :

فػػػي اآليػػػات يقتضػػػي الوجػػػوب. جػػػوب الزكػػػاة، حيػػػث إف اةمػػػر و اآليػػػات السػػػابقة عمػػػى  تػػػدؿ    
 (. ـٜٗٙٔ)القرطبي، 

 :النبكية ثانيان: مف السنة
 اةحاديث في السنة النبوية التي تدؿ عمى وجوب الزكاة، منيا:وردت العديد مف 

ـٍ "ِإَلى الَيَمِف، َفَقاَؿ:  ُمَعاًذا  َبَعثَ  ملسو هيلع هللا ىلص: َأفط النطِبيط رضي اهلل عنيما بطاسٍ َعِف اْبِف عَ  .ٔ اٍدعييي
ـٍ أىطى  ، فىأىٍعًمٍميي ًإلىى شىيىادىًة أىٍف الى ًإلىوى ًإاله المهوي، كىأىنِّي رىسيكؿي المهًو، فىًإٍف ىي ـٍ أىفه المهوى قىػًد اعيكا ًلذىًلؾى

ـٍ أىفه المهػوى  اٍفتىرىضى  ، فىػأىٍعًمٍميي ـٍ أىطىػاعيكا ًلػذىًلؾى لىٍيمىػةو، فىػًإٍف ىيػ مىكىاتو ًفي كيؿِّ يىػٍكـو كى ٍمسى صى ـٍ خى مىٍيًي عى
ـٍ  ذي ًمٍف أىٍغًنيىاًئًي ـٍ تيٍؤخى دىقىةن ًفي أىٍمكىاًلًي ـٍ صى مىٍيًي مىى فيقىرىاًئًيـٍ اٍفتىرىضى عى تيرىدُّ عى ". )لحين البخػاري كى

ٕ/ٔٓٗ :ٖٜٔ٘.] 
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: "  :ملسو هيلع هللا ىلصقَػػاَؿ: قَػاَؿ َرُسػػوُؿ المطػػوِ  رضػػي اهلل عنيمػػا ُعَمػػرَ َعػِف اْبػػِف  .ٕ ٍمػػسو مىػػى خى ـي عى بيًنػػيى اإًلٍسػػالى
قىػػاـً  ػػدنا رىسيػػكؿي المهػػًو، كىاً  مه ، شىػػيىادىًة أىٍف الى ًإلىػػوى ًإاله المهػػوي كىأىفه ميحى ػػجِّ يتىػػاًء الزهكىػػاًة، كىالحى ػػالىًة، كىاً  الصه

افى  ٍكـً رىمىضى صى  [. ٛ: ٔٔ/ٔ. ]لحين البخاري "كى
اًلػًو ًإاله "قَػاَؿ:  ملسو هيلع هللا ىلص، َيْبُمُ  ِبِو النطِبيط َعْف َعْبِد المطِو ْبِف َمْسُعودٍ  .ٖ ؿو الى ييؤىدِّم زىكىػاةى مى مىا ًمٍف رىجي

ػًة ًفػي عيني  عىؿى المهوي يىػٍكـى الًقيىامى اعناجى ـط قَػَرَأ َعَمْيَنػا ِمْلػَداَقُو ِمػْف ِكتَػاِب المطػ"ًقػًو شيػجى : ، ثُػ ِو َعػزط َوَجػؿط
. )سػػػػػػػػػػػنف الترمػػػػػػػػػػػذي، [ٓٛٔ]آؿ عمػػػػػػػػػػػراف:  [ۆئۆئۈئۈئېئېئېئىئىئ]
٘/ٕٖٕ :ٖٕٓٔ.) 

 :كجو الداللة مف األحاديث
فط النبػػي      ػػد  ملسو هيلع هللا ىلصتػػدؿ اةحاديػػث عمػػى وجػػوب الزكػػاة، وأنطيػػا ركػػف مػػف أركػػاف اإلسػػالـ، واا توعط

 مف ن يؤدييا بالعذاب يـو القيامة.
 

 ثالثان: مف اإلجماع:
 أجمع المسمموف في جميع العلور عمى جوب الزكاة وفرضيتيا.     
واتفػػػػؽ  عمػػػى وجوبيػػػػا، لعلػػػػوروأجمػػػع المسػػػػمموف فػػػػي جميػػػع ا: "رمحهههه  لهابػػػػف قدامػػػة  قػػػاؿ     

 ـ(.ٜٛٙٔ". )ابف قدامة، عمى قتاؿ مانعييا اللحابة
 ـ(.ٜٙٛٔ". )الكاساني، عمى فرضيتيا اةمة أجمعت: "رمح  لهاسانيالك وقاؿ
 " )النووي، د. ت(.الزكاة فرض وركف بِّجماع المسمميف: "رمح  لهالنووي  وقاؿ

 : الزكاة حكـ مانع 1.3
لقػػد ذكػػر العممػػاء ثالثػػة أحػػواؿ لمػػانع الزكػػاة، يختمػػؼ حكػػـ كػػؿ منيػػا بحسػػب كػػؿ حالػػة )ابػػف     

 ـ(:ٜٛٙٔقدامة، 
 ع الزكاة جيالن بكجكبيا كفرضيتيا:نى مى  فٍ حكـ مى  1.3.1
إفط مف منع الزكاة جياًل بوجوبيا وفرضيتيا لحداثة عيده باإلسالـ، أو لنشأتو في بادية بعيدة     

عف المدينةر فِّنطو ن يحكػـ بكفػرهر ةنطػو معػذور بجيمػو، وعػدـ معرفتػو بوجػوب الزكػاة، لكنطػو ُيعػرطؼ 
 بوجوب الزكاة وفرضيتيا وتقاـ عميو الحجة، وُتؤخذ الزكاة منو.

 ع الزكاة جحكدان:نى مى  فٍ مى  حكـ1.3.2 
إفط مف منع الزكاة مف المسمميف جاحدًا ليا، وُمنكرًا لفرضيتيا وىو مسمـ قد نشأ في بالد اإلسػالـ 

 بيف أىؿ العمـر فقد كفر، وىو مرتد تجري عميو أحكاـ المرتديفر إذا لـ يتب عف ذلؾ.
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ان كبخالن:1.3.3   حكـ مف منع الزكاة شحه
ًا وبخػػاًل وتياونػًار فػػِّفط اإلمػػاـ يأخػػذىا إفط مػف منػػع الز      كػػاة وىػو يعتقػػد وجوبيػػا، لكنطػػو منعيػا شػػحط

 منو جبرًا. 
ره اإلماـ عمى منعو الزكاة،      وذىب بعض العمماء إلى أفط اإلماـ يأخذ الزكاة منػو وشػطر وُيعزط
، عػف أبيػو عػف جػدِّه أف ـ(ٜٛٙٔ، بف قدامة)امالو ، لما ورد في الحديث الذي رواه بيِز بػِف حكػيـٍ

ؽ إبػؿه عػف حسػابيا، قاؿ: " ملسو هيلع هللا ىلصرسوَؿ اهلل  في كيؿِّ سائمًة إبؿو في أربعيف بنػتي لبػكف، ال تيفػره
ػٍف أٍعطاىػا مػؤتجران  نىعيػا، فإنػا آًخػػذيكىا  -بيػا  ران قػاؿ ابػػف العػالء: ميػؤتج -مى ػٍف مى فمػو أجريىػػا، كمى

". ]سػنف أبػي داود، ماًلو، عىٍزمةن مف عىزىمىاًت ربنا عزه كجؿ، لىػيسى لًؿ ميحمهػدو منيػا شػيءه  كشىٍطرى 
ٖ/ٕٙ :ٔ٘ٚ٘.] 
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 مشركعيتيا. المطمب الثاني: الزكاة كحكمة

 مكانة الزكاة في اإلسالـ: 1.1
إفط فريضػػػة الزكػػػاة قػػػد حظيػػػت بمكانػػػة عاليػػػة فػػػي اإلسػػػالـ، فيػػػي الػػػركف الثالػػػث مػػػف أركػػػاف     

يقػوؿ عشػريف موضػعًا، بيف اللالة والزكاة في القرآف الكريـ فػي سػبع و  اإلسالـ، وقد قرف اهلل 
نما اقتلر عمى اللالة والزكاة لشدة اىتماـ الشارع بيما، وخالة الدكتور يوسؼ القرضاوي: " واا

، ٔـ، جٖٜٚٔ". )القرضػاوي، الشػيادة عوة إلى اإلسالـ، فيكتفػي بيمػا مػعا كاف المقاـ مقاـ الدإذ
 (. ٗٚص
وقػػد جػػاءت اةحاديػػث التػػي تبػػيف فرضػػيتيا، وتػػأمر بِّخراجيػػا، وجػػاءت أيضػػًا اةحاديػػث التػػي     

 المػاؿ، تبيف اةمواؿ التي تجب فييا الزكاة، والنلاب الذي إذا بم و الماؿ وجبػت الزكػاة فػي ذلػؾ
ػمت السػنة فػي ٖٜٚٔالقرضػاوي، ومقدار الزكاة في تمػؾ اةمػواؿ التػي قػد بم ػت نلػابًا ) ـ(، وفلط

ڻ ]فػػػػػػػػػػػي قولػػػػػػػػػػػو تعػػػػػػػػػػػالى:  ألػػػػػػػػػػػناؼ مػػػػػػػػػػػف ُتعطػػػػػػػػػػػى ليػػػػػػػػػػػـ الزكػػػػػػػػػػػاة الػػػػػػػػػػػذيف ذكػػػػػػػػػػػرىـ اهلل 

ڻڻۀۀہہہہھھھھےے

 [.ٓٙ]التوبة: [ۓۓ﮲﮳﮴﮵﮶﮷﮸
، َعْف َأِبي ُىَرْيَرةَ لمانعي الزكاة، ف وممطا يدلِّؿ عمى مكانتيا وفضميا أيضًا قتاؿ أبو بكر     
َوَكَفَر َمْف َكَفَر ِمَف الَعَرِب، َقاَؿ ُعَمػُر  َواْسُتْخِمَؼ َأُبوَبْكٍر َبْعَدُه، ملسو هيلع هللا ىلصوُؿ المطِو َلمطا ُتُوفَِّي َرسُ " َقاَؿ: 

تهػى يىقيكليػكا: أيًمٍرتي : "ملسو هيلع هللا ىلصِةَِبي َبْكٍر: َكْيَؼ تَُقاِتُؿ النطاَس؟ َوَقْد َقاَؿ َرُسوُؿ المطػوِ  أىٍف أيقىاًتػؿى النهػاسى حى
ًحسىا قًِّو كى نىٍفسىوي، ًإاله ًبحى ـى ًمنِّي مىالىوي كى : الى ًإلىوى ًإاله المهوي عىصى مىػى المهػوً الى ًإلىوى ًإاله المهوي، فىمىٍف قىاؿى "، بيوي عى

ػاَلِة َوا َكػاَة َحػؽُّ الَمػاِؿ، َوالمطػِو لَػْو َمَنُعػوِني ِعقَػاًن َفَقاَؿ: َوالمطِو َةَُقاِتَمفط َمْف َفرطَؽ َبػْيَف اللط َكػاِة، فَػِِّفط الزط لزط
ـْ َعَمى َمْنِعوِ  ملسو هيلع هللا ىلصَكاُنوا ُيَؤدُّوَنُو ِإَلى َرُسوِؿ المطوِ   .[ٓٓٗٔ -ٜٜٖٔ: ٘ٓٔ/ٕ]البخاري،".َلَقاَتْمُتُي

 الحكمة مف مشركعية الزكاة: 1.2
زكػاة، تعػود عمػى الفػرد والمجتمػع بالمنػافع والملػالن ىناؾ العديد مف المقالد التي تحققيا ال    

 في الدنيا واآلخرة، أىميا:
 ـ(.ََِٖبامتثاؿ أكامره: )الغفيمي،  تحقيؽ العبكدية هلل  1.2.1
، وأدى ىذه الفريضةر فِّنطو يكػوف بػذلؾ قػد حقػؽ العبوديػة هلل  إذا امتثؿ المسمـ أمر اهلل     

، وبػػأداء المسػػمـ لفريضػػة الزكػػاة يكػػوف قػػد حقطػػؽ غايػػة طا عػػًا لػػو، راضػػيًا ومستسػػممًا ةمػػر اهلل 
 ـ(.ٖٜٜٔعظيمة وىي اكتماؿ إسالمو. )ابف عثيميف، 
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 تنقية كتطيير المزكي مف الذنكب كمف الشح كالبخؿ، كتزكية نفسو: 1.2.2
يػػره مػػف الػػذنوب، وتزكػػي نفػػس المزكػػي إخػػراج المسػػمـ لزكػػاة مالػػو تعمػػؿ عمػػى تنقيتػػو وتطيفػػِّفط     

: بحلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوؿ اللػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالح والتقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوى لػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو، قػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ اهلل 
]التوبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة: [ڱڱڱڱںںڻڻڻڻۀۀہہہہھھ]

ٖٔٓ.] 
والزكػػػاة أيضػػػًا تػػػؤدي إلػػػى تعويػػػد المسػػػمـ عمػػػى البػػػذؿ والعطػػػاء، وتطييػػػره مػػػف البخػػػؿ والشػػػن،     

ر مف الشن والبخؿ الذي قػد يسػكف قمبػو، ويقػدِّـ العبوديػة هلل   فِّخراج المسمـ لمزكاة يجعمو يتحرط
فِّيجػػاب  ،بِّنفػػاؽ المػػاؿ فػػي طمػػب مرضػػاة اهلل تعػػالى تحلػػؿ عمػػى مػػا سػػواه، والتػػي وحػػب اهلل 

 .لة مرض حب الدنيا عف القمبلزكاة عالج لالن متعيف إلزاا
 )عبد الرحمف، د. ت(.رعاية المصالح الكمية كالحفاظ عمييا: 1.2.3
ِـّ مقالػػد الزكػػاة أنطيػػا تسػػعي لمحفػػاظ عمػػى الملػػالن الكميػػة التػػي جػػاءت الشػػريعة      فػػِّفط مػػف أىػػ

فط تشػػريع الزكػػاة يعمػػؿ عمػػى رعايػػة ىػػذه  بحفظيػػا، وىػػي الػػديف والػػنفس والنسػػؿ والعقػػؿ والمػػاؿ، واا
قامتيا.  الملالن الكبرى وحفظيا واا

  تطيير قمكب الفقراء كالمساكيف مف الحقد كالحسد: 1.2.4
فِّفط تركز الماؿ فػي يػد ف ػة مػف النػاس، وعػدـ نظػرىـ إلػى أحػواؿ الفقػراء ي ػرس ال ػؿط والحسػد     

في قموب الفقراء، لذلؾ فِّفط مف مقالد تشريع الزكاة أف تزيؿ ىذا ال ؿ والحسد مف قمػوب الفقػراء 
الػذي أمػرىـ  والمساكيف، وتحقؽ المحبة بيف أبنػاء المجتمػع الواحػد مػف خػالؿ أداء اةغنيػاء لمحػؽ

زالػػة اةحقػػاد مػػف قمػػوب الفقػػراء ىػػو مػػف المقالػػد الشػػرعية  اهلل  بػػو، فتحقيػػؽ التػػللؼ والمحبػػة واا
 لفريضة الزكاة.

 تحقيؽ التكافؿ االجتماعي كمكاساة ذكم الحاجات: 1.2.5
 الزكاة تحقؽ التكافؿ بيف أفراد المجتمع، وتحقػؽ التعػاوف بػيف أفػراد المجتمػع كمػا أمػر اهلل     

 [.ٕ]الما دة: [ەئوئوئۇئۇئۆئۆئۈئۈئېئېئ]في قولو تعالى: 

ولمػػا لػػـ يكػػف كػػؿ مػػاؿ يحتمػػؿ المواسػػاة قػػدر الشػػارع لمػػا يحتمػػؿ : "رمحهه  لهيقػػوؿ ابػػف القػػيـ     
 (.ٓٚ، ص ٕـ، ج ٜٜٔٔ" )ابف القيـ، مقدرة ن تجب الزكاة في أقؿ منيا المواساة نلباً 
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 الثالث: شركط كجكب الزكاة كاألمكاؿ التي تجب فييا. المطمب

 شركط كجكب الزكاة: 1.1
 الحػر العػالـ بكػوف الزكػاة فريضػة، رجػالً اتفؽ الفقياء عمى وجػوب الزكػاة عمػى المسػمـ العاقػؿ     

، وتمػت الشػروط فػي المػاؿ. )وزارة اةوقػاؼ الكويتيػة، مػف أداء الزكػاة وكاف متمكناً  ،كاف أو امرأة
 د. ت(.
وذىػػب جميػػور الفقيػػاء عمػػى أنطػػو ن تجػػب الزكػػاة عمػػى العبػػد، وتجػػب الزكػػاة فػػي مػػاؿ اللػػبي     

 ـ(.ٕٚٓٓوالمجنوف )ساعي، 
 الشروط التالية: ويشترط لوجوب الزكاة في الماؿ    

 أف يككف الماؿ مممككان لمعيف: 1.1.1
، والماؿ العاـ، والخيؿ المسبمة ،سوا ـ الوقؼك مالؾ معيف،فال تجب الزكاة في ماؿ ليس لو      

، والتمميػػؾ فػػي غيػػر الممػػؾ ن يتلػػور ،وىػػذار ةف فػػي الزكػػاة تمميكػػاً  ،لعػػدـ الممػػؾ وأمػػالؾ الدولػػةر
أف ن يتعمػؽ بػو فالبدط أف يكوف لمماؿ مالػؾ معػيف يممػؾ المػاؿ ممكػًا تامػًا، والممػؾ التػاـ لممػاؿ ىػو 

)الكاسػػاني،  يػػاره، وفوا ػػده عا ػػدة عميػػوحػػؽ غيػػره، بحيػػث يكػػوف لػػو التلػػرؼ فيػػو عمػػى حسػػب اخت
 ـ(.ٜٙٛٔ

 أف يككف الماؿ ناميان: 1.1.2 
بأف يكػوف المػاؿ ناميػًا فعػاًل بالزيػادة عػف طريػؽ التناسػؿ والتوالػد والتجػارة أو قػاباًل لمنمػاء بػأف     

كػاة اةمػواؿ التػي تقتنػى يكوف الماؿ في يد لاحبو أو يد نا بػو، ويخػرج بيػذا القيػد مػف وجػوب الز 
 ـ(.ٖٜٚٔفِّنطو ن زكاة فييار لكونيا غير معدة لمنماء. )القرضاوي، لالستعماؿ الشخلي 

 الفضؿ عف الحاجات األصمية: 1.1.3
ةفط المػػاؿ إذا كػػاف فا ضػػًا عػػف الحاجػػة اةلػػمية يتحقػػؽ ال نػػى ومعنػػى النعمػػة وىػػو التػػنعـ،     

وجػػػوب الزكػػػاة دور  ويحلػػػؿ اةداء فػػػي ىػػػذا الحػػػاؿ عػػػف طيػػػب نفػػػس، ويخػػػرج بيػػػذا الشػػػرط مػػػف
السػػػػكنى، ودابػػػػة الركػػػػوب، وآنت المحتػػػػرفيف، وثيػػػػاب المػػػػبس وغيرىػػػػا مػػػػف الحاجػػػػات اةساسػػػػية. 

 (.ـٜٙٛٔ )الكاساني،
 بمكغ النصاب:1.1.4 

ب الزكػػاة فػػي أقػػؿ مػػف ىػػػذا النلػػاب ىػػو عبػػارة عػػف أقػػؿ مػػا تجػػب فيػػػو الزكػػاة، حيػػث ن تجػػ    
اس ػػػػػػػمؼ بػػاختالؼ أجنػػػػػاب يختػػػػػذا النلػػػػػػػػ(، وىٔٛ، صٖـ، جٜٜٗٔ، ابف أبػػي القاسػػـالمقػػدار،)

الزكويػػػة، وقػػػد ثبػػػت فػػػي اةحاديػػػث النبويػػػة فػػػي اشػػػتراط النلػػػاب فػػػي كػػػؿ جػػػنس مػػػف  واؿػػػػػػػػػػاةم
 لىٍيسى ًفيمىا ديكفى " :  ملسو هيلع هللا ىلص، َقاَؿ: َقاَؿ َرُسوُؿ المطوِ َسِعيٍد الُخْدِريط  يبَ أَ فعف  اةجناس الزكوية،
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ػػدىقىةه  ٍمػػًس ذىٍكدو صى ٍمسىػػًة خى ػػا ديكفى خى لىػػٍيسى ًفيمى ػػدىقىةه، كى ٍمػػًس أىكىاؽو صى ػػا ديكفى خى لىػػٍيسى ًفيمى ًمػػفى اإًلًبػػًؿ، كى
دىقىةه  َقاَؿ: قَػاَؿ رضي هللا عنهما  َوَعْف َعْبِد اهلِل ْبِف َعْمٍرو[، ٚٗٗٔ: ٙٔٔ/ٕ" ]البخاري، أىٍكسيؽو صى
ػػا ديكفى ًمػػائىتىٍي ًدٍرىىػػـو " : ملسو هيلع هللا ىلصَرُسػػوُؿ المطػػوِ  ػػا ديكفى ًعٍشػػًريفى ًمٍثقىػػاالن ذىىىبنػػا لىػػٍيسى ًفيمى شىػػٍيءه، كىالى ًفيمى

ًفػػي ًعٍشػػًريفى ًمٍثقىػػاالن ذىىىبنػػا ًنٍصػػؼي ًمٍثقىػػاؿو  ، كى ـى ٍمسىػػةي دىرىاًىػػ ًفػػي اٍلًمػػائىتىٍيًف خى ". ]اةمػػواؿ نبػػف شىػػٍيءه، كى
 [.ٗٓٛٔ: ٜٚٛ/ٖزنجويو، 
 حكالف الحكؿ:1.1.5 

أو عمػػى ألػػمو الػػذي بمػػ  نلػػابًا فػػي ممػػؾ لػػاحبو أف يمػػرط عمػػى المػػاؿ الػػذي بمػػ  نلػػابًا أم     
ْت: َسػِمْعُت ، َقالَػَعاِ َشػةَ  سنة قمرية كاممة )الدسوقي، د. ت(، ودليؿ اعتبار الحػوؿ ىػو حػديث

ػػػٍكؿي " َيقُػػػوُؿ:  ملسو هيلع هللا ىلصَرُسػػػوؿ المطػػػِو  مىٍيػػػًو اٍلحى ػػػكؿى عى تهػػػى يىحي ػػػاؿو حى ػػػاةى ًفػػػي مى ". ]سػػػنف ابػػػف ماجػػػة، الى زىكى
ٔ/٘ٚٔ :ٜٕٔٚ.] 

، فػػػال يشػػػترط حػػػونف  ػػػالؿ الزراعيػػػةالخػػػارج مػػػف اةرض مػػػف الى مػػػف اشػػػتراط الحػػػوؿ ويسػػػتثن    
، وةنطيػػػػا تعتبػػػػر نمػػػػاء [ٔٗٔاةنعػػػػاـ: ][﮴﮵﮶﮷﮸]: الحػػػػوؿ عمييػػػػا لقػػػػوؿ اهلل 

بنفسػػػيا، وتعػػػود بعػػػد ذلػػػؾ إلػػػى الػػػنقص، بخػػػالؼ مػػػا يشػػػترط فيػػػو الحػػػوؿ مػػػف اةمػػػواؿ فِّنطػػػو معػػػد 
فِّنطيػػا تػػؤدى زكاتيػػا عنػػد اسػػتخراجيا، ومػػا تولػػد مػػف اةنعػػاـ، لالسػػتنماء، وكػػذلؾ المعػػدف والركػػاز 

وربن التجارة فِّفط حوليما حػوؿ ألػميما إذا كانػت ألػميا بال ػة نلػابًا. )وزارة اةوقػاؼ الكويتيػة، 
 د. ت(.

 السالمة مف الدهٍيف:1.1.6 
بمعنى أف يكوف النلاب الػذي مػرط عميػو الحػوؿ سػالمًا مػف الػدطْيف الػذي يسػت رؽ النلػاب أو     

ينقلػػو، فػػِّذا كػػاف الػػدطْيف يسػػت رؽ النلػػاب أو ينقلػػور فِّنطػػو ن زكػػاة عمػػى لػػاحب المػػاؿ عند ػػذ، 
 ـ(.ٜٛٙٔوىو ما ذىب إليو جميور الفقياء. )ابف قدامة، 

، النلػاب أو ينقلػو، ون يجػد مػا يقضػيو بػو سػوى النلػاب فالػدطيْ  يسػت رؽلذلؾ أف  ويشترط    
 ـ(.ٜٛٙٔو. )ابف قدامة، أو ما ن يست ني عن

 األمكاؿ التي تجب فييا الزكاة: 1.2
ذكر بعض اةلناؼ التي تجػب فييػا الزكػاة فػي القػرآف الكػريـ، لكنطيػا وردت فػي  إفط اهلل      

القرآف الكريـ مجممة، أي لـ يبيف شػروطيا أو مقػدار الواجػب فييػا، بػؿ إفط السػنة القوليػة والعمميػة 
بينت ما أجممو القرآف الكريـ، ومف اةلناؼ التي ذكرىا القرآف الكػريـ وتجػب فييػا الزكػاة الػذىب 

فضة، والػزروع والثمػار، والكسػب مػف تجػارة وغيرىػا، والخػارج مػف اةرض سػواء كػاف معػدنًا أو وال
غيره، وبينت السنة النبوية شروط الزكاة في تمؾ اةلػناؼ ومقػدار الواجػب منيػا، وبينػت وجػوب 
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ػػا تجػػب فيػػو  الزكػػاة فػػي غيرىػػا مػػف اةلػػناؼ كزكػػاة الثػػروة الحيوانيػػة، ولقػػد عبطػػر القػػرآف الكػػريـ عمط
ـ(، فقػػػػػػػػػػػػػػاؿ ٕٙٓٓالزكػػػػػػػػػػػػػػاة بكممػػػػػػػػػػػػػػة مطمقػػػػػػػػػػػػػػة عامػػػػػػػػػػػػػػة وىػػػػػػػػػػػػػػي كممػػػػػػػػػػػػػػة أمػػػػػػػػػػػػػػواؿ )الحػػػػػػػػػػػػػػولي، 

 [ڱڱڱڱںںڻڻڻڻۀۀہہہہھھ]:تعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالى

[، فمػػػػا انطبقػػػػت ٜٔ]الػػػػذاريات:  [ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ][، وقػػػػاؿ تعػػػػالى: ٖٓٔ]التوبػػػػة: 
 عميو شروط الزكاة مف اةمواؿ وجب فيو الزكاة، وأذكر اةمواؿ التي تجب فييا الزكاة:

 :الفضة كاألكراؽ النقدية(األثماف )الذىب ك  1.2.1
تجب الزكاة في الذىب والفضة وفي العمالت المعدنية والورقية المتداولػة مكانيػا فػي علػرنا     

الحاضر إذا توافرت فييا شروط الزكاة، ودليػؿ وجػوب الزكػاة فػي ىػذا النػوع مػف اةمػواؿ ىػو قػوؿ 
 [ڍڍڌڌڎڎڈڈژژڑڑ]: اهلل 

ػا ًمػٍف : "ملسو هيلع هللا ىلص، قػاؿ: قَػاَؿ َرُسػوُؿ اهلِل وَعْف َأَبي ُىَرْيَرَة ، أي ن يؤدطوف زكاتيا، [ٖٗ]التوبة:  مى
ػفىاًئحي  ٍت لىػوي صى ػفِّحى ػًة، صي قهيىا، ًإاله ًإذىا كىافى يىٍكـي اٍلًقيىامى ةو، الى ييؤىدِّم ًمٍنيىا حى اًحًب ذىىىبو كىالى ًفضه ًمػٍف  صى

، فىييٍككىل بً  ـى يىنه مىٍييىا ًفي نىاًر جى ، فىأيٍحًميى عى ظىٍيريهي، كيمهمىا بىرىدىٍت أيًعيػدىٍت لىػوي، ًفػي  يىانىارو ًبينيوي كى جى ٍنبيوي كى جى
نهػةً  ػا ًإلىػى اٍلجى ى بىٍيفى اٍلًعبىاًد، فىيىرىل سىًبيمىوي، ًإمه تهى ييٍقضى ٍمًسيفى أىٍلؼى سىنىةو، حى مهػا يىٍكـو كىافى ًمٍقدىاريهي خى ، كىاً 

 [.ٜٚٛ: ٓٛٙ/ٕ]لحين مسمـ،  ."...ًإلىى النهار
َعْمػِرو ْبػِف ُشػَعْيٍب، َعػْف الذىب عشريف مثقاًن ، ونلاب الفضة ما تا درىـ لحػديث ويبم  نلاب 

ػػا ديكفى ": ملسو هيلع هللا ىلصَأِبيػػِو، َعػػْف َجػػدِِّه قَػػاَؿ: قَػػاَؿ َرُسػػوُؿ المطػػوِ  ػػا ديكفى ًمػػائىتىٍي ًدٍرىىػػـو شىػػٍيءه، كىالى ًفيمى لىػػٍيسى ًفيمى
 [.ٗٓٛٔ: ٜٚٛ/ٖ". ]اةمواؿ نبف زنجويو، ًعٍشًريفى ًمٍثقىاالن ذىىىبنا شىٍيءه 

الزكػػاة فػػي العمػػالت المعدنيػػة والورقيػػة إذا بم ػػت نلػػاب الػػذىب أو الفضػػةر ةنطيػػا بمنزلػػة وتجػػب 
النقديف في الوجوب، وةفط الناس يجعمونيا في منزلة الذىب والفضة، وةنطيا تدخؿ في عموـ قولو 

 د. ت(. [.)القحطاني،ٖٓٔ]التوبة: [ڱڱڱڱںںڻ]تعالى: 
و ن زكاة في الحمي المباح اتخاذه ذىًبا كاف أو فضػة ولػو بمػ  كػؿ أكثر أىؿ العمـ عمى أنط وذىب 

 ـ(.ٕٚٓٓ)الساعي،  منيما نلاًبا
في زكاة الذىب والفضة وما يقوـ مقاميا مف العمالت الورقية والمعدنية ربػع ويبم  مقدار الواجب 

لَػػْيَس ِفيَمػػا ": ملسو هيلع هللا ىلصَعْمػػِرو ْبػػِف ُشػػَعْيٍب، َعػػْف َأِبيػػِو، َعػػْف َجػػدِِّه قَػػاَؿ: قَػػاَؿ َرُسػػوُؿ المطػػوِ العشػػر، لحػػديث 
، ِمػػاَ َتْيِف َخْمَسػػُة َدَراِىػػـَ ، َوِفػػي الْ ِريَف ِمْثقَػػاًن َذَىًبػػا َشػػْيءٌ ، َوَن ِفيَمػػا ُدوَف ِعْشػػُدوَف ِمػػاَ َتْي ِدْرَىػػـٍ َشػػْيءٌ 
، ولقػوؿ النبػي [ٗٓٛٔ: ٜٚٛ/ٖمواؿ نبػف زنجويػو، ]اة"  ِمْثَقاؿٍ  ًبا ِنْلؼُ َوِفي ِعْشِريَف ِمْثَقاًن َذىَ 
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ـْ َتُكػػْف ِإنط ِتْسػػِعيَف َوِماَ ػػًة، َفمَػػْيَس ِفييَػػا َشػػيْ : "ملسو هيلع هللا ىلص قطػػِة ُرْبػػُع الُعْشػػِر، فَػػِِّْف لَػػ ٌء ِإنط َأْف َيَشػػاَء َوِفػػي الرِّ
 [.ٗ٘ٗٔ: ٛٔٔ/ٕ" ]البخاري، َربَُّيا

 الحيكانية:الثركة 1.2.2 
بيػػا مػػا ينتفػػع بػػو اإلنسػػاف مػػف اةنعػػاـ، وىػػي اإلبػػؿ والبقػػر وال ػػنـ )الطيػػار، والمطمػػؽ، ويقلػػد     

(، وقػػػد ثبػػػت وجػػػوب الزكػػػاة فييػػػا فػػػي السػػػنة النبويػػػة، فعػػػف أبػػػي ٖٗ، صٕـ، جٕٔٔٓوالموسػػػى،
ِبُؿ؟ َقاَؿ: ِقيَؿ: َيا َرُسوَؿ أنطو ىريرة اًحبي ًإًبؿو الى "اهلِل، َفاإْلِ قِّيىػا كىالى صى ًمػٍف حى قهيىػا، كى  ييػؤىدِّم ًمٍنيىػا حى

ػا كىانىػٍت، الى  ، أىٍكفىػرى مى ًة، بيًطحى لىيىا ًبقىاعو قىٍرقىػرو مىبييىا يىٍكـى ًكٍرًدىىا، ًإاله ًإذىا كىافى يىٍكـي اٍلًقيىامى يىٍفًقػدي ًمٍنيىػا حى
وي ًبأىٍفكىاًىيى  تىعىضُّ مىٍيػًو أيٍخرىاىىػا، ًفػي يىػٍكـو فىًصيالن كىاًحدنا، تىطىؤيهي ًبأىٍخفىاًفيىا كى ىىػا ريده عى مىٍيًو أيكالى ا، كيمهمىا مىره عى

مهػ نهػًة، كىاً  ػا ًإلىػى اٍلجى ى بىٍيفى اٍلًعبىاًد، فىيىػرىل سىػًبيمىوي ًإمه تهى ييٍقضى ٍمًسيفى أىٍلؼى سىنىةو، حى ا ًإلىػى كىافى ًمٍقدىاريهي خى
؟ قَػاَؿ: اْلَبقَ ِقيَؿ: َيا َرُسوَؿ اهلِل، فَ ". النهارً  ـُ قهيىػا، "ُر َواْلَ َن ، الى ييػؤىدِّم ًمٍنيىػا حى نىـو ، كىالى غى اًحبي بىقىرو كىالى صى

ػػاءي،  ػػٍيئنا، لىػػٍيسى ًفييىػػا عىٍقصى ، الى يىٍفًقػػدي ًمٍنيىػػا شى ػػًة بيًطػػحى لىيىػػا ًبقىػػاعو قىٍرقىػػرو كىالى ًإاله ًإذىا كىػػافى يىػػٍكـي اٍلًقيىامى
اءي، كىالى عىٍضبىاءي تىٍنطىحي  ٍمحى تىطىؤيهي جى كًنيىا كى مىٍيًو أيٍخرىاىىا، ًفي  وي ًبقيري ىىا ريده عى مىٍيًو أيكالى ًفيىا، كيمهمىا مىره عى ًبأىٍظالى

نهػةً  ػا ًإلىػى اٍلجى ى بىٍيفى اٍلًعبىػاًد، فىيىػرىل سىػًبيمىوي ًإمه تهى ييٍقضى ٍمًسيفى أىٍلؼى سىنىةو، حى مهػا يىٍكـو كىافى ًمٍقدىاريهي خى ، كىاً 
 . [ٜٚٛ: ٓٛٙ/ٕ]لحين مسمـ، ". ارً ًإلىى النه 

ـط ذكرىػا سػػابقًا: )ابف قدامػػة، ويشػترط فػػي اةنعػاـ التػػي تجػب فييػػا الزكػػاة باإلضػافة لمشػػروط التػي تػػ
 (:ـٜٛٙٔ

أف تكوف متخذة لمدرِّ والنسؿ، ن لمعمؿ، فِّفط ما اتخػذ مػف اةنعػاـ لمعمػؿ والركػوب والسػقي ن  .ٔ
 زكاة فيو عند جميور الفقياء.

أف تكوف سا مة أكثر الحوؿ، أي راعية ترعى في المراعي، أماط اةنعاـ المعموفػة التػي يعمفيػا  .ٕ
 وينفؽ عمييار فِّنطو ن زكاة فييا عند جميور الفقياء. 

ويختمػؼ النلػاب الشػرعي لألنعػاـ بػاختالؼ أنواعيػا، فيبمػ  نلػاب اإلبػؿ خمػس ذود، ويبمػ      
 ـ(.ٜٜٜٔنلاب البقر ثالثيف، ويبم  نلاب ال نـ أربعيف )الحاوي، 

 عركض التجارة:1.2.3 
(، وقػد ذىػب ٖٗ، صٖـ، جٜٕٓٓ)التػويجري،  لمبيػع والشػراء ةجػؿ الػربن ىي كؿ مػا أعػدط و     

جمػػاىير الفقيػػاء إلػػى وجػػوب الزكػػاة فػػي عػػروض التجػػارة التػػي تتػػوافر فييػػا شػػروط وجػػوب الزكػػاة 
: (، واسػػػػتدلوا عمػػػػى وجػػػػوب الزكػػػػاة فييػػػػا بقػػػػوؿ اهلل ٕٛٙ، صٖٕ)وزارة اةوقػػػػاؼ الكويتيػػػػة، ج

أي إخػػػػػراج زكػػػػػاة التجػػػػػارة )ابػػػػػف  [ٕٚٙالبقػػػػػرة: ][گگگڳڳڳڳڱ]
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كػاف يأُمُرنػا  ملسو هيلع هللا ىلصَؿ اهلل أمػا بعػد فػِّف رسػو "، قػاؿ: عف سػمرة بػف جنػدب(، و ـٖٕٓٓالعربي، 
 [. ٕٙ٘ٔ: ٓٔ/ٖ". ]سنف أبي داود، أف ُنْخِرَج الَلدقة ِمف الذي ُنِعدُّ لمبيع

متجارة الزكاة إذا أجمع عامة أىؿ العمـ عمى أف في العروض التي ُممكت ليقوؿ ابف المنذر: "    
 (.ٔٛ، صٖـ، جٕٗٓٓالمنذر، )ابف " حاؿ عمي الحوؿ

ويبمػػ  نلػػاب عػػروض التجػػارة نلػػاب الػػذىب أو الفضػػة، فػػِّذا بم ػػت ذلػػؾ وجػػب إخػػراج ربػػع     
 ـ(.ٕٚٓٓالعشر مف قيمتيا ن مف أعيانيا عند جميور الفقياء )الساعي، 

 زكاة الزركع كالثمار:1.2.4 
: الزكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاة فػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي الػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػزروع والثمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػار لقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوؿ اهلل تجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػب 

وقػػػوؿ ، [ٕٚٙ]البقػػػرة: [گگگڳڳڳڳڱڱڱڱںں]

 ںںڻڻڻڻۀہہہہھ]: اهلل 

 ﮾ ﮼﮽ ھھ ھےےۓۓ﮲﮳﮴﮵﮶﮷﮹﮺﮻

َقاَؿ:  ملسو هيلع هللا ىلص، َعِف النطِبيِّ ْبِد المطِو، َعْف َأِبيِو َساِلـِ ْبِف عَ ، ولحديث [ٔٗٔاةنعاـ: ][﮿
ثىًريًّا" مىا سيًقيى ًبالنهٍضًح ًنٍصؼي العيٍشرً  ًفيمىا سىقىًت السهمىاءي كىالعيييكفي أىٍك كىافى عى ، كى ". ]البخاري، العيٍشري
ٕ/ٕٔٙ :ٖٔٗٛ.] 

ب إذا تػوفر فييػا ة، والشػعير، والتمػر، والزبيػالحنطػفػي وقد أجمع العممػاء عمػى وجػوب الزكػاة     
 ـ(.ٕٗٓٓالنلاب الشرعي، واختمفوا في جوب الزكاة في غيرىا مف المزروعات. ]ابف المنذر، 

وتجػػب الزكػػاة فػػي الػػزروع والثمػػار إذا بم ػػت النلػػاب الشػػرعي بمجػػرد حلػػادىا، فػػال يشػػترط ليػػا 
 [.ٔٗٔ]اةنعاـ: [﮴﮵﮶﮷]: الحوؿ لقوؿ اهلل 

َسػػِعيٍد  يَبػػأَ فعػػف ويبمػػ  النلػػاب الشػػرعي الواجػػب عنػػده زكػػاة الػػزروع والثمػػار خمسػػة أوسػػؽ،      
ػػػػدىقىةه  ..." : ملسو هيلع هللا ىلص، قَػػػػاَؿ: قَػػػػاَؿ َرُسػػػػوُؿ المطػػػػوِ الُخػػػػْدِريط  ػػػػًة أىٍكسيػػػػؽو صى ٍمسى ػػػػا ديكفى خى لىػػػػٍيسى ًفيمى " كى

تهػى يىٍبميػ ى : " ملسو هيلع هللا ىلص، ولقوؿ النبي [ٚٗٗٔ: ٙٔٔ/ٕ]البخاري،  ػدىقىةه، حى بٍّ كىالى تىٍمػرو صى لىٍيسى ًفي حى
ٍمسىةى أىٍكسيؽو   [.ٜٜٚ: ٗٚٙ/ٕ]مسمـ،". خى

وتبمػػ  زكػػاة الػػزروع والثمػػار التػػي اسػػتوفت شػػروط وجػػوب الزكػػاة فػػي المػػاؿ العشػػر فيمػػا سػػقي     
نفػاؽ  نفاؽ، ونلؼ العشر بما سقي بكمفػة واا بماء اةمطار واةنيار والعيوف أي مف غير تكمفة واا

ػا سىػقىًت "َؿ: قَػا ملسو هيلع هللا ىلص، َعػِف النطبِػيِّ ْبِد المطِو، َعػْف َأِبيػِو َساِلـِ ْبِف عَ لحديث كالنواضن وغيرىا  ًفيمى
مىا سيػًقيى ًبالنهٍضػًح ًنٍصػؼي العيٍشػرً  ، كى ثىًريًّا العيٍشري : ٕٙٔ/ٕ". ]البخػاري، السهمىاءي كىالعيييكفي أىٍك كىافى عى

ٖٔٗٛ.] 
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ف سػػقي  رة بكمفػػة، ونلػػفيا بمػػا ن كمفػػة فيػػوفػػِّف سػػقي نلػػؼ السػػن ففيػػو ثػػالث أربػػاع العشػػر، واا
 ـ(.ٜٜٗٔ)ابف قدامة،  بأحدىما أكثر مف اآلخر اعتبر باةكثر

 المعدف كالركاز: 1.2.5
 ا لػو قيمػة،ا ممطػا يخمػؽ فييػا مػف غيرىػوىػو كػؿ مػا خػرج مػف اةرض، ممطػتجب زكاة المعػادف     

، ذلػؾ وكذلؾ المعادف الجارية، كالقار، والػنفط، والكبريػت، ونحػو يد، والياقوت، والزبرجد،مف الحد
اةرض أو عمػػى وجييػػا مػػف دفػػا ف الجاىميػػة ذىًبػػا أو مػػا يوجػػد فػػي وىػػو  وتجػػب أيضػػًا فػػي الركػػاز

 ـ(.ٜٛٙٔ. )ابف قدامة، فضة أو غيرىا
: واسػػػػػػػػػػػػتدؿ العممػػػػػػػػػػػػاء عمػػػػػػػػػػػػى وجػػػػػػػػػػػػوب الزكػػػػػػػػػػػػاة فػػػػػػػػػػػػي المعػػػػػػػػػػػػدف والركػػػػػػػػػػػػاز بقػػػػػػػػػػػػوؿ اهلل     

، أي [ٕٚٙ]البقػػػػػػػػػػػرة:  [گگگڳڳڳڳڱڱڱڱںں]
، قَػاَؿ: قَػاَؿ ُىَرْيػَرَة َأبِػي  (، ولحػديثٕٖٔ، صٖبمعنى النبات والمعػادف والركػاز )القرطبػي، ج

ميسي ": ملسو هيلع هللا ىلصَرُسوُؿ المطػوِ  ًفي الرِّكىاًز الخي ، كى بىاره ، كىالعىٍجمىاءي جي بىاره ، كىالًبٍئري جي بىاره ٍعًدفي جي لػحين ]". المى
 [.ٖٕ٘٘: ٓٔٔ/ٖالبخاري، 

 ". )النووي، د. ت(.أجمعت اةمة عمى وجوب الزكاة في المعدف: "رمح  لهيقوؿ النووي 
وىػػو ما تػػا درىػػـ مػػف الػػورؽ، أو وتجػػب الزكػػاة فػػي المعػػدف إذا بم ػػت نلػػاب الػػذىب والفضػػة     

ةنيػا زكػاة تتعمػؽ باةثمػاف أو بالقيمػة ر عشروف مثقاًن مف الذىب، أو مػا قيمتػو ذلػؾ مػف غيرىمػا
 ـ(  ٜٛٙٔ، ومقدار زكاتيا ىو ربع العشر )ابف قدامة، فاعتبر ليا النلاب كاةثماف أو العروض

، قَػػػػاَؿ: قَػػػػاَؿ َرُسػػػػوُؿ ُىَرْيػػػَرَة َأبِػػػػي  لحػػػػديثيبمػػػ  مقػػػػدار الواجػػػػب إخراجػػػو مػػػػف الركػػػػاز الخمػػػس و 
ميػػسي ": ملسو هيلع هللا ىلصالمطػػوِ  ًفػػي الرِّكىػػاًز الخي ، كى بىػػاره ػػاءي جي ، كىالعىٍجمى بىػػاره ، كىالًبٍئػػري جي بىػػاره ٍعػػًدفي جي ] لػػحين " المى

 [.ٖٕ٘٘: ٓٔٔ/ٖالبخاري، 
وذىػػب جميػػور الفقيػػاء إلػػى أنطػػو ن يشػػترط حػػونف الحػػوؿ فػػي زكػػاة المعػػدف والركػػاز بػػؿ تزكػػى     

عند إخراجيا إذا استوفت الشروط، وذىبوا أيضًا إلى أنطو ن يشترط النلاب في الركاز )الساعي، 
 ـ(.ٕٚٓٓ

 زكاة المستغالت:1.2.6 
، ولـ تتخذ لمتجارة ولكنيا تتخذ لمنماء، المست الت ىي اةمواؿ التي ن تجب الزكاة في عينيا    

فت ؿ ةلحابيا فا دة وكسػبًا بواسػطة تػأجير عينيػا، أو بيػع مػا يحلػؿ مػف إنتاجيػا )القرضػاوي، 
 ـ(.ٖٜٚٔ
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ومػػف أمثمػػة مػػا يػػؤجر الػػدواب والػػدور التػػي تكػػرى بػػأجرة معينػػة، ويقابميػػا فػػي علػػرنا الحاضػػر     
وسا ؿ النقػؿ والعمػارات وغيرىػا، ومػف أمثمػة مػا ينػتل ويبػاع إنتاجػو البقػر وال ػنـ التػي تنػتل ويبػاع 

 ـ(.ٖٜٚٔإنتاجيا، والملانع التي تنتل ويباع إنتاجيا في اةسواؽ )القرضاوي، 
ب عامػػة أىػػػؿ العمػػـ مػػػف السػػمؼ والخمػػػؼ عمػػى وجػػػوب الزكػػاة فػػػي المسػػت الت عمػػػى وقػػد ذىػػػ    

 ـ(.ٕٚٓٓخالؼ بينيـ في اشتراط الحوؿ فييا، ومقدار الواجب إخراجو )عبداهلل، 
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 الرابع: مصارؼ الزكاة. المطمب
في القرآف الكريـ ملارؼ الزكاة أي الجيػات التػي تسػتحؽ الزكػاة، ولػـ يتػرؾ   لقد بيطف اهلل     

ثمانيػػػػة ألػػػػناؼ تسػػػػتحؽ الزكػػػػاة فقػػػػاؿ اهلل  ةحػػػػد مجػػػػاًن لتحديػػػػد مػػػػف يسػػػػتحقيا،وقد ذكػػػػر اهلل 
:[ ے ھڻڻڻۀۀہہہہھھ 

ملػػػػػارؼ  [، وأبػػػػػيف بػػػػػِّذف اهلل ٓٙالتوبػػػػػة: ][ےۓۓ﮲﮳﮴﮵﮶﮷﮸
 الزكاة الثمانية:

 كالمساكيف:الفقراء 1.1 
الػذي و، والمسػكيف ىػو سػب يقػع موقًعػا مػف كفايتػو أو حاجتػمف لػيس لػو مػاؿ ون ك ىو الفقير    

ـ(، ٕٔٔٓ، الطيار، والمطمػػؽ، والموسػػىو)حاجتػػو، ولكػػف ن يكفيػػ مػػف ب مػػا يسػػديقػػدر عمػػى كسػػ
)ابف  فيعطى الفقراء والمساكيف مف ماؿ الزكاة ما يكفييـ ومف يعولوف وينفقوف عمييـ لعاـ كامؿ.

 ـ(.ٜٛٙٔقدامة، 

 عمييا: العاممكف1.2 
ػػيبعػػثيـ اإلمػػاـ ةخػػذىا م السػػعاة الػػذيف وىػػـ     ، وجمعيػػا وحفظيػػا ونقميػػا، تجػػب عميػػو الزكػػاة فمط

ػػ ف يسػػوقيا ويرعاىػػا ويحمميػػا، وكػػذلؾ الحاسػػب والكاتػػب والكيػػاؿ والػػوزاف والعػػداد، ومػػف يعيػػنيـ ممط
ـ(، أي كؿ مف يقـو ويتولى أمر الزكػاة سػواء جمعيػا أو ٜٛٙٔ)ابف قدامة،  وكؿ مف يحتاج إليو

 لرفيا.
ويشػػترط فػػي العامػػؿ عمػػى أمػػر الزكػػاة أف يكػػوف مسػػممًا، مكمطفػػًا أي عػػاقاًل بال ػػًا، عنػػده عمػػـ      

 ـ(.ٖٜٚٔبأحكاـ الزكاة، وقادرًا عمى القياـ بالتكاليؼ التي توكؿ لو. )القرضاوي، 
الزكاة ما يكافئ وظيفتو مف أجر، حتى ولو كاف غنيًار ةنطو يأخذ أجرًا عمػى  ويعطى العامؿ عمى

 (.ـٖٜٚٔ )القرضاوي،عمؿ أداه.
 المؤلفة قمكبيـ:1.3 
ػػ     ف يرجػػى إسػػالمو أو يخشػػى شػػره أو يرجػػى بعطيتػػو قػػوة وىػػو السػػيد المطػػاع فػػي عشػػيرتو ممط

 ـ(.ٕٗٓٓ ا )الكرمي،ـ نظيره أو جبايتيا ممف ن يعطييإيمانو أو إسال
فط جػػواز التػػأليؼ وتقػػدير الحاجػػة إليػػو يكػػوف مرجعػػو إلػػى أولػػي اةمػػر المسػػمميف، لػػذلؾ كػػاف      واا
 ـ(.ٖٜٚٔوالخمفاء مف بعده يتولوف ىذا اةمر )القرضاوي،  ملسو هيلع هللا ىلصالنبي 
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ويمكػف توجيػو ة ىو خدمة الدعوة ونشر اإلسػالـ، وتكمف الحكمة مف وراء إعطاء ىؤنء الساد    
الػدعوة فػي البمػداف التػي لػـ يلػميا نػور اإلسػالـ، ولمقيػاـ بواجػب الػدعوة إلػى اهلل  ىذا السيـ لنشػر

 ،ـ(.ٜٕٓٓ، ولمقياـ بحمالت دعا يةر لتحسيف لورة اإلسالـ والمسمميف )ال فيمي 
 في الرقاب:1.5 
والمقلػػػود بػػػدفع الزكػػػاة فػػػي ملػػػرؼ )فػػػي الرقػػػاب( فػػػي اآليػػػة عػػػدة لػػػور وىػػػي: )العثيمػػػيف،     

 ـ(:ٜٜ٘ٔ
 مف ماؿ الزكاة، ويتٌـّ إعتاقو. مف سيده عبد تـط شراءأف ي .ٔ
إعانػػة عبػػد مكاتػػب مػػف مػػاؿ الزكػػاة، والعبػػد المكاتػػب ىػػو الػػذي اشػػترى نفسػػو مػػف سػػيده بػػثمف  .ٕ

 مؤجؿ يؤدطى منجمًا إلى سيده، فيعاف المكاتب في دفع الماؿ لسيده مف ماؿ الزكاة.
مػػػاؿ الزكػػػاة مقابػػػؿ إطػػػالؽ سػػػراح  فػػػؾ اةسػػػير المسػػػمـ مػػػف أيػػػدي الكفػػػار، بػػػأف ُيػػػدفع ليػػػـ مػػػف .ٖ

 اةسير المسمـ.
 المسػػممة وقػػد ذىػػب بعػػض المعالػػريف إلػػى جػػواز توجيػػو سػػيـ فػػي الرقػػاب إلػػى تحريػػر الشػػعوب

، وبطش وتعسؼ دوؿ الكفر وانلحاد كما ىػو الشػاف فػي حركػات تحريػر المستعمرة مف انستعباد
 (.ـٜ٘ٛٔانبراىيـ، ) فمسطيف، والثورة انف انية، وغيرىا.

 الغارمكف:1.6 
ـ(.ٜٜٛٔ)ابف ضوياف،  لنفسو وأعسر استدافلقلالح بيف الناس، أو  استدافوىو مف       
، كػزواج فملرؼ ال ارميف ينطبؽ عمى مف اسػتداف لملػمحة نفسػو فػي غيػر معلػية هلل     

 أو عالج أو بناء مسكف ون يستطيع أف يقضي ىذا الديفر فِّنطو ُيعطى مف ماؿ الزكاة مػا يقضػي
بػػو دينػػو، وكػػذلؾ مػػف اسػػتداف لملػػمحة غيػػره كالملػػمن بػػيف النػػاس وكػػؿ مػػف يقػػـو فػػي أمػػر خيػػر 
ومعروؼ ينفع الناسر فِّنطو يقضى عنو ما غرمو مف أجؿ اإللػالح أو نفػع النػاس. )القرضػاوي، 

 ـ(.ٖٜٚٔ
 في سبيؿ اهلل:1.7 

، طوعػػوف لمجيػػادبػػؿ ىػػـ مت وىػػـ ال ػػزاة فػػي سػػبيؿ اهلل تعػػالى الػػذيف لػػيس ليػػـ نلػػيب فػػي الػػديواف
مػػف مركػػب وسػػالح ونفقػػة وسػػا ر مػػا  ،بػػو لم ػػزوف إعطػػاؤىـ مػػف الزكػػاة قػػدر مػػا يتجيػػزو فيجػػوز 

ف طالػػت اللػػرؼ ، كمػػا يػػدخؿ فػػي ملػػرؼ فػػي سػػبيؿ اهلل يحتػاج إليػػو ال ػػازي ل ػػزوه مػػدة ال ػػزو واا
 ولػناعة ،ر لمبمػد لحفظيػا مػف غػزو العػدوأسػوا بنػاءكالجياد فػي سػبيؿ اهلل اةخػرى،  في ملالن

الطيػار، ) كؿ مػا يعػيف عمػى الجيػاد فػي سػبيؿ اهلل، و وشراء اةسمحة ونحو ذلؾ ،الحربية لمراكبا
 ـ(.ٕٔٔٓ،والمطمؽ، والموسى
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ولقد وسع بعض العمماء في المجانت التي يشمميا سيـ في سبيؿ اهلل فجعميا تشمؿ ملالن     
المسمميف العامة التي يقوـ بيا أمر الديف والدولة دوف اةفراد، يقوؿ محمد رشيد رضػا فػي تفسػير 

ػػالمنػػار:"  ػػاًلحي اٍلميٍسػػًمًميفى اٍلعىامه ـي أىٍمػػًر الػػدِّيًف كىالتهٍحًقيػػؽي: أىفه سىػػًبيؿى اهلًل ىينىػػا مىصى ةي الهًتػػي ًبيىػػا ًقػػكىا
 (.ٖ٘ٗ، صٓٔـ، جٜٜٓٔ" )رضا، كىالدهٍكلىًة ديكفى اأٍلىٍفرىادً 

 ابف السبيؿ: 1.8
 مػف مػاؿ الزكػاة ىو المسافر الذي ليس لو ما يرجع بو إلى بمده، ولو اليسػار فػي بمػده، فيعطػى   

 (.ٜٛٙٔإلى بمده إذا كاف سفره ل ير معلية )ابف قدامة،  ما يرجع بو
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 : إلزامية دفع الزكاة لمدكلة في اإلسالـ. المطمب الخامس
إفط الزكاة حؽ ثابت مقرر في اإلسالـر لكنو ليس موكوًن إلػى اةفػراد، يؤديػو مػف كػاف يرجػو      

اهلل والدار اآلخرة، ويدعو مف ضعؼ يقينو باآلخرة، وقؿ نليبو مف خشية اهلل، وغمب حب الماؿ 
مػنظـ، في قمبو عمى حب اهلل، فالزكاة تنظػيـ اجتمػاعي تشػرؼ عميػو الدولػة، ويتػونه جيػاز إداري 

ػػػف تجػػػب مػػػنيـ، ولػػػرفًا إلػػػى مػػػف تجػػػب ليػػػـ. )القرضػػػاوي،  يقػػػوـ عمػػػى ىػػػذه الفريضػػػة، جبايػػػة ممط
 ـ(.ٜٜٚٔ
ولقػػد تضػػافرت اةدلػػة عمػػى ذلػػؾ مػػف القػػرآف الكػػريـ والسػػنة النبويػػة وسػػنة الخمفػػاء الراشػػديف       

 وفتاوى اللحابة :
 أكالن : مف القرآف الكريـ :

 ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ]  قػػاؿ تعػػالى : .ٔ

 : التوبػػػػة} [ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵ ﮶ ﮷ ﮸

ٙٓ}. 
 كجو الداللة :

دؿط ذكر اهلل تعالى لمقا ميف عمى أمر الزكاة جمعًا وتفريقًا وىـ )العامموف عمييا(، وجعؿ ليـ      
 سيمًا في أمواؿ الزكاة نفسيا عمى أفط الزكاة تجمع باللفة اإللزامية الجماعية مف خالؿ الدولة.

 ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ]:قولػػػػػػػػػو تعػػػػػػػػػالى  .ٕ

 [.ٖٓٔ]التوبة :  [ ھ ھ

 كجو الداللة :
دلت اآلية عمى أفط مف يتولى جمع الزكاة ىو اإلماـ، وأفط جمع الزكاة يتـ عف طريؽ الدولػة      

ولمػػػػف بعػػػػد ممػػػػف يتػػػػولى شػػػػؤوف  ملسو هيلع هللا ىلصبالطريقػػػػة اإللزاميػػػػة، حيػػػػث إفط فػػػػي اآليػػػػة خطػػػػاب لمنبػػػػي 
 ـ[. ٜٗٙٔالمسمميف لجمع الزكاة. ]القرطبي، 

 
 ثانيان : مف السنة النبكية :

ٍؿ َعِف اْبِف َعبطاٍس َرِضَي المطُو َعْنُيَما، َقاَؿ: َقاَؿ َرُسوُؿ المطِو َلمطى اهلُل َعَمْيِو َوَسمطـَ ِلُمَعاِذ ْبِف َجبَ      
ـْ ِإَلى َأْف َيْشَيُدوا َأْف َن ِإَلَو "ِف: ِحيَف َبَعَثُو ِإَلى الَيمَ  ، َفاْدُعُي ـْ ِإنطَؾ َسَتْأِتي َقْوًما َأْىَؿ ِكَتاٍب، َفَِِّذا ِجْ َتُي

ـْ َأفط المطػػَو قَػػْد فَػػ ـْ َأَطػػاُعوا لَػػَؾ بِػػَذِلَؾ، فَػػَأْخِبْرُى ػػًدا َرُسػػوُؿ المطػػِو، فَػػِِّْف ُىػػ  َرَض َعمَػػْيِيـْ ِإنط المطػػُو، َوَأفط ُمَحمط
ـْ َأفط المطػػَو قَػػْد فَػػَرَض عَ  ـْ َأَطػػاُعوا لَػػَؾ بِػػَذِلَؾ، فَػػَأْخِبْرُى ـْ َخْمػػَس َلػػَمَواٍت ِفػػي ُكػػؿِّ َيػػْوـٍ َوَلْيمَػػٍة، فَػػِِّْف ُىػػ مَػػْيِي
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ـْ َأَطاُعوا َلَؾ ِبَذِلَؾ، َفِِّيطاَؾ وَ  ، َفِِّْف ُى ـْ ـْ َفُتَردُّ َعَمى ُفَقَراِ ِي ـْ َواتطِؽ َلَدَقًة ُتْؤَخُذ ِمْف َأْغِنَياِ ِي ـَ َأْمَواِلِي َكَراِ 
، َفِِّنطُو َلْيَس َبْيَنُو َوَبْيَف المطِو ِحَجابٌ   [.ٜٙٗٔ:  ٕٛٔ/ٕ". ]لحين البخاري، َدْعَوَة الَمْظُموـِ

 كجو الداللة :
ما بنا بو فمػف  أفط دؿط الحديث عمى       اإلماـ ىو الذي يتولى قبض الزكاة ولرفيا إما بنفسو واا

، ممػا أف اإلماـ يرسؿ السعاة إلى ألحاب اةمواؿ لقبض لػدقاتيـ، و امتنع منيا أخذت منو قيراً 
يدلؿ عمى أفط الزكاة تجمع وتلرؼ باللورة الجماعية اإللزامية عف طريؽ الدولػة. ] ابػف حجػر، 

 ـ[.ٜٚ٘ٔ
، بػػف المنػػذر : "قػػاؿ ا      وأجمعػػوا عمػػى أف الزكػػاة كانػػت تػػدفع لرسػػوؿ اهلل َلػػمطى المطػػُو َعَمْيػػِو َوَسػػمطـَ

لى مف أمر بدفعيا إليو  ـ[.ٕٗٓٓ، ]اإلجماع ."ولرسمو وعمالو، واا
 

 كالخمفاء الراشديف : ملسو هيلع هللا ىلصثالثان : السنة العممية لمنبي 
 ملسو هيلع هللا ىلصيػػػو العمػػػؿ فػػػي عيػػػد الرسػػػوؿ دلطػػػت السػػػنة العمميػػػة، والواقػػػع التػػػاريخي الػػػذي جػػػرى عم     

 والخمفاء الراشديف مف بعده عمى إلزامية دفع الزكاة لمدولة :
رجػػػػاًل مػػػػف اةزد يقػػػػاؿ لػػػػو ابػػػػف اةتبيػػػػة عمػػػػى اللػػػػدقة. ]لػػػػحين  ملسو هيلع هللا ىلصفقػػػػد اسػػػػتعمؿ النبػػػػي  .ٔ

 [.ٜٕٚ٘:  ٜ٘ٔ/ٖالبخاري، 

فممػا جػاء  مف اةسد عمى لدقات بنػي سػميـ، يػدعى ابػف المتبيػة رجالً  ملسو هيلع هللا ىلصواستعمؿ النبي  .ٕ
 [.ٓٓ٘ٔ:  ٖٓٔ/ٕ، . ]لحين البخاريحاسبو

 [.ٜٖٓٚٔ:  ٘ٗ٘/ٕٛساعيًا. ]مسند أحمد،  عقبة بف عامر  ملسو هيلع هللا ىلصوقد بعث النبي  .ٖ

 [.ٜٕٚٗ:  ٖ٘ٔ/ٖساعيًا. ]سنف أبي داود،  أبا مسعود اةنلاري  ملسو هيلع هللا ىلصوبعث النبي  .ٗ

ؤخروف أخػذىا وروى البييقي عف الشافعي أف أبا بكر وعمر كانا يبعثاف عمػى اللػدقة، ون يػ .٘
 في كؿ عاـ.

بػف  الملػدقيف إلػى العػرب فػي ىػالؿ المحػـر سػنة تسػع، فبعػث عيينػة ملسو هيلع هللا ىلصوقد بعث النبي  .ٙ
حلف إلى بني تميـ يلػدقيـ، وبعػث بريػدة بػف الحلػيب إلػى أسػمـ وغفػار يلػدقيـ، وبعػث 
عباد بف بشر اةشيمي إلى سميـ ومزينة، وبعث رافع بف مكيث إلى جيينة، وبعث عمرو بف 
العاص إلػى جيينػة، وبعػث الضػحاؾ بػف سػفياف الكالبػي إلػى بنػي كػالب، وبعػث ابػف المتبيػة 

 اةزدي إلى بني ذبياف.

يبعث سعاتو إلى جميع أنحاء الجزيرة، ليتولوا جمع ىذه الفريضػة مػف  ملسو هيلع هللا ىلصوقد كاف النبي      
أىميا، ويوزعوىا عمى مستحقييا، وكاف يزود عمالو بالنلا ن والتعميمات الالزمة ليـ في معاممػة 
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 أرباب اةمواؿ، ويحذر ىؤنء السعاة أشد التحذير مف تناوؿ شيء مف الماؿ العاـ ب ير وجو حؽ
 ـ[.ٜٜٚٔميما يكف قمياًل. ]القرضاوي ، 

مػػػػػػف شػػػػػػؤوف الدولػػػػػػة  ملسو هيلع هللا ىلصويظيػػػػػػر مػػػػػػف ذلػػػػػػؾ أفط أمػػػػػػر الزكػػػػػػاة كػػػػػػاف منػػػػػػذ عيػػػػػػد النبػػػػػػي      
يحػػرص عمػػى أف يعػػيف لكػػؿ قػػـو أو قبيمػػة يػػدخموف فػػي  ملسو هيلع هللا ىلصواختلالػػاتيا، وليػػذا كػػاف النبػػي 

 مف بعده. اإلسالـ ملدقًا يأخذ مف أغنيا يـ الزكاة، ويوزعيا عمى مستحقييا، وكذلؾ خمفاؤه
ف النبي لمي اهلل خذ اللدقة ةويجب عمي انماـ أف يبعث السعاة ةقاؿ اإلماـ النووي : "     

فػي النػاس مػف يممػؾ المػاؿ ون يعػرؼ مػا  فط وة ،عميو وسمـ والخمفاء مف بعده كانوا يبعثوف السعاة
 [.ـٜٓ٘ٔ". ]المجموع، يجب عميو ومنيـ مف يبخؿ فوجب أف يبعث مف يأخذ

 
 عان : أقكاؿ الصحابة كفتاكييـ.راب

دلت أقػواؿ اللػحابة وفتػاوييـ عمػى وجػوب دفػع الزكػاة إلػى الدولػة أو الحػاكـ، ومػف ذلػؾ مػا      
 يأتي :
، َمػػْوَلى اْلُمِ يػػػَرِة ْبػػِف ُشػػػْعَبَة َوَكػػػاَف َعمَػػى َأْمَواِلػػػِو ِبالططػػاِ ِؼ قَػػػاَؿ: قَػػاَؿ اْلُمِ يػػػَرُة ْبػػػُف ُىَنْيػػػدٌ َعػػْف  .ٔ

ػْمَطاِف َوِمْنيَػا َمػا  ُشْعَبَة: " َكْيَؼ َتْلَنُع ِفي َلػَدَقِة َأْمػَواِلي؟ " قَػاَؿ: ِمْنيَػا َمػا َأْدَفُعيَػا ِإلَػى السُّ
ـْ َيْشَتُروَف ِبَيا اْلِبُزوَز َوَيَتَزوطُجػوَف ِبيَػا النَِّسػاَء  َأَتَلدطُؽ ِبَيا َفَقاَؿ: َما َلَؾ َوَما ِلَذِلَؾ؟ َقاَؿ: ِإنطُي

ـْ فَػِِّفط النطبِػيط َلػمطى اهلُل َعَمْيػِو َوَسػمطـَ َأَمرَ  َنػا َأْف َوَيْشَتُروَف ِبَيا اْةََرِضيَف ، َقاَؿ: " َفاْدَفْعَيا ِإَلْيِي
ـْ "َنْدَفَعَيا ِإَلْييِ  ـْ ِحَساُبُي  [.ٖٓٛٚ:  ٕٜٔ/ٗ. ]السنف الكبرى، ـْ َوَعَمْيِي

َكػػاِة قَػػاَؿ:  .ٕ ـْ "َعػػْف َخاِلػػٍد، َعػػْف َأبِػػي ِقاَلَبػػَة، َأنطػػُو ُسػػِ َؿ َعػػْف الزط ػػْمَطاِف، َفِقيػػَؿ ِإنطيُػػ اْدَفْعيَػػا ِإلَػػى السُّ
َتْيفِ  قَػاُلوا: َن، قَػاَؿ:  "َأْف َتَضُعوَىا َمَواِضػَعَيا؟ َفَتْسَتِطيُعوفَ "، َقاَؿ: "َيْفَعُموَف ِفيَيا َوَيْفَعُموَف َمرط

 [.ٕٓٓٓٔ:  ٖ٘ٛ/ٕ". ]ملنؼ ابف أبي شيبة، َفاْدَفُعوَىا ِإَلْيِيـْ "

ـْ َيْجَعُموَنيَػػا ِفػػي التُّػػَراِب َواْلِبَنػػا .ٖ ػػْمَطاِف ، َوُىػػ َكػػاِة َأْف َأْدَفَعيَػػا ِإلَػػى السُّ ِء، ُسػػِ َؿ َأُبػػو ُىَرْيػػَرَة َعػػِف الزط
ْف َشِرُبوا اْلَخْمرَ ادْ "َقاَؿ:  ـْ َواِا  [.ٖٕٙٔ:  ٜٗٔٔ/ٖ" ]اةمواؿ، َفُعوَىا ِإَلْيِي

ـْ ، َفَمْف َبرط "َعْف َناِفٍع َقاَؿ: َقاَؿ َعْبُد المطِو ْبُف ُعَمَر:  .ٗ ُه المطُو َأْمَرُك ـْ ِلَمْف َونط اْدَفُعوا َزَكاَة َأْمَواِلُك
ـَ َفَعَمْيوِ   [.ٖٕٗٔ:  ٜٗٔٔ/ٖ، مواؿ" ]اةَفِمَنْفِسِو ، َوَمْف َأِث

َيػُو ، َفَسػَأْلُت  .٘ َعْف ُسَيْيِؿ ْبِف َأِبي َلػاِلٍن، َعػْف َأِبيػِو قَػاَؿ: اْجَتَمػَع ِعْنػِدي َمػاٌؿ فَػَأَرْدُت َأْف ُأَزكِّ
ي َمػاٌؿ َسْعَد ْبَف َماِلٍؾ ، َوَأَبا َسِعيٍد اْلُخْدِريط ، َوَأَبػا ُىَرْيػَرَة، َواْبػَف ُعَمػَر ، َفُقْمػُت: اْجَتَمػَع ِعْنػدِ 

َيػػُو ، َوَأَنػػا َأِجػػُد لَػُو َمْوِضػػًعا ، َوَىػػؤَُنِء َيَعممُػػوَف َمػا تَػػَرْوَف ، َفقَػػاُلوا:  " اْدَفُعػػوا ِإلَػػْيِيـْ "ُأِريػُد َأفط ُأَزكِّ
 [.ٖٖٕٔ:  ٛٗٔٔ/ٖ]اةمواؿ، 
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وممػػػا سػػػبؽ يظيػػػر أفط نظػػػاـ الزكػػػاة لػػػـ يجعػػػؿ مػػػف شػػػؤوف الفػػػرد، بػػػؿ مػػػف وظيفػػػة الحكومػػػة      

، فوكػػؿ اإلسػػالـ جبايتيػػا وتوزيعيػػا عمػػى مسػػتحقييا إلػػى الدولػػة ن إلػػى ضػػما ر اةفػػراد اإلسػػالمية
 ـ[.ٜٜٚٔ، وحدىا، وذلؾ لعدد مف اةسباب، منيا : ]القرضاوي

أفط كثيرًا مف اةفراد قد تمػوت ضػما رىـ أو يلػيبيا المػرضر فػال ضػماف لمفقيػر إذا تػرؾ  .ٔ
 حقو لمثؿ ىؤنء.

لمػػػػاء وجػػػػو الفقيػػػػر أف يػػػػراؽ بالسػػػػؤاؿ إذا أخػػػػذ حقػػػػو مػػػػف حفظػػػػًا لكرامػػػػة الفقيػػػػر، ولػػػػيانة  .ٕ
 الحكومة ن مف الشخص ال ني.

إفط تػرؾ أمػػر الزكػػاة لألفػػراد يجعػػؿ ىنػػاؾ فوضػػى فػي التوزيػػع، فقػػد ُيعطػػي أكثػػر مػػف غنػػي  .ٖ
 فقيرًا واحدًا، في حيف ي فؿ عف آخر، فال يفطف لو أحد.

والمسػػػاكيف وأبنػػػاء السػػػبيؿ، فمػػػف إفط لػػػرؼ الزكػػػاة ن يقتلػػػر عمػػػى اةفػػػراد مػػػف الفقػػػراء  .ٗ
نمػا  الجيات التي تلرؼ فييا الزكاة ملػالن عامػة المسػمميف، وىػي ن يقػدرىا اةفػراد، واا

 يقدرىا أولو اةمر وأىؿ الشورى في الجماعة المسممة.
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 الضريبة كالزكاة في القانكف الفمسطيني. المبحث الثاني:
 تمييد:
ركف الثالػػث مػػف أركػػاف اإلسػػالـ ، كمػػا تمثػػؿ التأكيػػد الر يسػػػي لقيمػػػة التعامػػػؿ تمثػػؿ الزكػػاة الػػ    

، أي المػػالي فػػػي حيػػػاة المسػمـ ، وفػي سػموكو ومعامالتػو ، فيػي حػؽ المػاؿ الػذي يمتمكػو اإلنسػػاف
 النظػر عػف طبيعة لاحبو.   ضتكميػؼ يتعمػؽ بالمػاؿ ب

غا بػة فػػي الػػوعي العػػاـ والخػػاص إن مػػف قمػػة قميمػػة تحػػرص عمػػى أدا يػػا  وتعد ىذه الفريضػة    
 فػي موعػدىا السػنوي لػذا يمكف أف نقوؿ أف الزكاة ىي الفريضة المظمومة.

 الػػػذلؾ كػػػاف التوجػػػو اةساسػػػي لػػػدى المشػػػرع الفمسػػػطيني إلػػػى تقنػػػيف ىػػػذه الفريضػػػة لتلػػػبن إلػػػزامً 
والػػذي تضػػمف عػػددًا  ،ـٕٛٓٓلسػنة ( ٜ)خػالؿ إلدار قانوف تنظيـ الزكاة رقػـ وىػذا مػف  اً قػانوني

، كمػػا نػػص الزكػػاة ومقاديرىػػا وآليػػة تحلػػيميا مػػػف اةحكػػػاـ التػػػي تػػػنظـ اةمػػػواؿ التػػػي تجػػػب فييػػا
القانوف عمى إنشاء ىي ة الزكاة الفمسػطينية وحػدد مياميػا كمػا قػرر القانوف مجموعة مف العقوبات 

مػػػى كػػػؿ مػػػف يخػػػالؼ أحكامػػػو، ومػػػف ناحيػػػػة أخػػػػرى تعتبػػػػر الضػػػػريبة المػػػػورد المحمػػػػي الر يسػػػػي ع
إليػػػرادات السػػػمطة الفمسػػػػطينية، ونظػػػرا ةىميتيػػػػا باإلضػػػافة إلػػػى اعتبػػارات أخػػػرى تتعمػػؽ بالسػػػيادة 

ينظميػػػا وف وتوحيد القػوانيف المطبقػة فػي قطػػاع غػػزة والضػػفة فقػػد الػػدر المشػػرع الفمسػػطيني قػػػان
وىػػو أوؿ قػػانوف فمسػػطيني ضػػريبي يلػػدر عػػف المشػػػرع  ـٕٗٓٓلسػػنة ( ٚٔ)وىػػو القػػانوف رقػػـ 

  ـ(ٖٕٔٓ)ال وؿ،الفمسطيني.
ثالثػػة  مػػف خػػالؿالعالقػػػة فيمػػػا بػػػيف الزكػػػاة والضػػػريبة فػػػي القػػػانوف الفمسػػػطيني ويمكػػف اسػػتعراض 

 : ةأساسي مطالب
  واقع الضريبي وأىمية تطبيؽ قانوف تنظيـ الزكاة في فمسطيف.ال : اةوؿ طمبالم

 والضريبة في القانوف الفمسطيني. الثاني : مدى التشابو وانختالؼ بيف الزكاة المطمب
 : مدى قابمية انست ناء عف الضريبة في ظؿ أداء الزكاة. لثالثا المطمب

 تنظيـ الزكاة في فمسطيف.الكاقع الضريبي كأىمية تطبيؽ قانكف  :األكؿ طمبالم
  :الضريبي الكاقع  1.1
يقوـ عمى فرض العديد مف الضرا ب سواء كانػت مباشػرة أو  فمسطيف في الضريبي الواقع إف    

فػرض الرسػـو عمػى تنفيػذ المعػامالت  إلػى باإلضػافةغير مباشرة عمى اةنشطة التجارية المختمفة 
  لممواطنيف مقابؿ حلوليـ عمى حقوقيـ وملالحيـ.

 فرض إلى حاجتياأف و  ،تجاه مواطنييا مسؤوليات الدولة التأكيد عمى أنو يقع عمى عاتؽ مع    
ونظػػػرًا  ، العامػػػة الملػػػالن وتحقيػػػؽ الخػػػدمات تػػػوفير أمػػػر نبػػػد منػػػو حتػػػى تمكنيػػػا مػػػف ضػػػرا بال
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 الػػذي يعيشػػو الواقػػع الفمسػػطيني واةمنػػي وانجتمػػاعي وانقتلػػادي السياسػػي وضػػعال لخلولػػية
 تطبيػػؽ تفعيػػؿ نحػػو يظػػؿ قا مػػا اةساسػػيالتوجػػو  أف إن واننقسػػاـر حػػتالؿلال تبعيػػةال عػػف النػػاتل
 تشػريعمػا ىػي إن  والمفروضػة والمتنوعػة المتعددة الضرا ب ىذه فأ والػتأكيد ػ،الزكاة تنظيـ قانوف

 منظمػػػػة بػػػيف السػػػالـ نتفاقيػػػات وفقػػػاً  أو الجػػػوار دوؿ عػػػف أو البريطػػػاني اننتػػػداب عػػػف مػػػوروث
 الوضػػع مػػع ناسػػبتي بمػػا تكيفيػػا يػػتـ فمػػـ قديمػػة تعتبػػر والتػػي انحػػتالؿ ودولػػة الفمسػػطينية التحريػػر

 مػػػف مبػػػرراً  لػػػو نجػػػد ن فبعضػػػيا ،لممػػػواطنيف المعيشػػػية الظػػػروؼ اةومراعػػػ والسياسػػػي انقتلػػػادي
 الضػػػرا ب مػػػف اليا ػػػؿ الكػػػـ ىػػػذا فػػػِّفط  وانجتماعيػػػة، انقتلػػػادية الوجػػػو مػػػف ون الشػػػرعية الوجيػػػة
مكانػاتيـ لمنػاس المعيشػي الواقػع ضػوء فػي عميقػة ودراسػة نظػر إعادة إلى بحاجة  ذلػؾ ومراعػاة واا

 (.ـٕٙٔٓمينا،. )أمكف ما
تمشى مع نظاـ زكاة تبحيث  ات الضريبيةالتشريع في يتوجب إعادة النظرىذا المنطمؽ ومف     

لالنتقػاؿ مػف نظػاـ الضػرا ب إلػى نظػاـ يجمػع بػيف الزكػاة  زمنػيالماؿ ضمف إطار خطة وبرنامل 
 فػػػيالزكػػػاة والضػػػرا ب  نظػػػاميالتكامػػػؿ والتوفيػػػؽ بػػػيف تحقيػػػؽ ، وبحػػػث مػػػدى إمكانيػػػة والضػػػريبة

ف ىنػػاؾ زكػػاة المػػاؿ والضػػريبة، ولكػػ نظػػامي تماثػػؿ بػػيفلمأوجػػو  أف ىنػػاؾ المسػػمـ، عممػػاً  مجتمػػعال
التكامػؿ والتوفيػؽ  تحقيػؽ فروقًا جوىرية تتركز حوؿ الجوانب اإليمانية والفقيية لمزكاة، لكػف يمكػف

 (.ـٕٔٓٓ.)شحاتو،مجتمع معالر فيبينيما 
 :الزكاة تنظيـ قانكف تطبيؽ أىمية 1.2
 ،كبيػرة أىميػة مػف لمزكػاة ، لمػافمسػطيف فػي الفمسػطيني الزكػاة تنظػيـ قػانوف تطبيؽ أىمية تنبع    
 كػؿ بػيف المشػاركة يعػزز كما ،في انسالـ  الحكـلمبدأ نظاـ  وتعزيز الدولة إدارة في فاعؿ ودور
الػػدخؿ  توزيػػع إعػػادة خػػالؿ مػػف الفريضػػة ىػػذه تأديػػة فػػي سػػواء حػػد عمػػى المسػػمـ والفػػرد الدولػػة مػػف

 الشحناء فيو وتزوؿ اإلسالـ، ةأخوط  فيو تسود متكافؿ، مجتمع خمؽ اةمر الذي يدفع نحو ،والثروة
 .المسمـ المجتمع طبقات بيف والض ينة

 واتزانػػو المسػػمـ المجتمػػع وتناسػػؽ والتػػراحـ، الػػتالحـ ثقافػػة زرع عمػػى تعمػػؿ الزكػػاة فػػِّف وكػػذلؾ    
 البطالػة شػبن ومطػاردة الفقر، مظاىر عمى القضاء خالؿ مف والسياسي وانقتلادي انجتماعي

 الػػػػوظيفي العمػػػػؿ عػػػػف بػػػػديالً  دا مػػػػة عمػػػػؿ منالػػػػب اسػػػػتحداث خػػػػالؿ مػػػػف عمػػػػؿ فػػػػرص تػػػػوفيرب
 ومسػاىماً  مجتمعػو، فػي ومنتجػاً  نافعاً  فرداً  منو وتجعؿ الحاجة لاحب ت ني بو والذي الحكومي،

 تطبيػػؽ خػػالؿ ومػػف ،تعاطييػػا مػػف بػػدؿ لمزكػػاة دفعػػو خػػالؿ مػػف لمجتمعػػو انقتلػػادية العجمػػة فػػي
 الفمسطينية الزكاة ىي ة مدت أف يمكف الفمسطينية الزكاة ىي ة عبر فمسطيف في الزكاة تنظيـ قانوف
 حسنة قروض منحيـ طريؽ عف أو عمييـ، مالية مبال  بتوزيع مباشرة بِّعانتيـ لمفقراء، العوف يد
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 الشػػػباب ف ػػػة تػػػؤرؽ أضػػػحت التػػػي البطالػػػة مػػػف الحػػػد فػػػي المسػػػاىمة وبالتػػػالي مشػػػاريعيـ، لتمويػػػؿ
دارة الدولػة فػي الفساد مظاىر مف نحد أف نستطيع وبيذا العمؿ، عمى المقبؿ الفمسطيني  الدولػة واا

 .ـ(ٕٙٔٓ)مينا، .الرشيد الحكـ آليات تعزيز خالؿ مف رشيدة إدارة
ويمكػػف اسػػتعراض أىميػػة تطبيػػؽ قػػانوف تنظػػيـ الزكػػاة فػػي الجوانػػب انقتلػػادية وانجتماعيػػة     

 والسياسية كانتي:
 :االقتصادم الجانب في الزكاة تنظيـ قانكف تطبيؽ أىمية 1.2.1
 ركيػزة الزكػاةعمػى اعتبػار أف  انقتلػادي الجانػب فػي الزكػاة تنظػيـ قػانوف تطبيػؽ أىمية تنبع    
 تيػدؼ فالزكػاة وانسػتثمار، التنميػة مجاؿ إلى اةمواؿ تدفع حيث اإلسالمي، انقتلاد ركا ز مف
 المعيشػة مسػتوى برفع وذلؾ ةفراده، الرفاه وتحقيؽ الكفاية حد إلى المسمـ بالمجتمع الولوؿ إلى

  كمو. لممجتمع
 الفػػرؽ وىػػذا الروحيػػة، حاجاتػػو إشػػباع إلػػى سيسػػعى اةساسػػية حاجاتػػو أشػػبعت إذا اإلنسػػاف إفط     
 الفػػػرد، حيػػػاة فػػػي فقػػػط الماديػػػة النػػػواحي إشػػػباع إليػػػو تيػػػدؼ مػػػا جػػػؿ التػػػي الوضػػػعية اةنظمػػػة بػػػيف

 ـ(.ٜٕٓٓ )حسونة،. اةخير ىدفيا والسعة فالرفاىية
  تطبيؽ قانوف تنظيـ الزكاة عمى مكونات النظاـ انقتلادي كاآلتي:ويمكف إظيار آثار 

 : االستيالؾ عمى الزكاة تنظيـ قانكف تطبيؽ أثر  1.2.1.1
 وحػدات نقػؿ بعمميػة تقػوـ فيػي لمفقراء، اةغنياء مف تحويمية مدفوعاتنظاـ  الزكاة تعتبر    
 الحػػػػدي الميػػػػؿ عنػػػػدىـ يقػػػػؿ اةغنيػػػػاء أف المعمػػػػوـ ومػػػػف الفقػػػػراء، إلػػػػى اةغنيػػػػاء دخػػػػوؿ مػػػػف

 ذلؾ عمى ويترتب لالستيالؾ، الحدي الميؿ عندىـ يزيد العكس فعمى الفقراء أما لالستيالؾ،
 الميػؿ عنػدىا يزيػد المجتمػع مػف طا فػة إلػى توجو سوؼ الزكاة حليمة أف وىي ىامة، نتيجة
 زيػادة عميػو يترتػب الػذي اةمػر الفعػاؿ الطمػب زيادة إلى بدوره يؤدي وىذا لالستيالؾ، الحدي
 دالػة بػأف القػوؿ إلػى البػاحثيف بعػض ذىػب انستيالؾ، عمى اةثر ىذا وبموجب اإلنتاج، في

 )بمعػػػدؿ، .الميةاإلسػػػ غيػػػر المجتمعػػػات فػػػي منيػػػا أعمػػػى اإلسػػػالمي المجتمػػػع فػػػي انسػػػتيالؾ
 .(ـٖٕٔٓ

 

 :االستثمار عمى الزكاة تنظيـ قانكف تطبيؽ أثر1.2.1.2 
قػانوف تنظػيـ الزكػاة الفمسػطيني اسػتثمار ل مػف الال حػة التنفيذيػة (ٛٛت المادة )لقد أجاز       

في مشاريع استثمارية إنتاجيػة أو خدميػة وتمميكػػيا لمسػتحقي الزكػاة، مػع مراعػاة أمواؿ الزكاة 
 : الشروط التالية

 أف ن تتوافر وجوه لرؼ عاجمة لمستحقي الزكاة تقتضي التوزيع الفوري ةمواؿ الزكاة. .ٔ
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 أمواؿ الزكاة ك يرىا بالطرؽ المشروعة. أف يتـ استثمار .ٕ
 بذؿ الجيد لمتحقؽ مف كوف انستثمارات التي ستوضع فييا أمواؿ الزكاة مجدية ومأمونة.  .ٖ
 رأف يتخػػػذ قػػػرار اسػػػتثمار أمػػػواؿ الزكػػػاة ممػػػف عيػػػد إلػػػييـ ولػػػي اةمػػػر بجمػػػع الزكػػػػاة وتوزيػػػػعيا .ٗ

لمراعػػاة مبػػدأ النيابػػة العامػػة الشػػرعية، وأف يسػػند اإلشػػراؼ عمػػى انسػػتثمار إلػػى ذوي الكفػػاءة 
 والخبرة واةمانة.

أف يسػػتفيد مػػف خػػدمات ىػػذه المشػػروعات الخدميػػة مسػػتحقو الزكػػاة دوف غيػػرىـ، ويجػػوز ل يػػر  .٘
 جر يعود نفعو عمى المستحقيف.أحقيف انستفادة مف ىذه الخدمات بالمست

ع رياالكفيلة ببقاا  اصوا ا المثارةمرل علال حواا لكاك الاكذكال  كا ل   اإلجراءاتأف تتخذ  .6

 رل  اصو ا.
 :البطالة مف كالحد التكظيؼ كزيادة العمؿ عمى الزكاة تنظيـ قانكف تطبيؽ أثر1.2.1.3 
الجميػػػػػع، سػػػػػواء عمػػػػػى مسػػػػػتوى الفػػػػػرد والمجتمػػػػػع  إف مواجيػػػػػة مشػػػػػكمة البطالػػػػػة مسػػػػػ ولية    

قانوف تنظيـ الزكاة لو اةثر في الحد مف البطالػة مػف جػانبيف أحػدىما  تطبيؽوالحكومة، وأف 
مباشػر عػف طريػؽ تمويميػا لمشػػاريع اةفػراد أو عػف طريػؽ غيػػر مباشػر بالمسػاىمة فػي القػػدرة 

انخفػاض البطالػة، فراد الفقراء بِّعطا يـ الزكاة ومف ثـ زيادة الطمػب عمػى العمػؿ و الشرا ية لأل
 بػػرامل القػػرض الحسػػف، فػػالقرض فػػي اإلسػػالـ لػػيس أسػػموباً  ويمكػػف أف يكػػوف ذلػػؾ مػػف خػػالؿ

توظيؼ اةمواؿ في اإلسالـ يستيدؼ تحقيؽ عا ػد فانستثمار و  ،في حؽ المقترض استثمارياً 
فالقرض يعتبر مف أعظػـ أسػاليب توظيػؼ  ،أخروياً و  و قد يكوف معنوياً  ما قد يكوف اقتلادياً 

مف اعتبػاره  قاطعاً  منعاً  يمنعوي واةخروي ولكنو يحقؽ اليدؼ المعن اةمواؿ و تثميرىا تثميراً 
المقالػػػد العامػػػة لقسػػػالـ تجيػػػز القػػػوؿ بػػػِّقراض  فط إوسػػػيمة لتحقيػػػؽ عا ػػػد اقتلػػػادي، حيػػػث 

بػػذلؾ تسػػاىـ و  ،رميف عمػػى أف يػػنظـ ذلػػؾ وينشػػأ لػػو لػػندوؽ خػػاصالمحتػػاجيف مػػف سػػيـ ال ػػا
 (.ـٕٔٔٓعامر، ).الربويةالقضاء عمى الفوا د و  ،مساىمة عممية في محاربة الربا الزكاة
 :االجتماعي في الجانب الزكاة تنظيـ قانكف تطبيؽ أىمية 1.2.2

دفعػًا لحاجػة  أف فيػوإف تطبيؽ قانوف تنظيـ الزكاة لو أىميػة كبيػرة فػي الجانػب المجتمعػي خالػة 
تكػػوف فػػي  قػػد إزالػػة لألحقػػاد والضػػ ا ف التػػي فيػػوالمجتمػػع، و الفقػػراء الػػذيف ىػػـ السػػواد اةعظػػـ فػػي 

لػػدور الفقػػراء والمعػػوزيف، فػػِّف الفقػػراء إذا رأوا تبسػػط اةغنيػػاء بػػاةمواؿ، وعػػدـ انتفػػاعيـ بشػػيء 
منيا ن بقميؿ ون بكثير، فربما يحمموف عداوة وحسػدًا عمػى اةغنيػاء، حيػث لػـ يراعػوا ليػـ حقوقػًا، 

كػؿ حػوؿ زالػت ىػذه ولـ يدفعوا ليـ حاجة، فِّذا لػرؼ اةغنيػاء ليػـ شػي ًا مػف أمػواليـ عمػى رأس 
توسػػعة وفييػػا أف فييػػا تنميػػة لألمػػواؿ وتكثيػػرًا لبركتيػػا، ، كمػػا اةمػػور، وحلػػمت المػػودة والمؤاخػػاة

وبسطًا لألمواؿ، فِّف اةمواؿ إذا لرؼ منيا شيء اتسعت دا رتيا، وانتفع بيا الفقير مف النػاس، 
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، والفوا د السابقة لمزكاة بخالؼ ما إذا كانت دولة بيف اةغنياء ن يحلؿ الفقراء عمى شيء منيا
 ـ(.ٕٔٔٓتػػػػػػػػػػػػػدلؿ عمػػػػػػػػػػػػػى أفط الزكػػػػػػػػػػػػػاة أمرىػػػػػػػػػػػػػا ضػػػػػػػػػػػػػروري لمفػػػػػػػػػػػػػرد والمجتمػػػػػػػػػػػػػع. )اللػػػػػػػػػػػػػبحي، 

 :السياسيفي الجانب  الزكاة تنظيـ قانكف تطبيؽ أىمية1.2.3 
)مينػا،  ذلػؾ فػي النقػاط التاليػةويظيػر  اإلسػالمية، لمدولػة العميػا السياسة تحقيؽل أداة الزكاةتعتبر 
 : ـ(ٕٙٔٓ
 ودرء ،اإلسػػالمية الػػدوؿ ومسػػاندة اةخػػرى، الػػدوؿ فػػي الػػدعوة نشػػر عمػػى ىـ الزكػػاةسػػات   -ٔ

  .عنيا الشر
، وكػػػذلؾ الحػػػرب فػػػي سػػػرلأل يتعرضػػػوف الػػػذيف المسػػػمميف أسػػػرى فػػػؾ وكػػػذلؾ تسػػػاىـ فػػػي -ٕ

 المساىمة في تحرير الشعوب المستعمرة مف انستعباد.
مسػتمزمات لمقتػاؿ، ومػا في تجييز الجيش اإلسالمي بمػا يحتاجػو مػف عتػاد و  تساىـ كما  -ٖ

 يحتاجو مف نفقة.
 عمػى يعمػؿ بدوره وىذا المجتمع، في لورىا بشتى الجريمة عمى القضاء في تساعد كما -ٗ

شػػػاعة اةخالقيػػػة المعػػػاني ونشػػػر والثقافيػػػة السياسػػػية العػػػزة تحقيػػػؽ  فػػػي اإلنسػػػانية القػػػيـ واا
  .المجتمع

 فضػيمة ، حيث تربي في نفس المزكييممزكِّ ل الخمقية التربية في أىمية ليا الزكاة أف كما -٘
 التعػػػاوف ثقافػػػة وتعػػػزز ،والتػػػراحـ والرحمػػػة والعطػػػاء والبػػػذؿ واةمانػػػة واللػػػدؽ اإلخػػػالص
 .المجتمع أفراد بيف واةخوة والمحبة

 
 : مدل التشابو كاالختالؼ بيف الزكاة كالضريبة في القانكف الفمسطيني. ثانيال المطمب

 بيف الزكاة والضريبة في النقاط اآلتية: المحور مدى التشابو وانختالؼ فيما ويتناوؿ ىذا
 :  تكافر عنصر اإللزاـ1.1 
عمػى أف دفػػع الزكػػاة يكػػوف  ـٕٛٓٓلسػنة ( ٜ) مف قانوف تنظيـ الزكاة رقـ( ٖ)نلت المادة     
انعتبػػػػػاريف ومػػػػػف فػػػػػي حكميػػػػػـ، بالنسػػػػبة لمشػػػػركات والملػػػػػارؼ والمؤسسػػػػػات واةشػػػػػخاص  جبػػػػراً 

بالنسػػبة لألشػػخاص الطبيعييف والجمعيػات الخيريػػة واليي ػػات اةىميػػة، إن  واختيػػاراً  ويكػػوف طوعػػاً 
فػػػراد ن يعنػػػي عػػػدـ دفعيػػػـ لمزكػػػاة بطػػػرقيـ الخالػػػة ولكنػػػو سػػػيترؾ ع انختيػػػار لألأف تػػػرؾ المشػػػر 

 اة إلػى أقػاربيـ وجيػرانيـ بمػا يعػزز العالقػات انجتماعيػة بينيـ. لألفػراد بػدفع الزكػ مجػانً 
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اةشػػػػخاص المكمفػػػػيف بتحلػػػػيميا لػػػػفة  _ل ايػػػػات تحلػػػػيؿ الزكػػػػاة جبػػػػراُ _قػػػػد مػػػػنن القػػػػانوف و     
الضػبطية القضػا ية، كمػا نلت عمى عقوبات بحؽ الممتنعيف عػف دفػع الزكػاة وفقػا لألحكػاـ ىػذا 

 القانوف.
فقػػد أكػػػد القػػػانوف الفمسػػػطيني عمػػػى إلزاميػػػة دفػػػع الضػػػريبة حيػػػث نػػػص  يمػػا يتعمػػؽ بالضػػريبةف    

جػراءات تكفػؿ دفػع الضػريبة، ومنيػا عمى  ـٕٗٓٓلسنة ( ٚٔ)قػانوف ضػريبة الػدخؿ رقػـ  آليات واا
إذا تأخر المكمػؼ عف دفعيا في الموعد المحدد دوف سبب قيري، كمػا  %ٕزيادة الضريبة بنسبة 

 .بحؽ كؿ مف يمتنع عف دفع الضريبة عمى عقوبات نص
عنصػػػر اإللػػػزاـ مػػع الزكػػاة فػػي تػػػوافر  تشػػترؾالضػػريبة وفقػػا لمقػػانوف الفمسػػطيني  فط ِّوبػػذلؾ فػػ    

بالنسػػػبة لمشػػػركات والملػػػارؼ والمؤسسػػػات واةشػػػخاص انعتبػػػاريف ومػػػف فػػػي حكميػػػـ  القػػػانكني
 .ـ(ٖٕٔٓ)ال وؿ،فػي القانوف.متػى تػوافرت الشػروط المنلػوص عمييػا 

 دفع الضريبة كالزكاة إلى سمطة عامة أك ىيئة عامة :1.2 
أكد القانوف الفمسطيني عمى أف تدفع كافة الضرا ب إلػى الخزينػة العامػة لمسػمطة الفمسػطينية،     

عمػى " ٕٛٓٓلسػنة ( ٜ)وفيما يتعمػؽ بالزكػاة فقد أكد القانوف الفمسطيني "قػانوف تنظػيـ الزكػاة رقػـ 
إلزاـ الشركات والملارؼ والمؤسسات واةشػخاص انعتبػاريف ومػف فػي حكميػـ بػدفع الزكػاة إلػى 

ـ، عمػػى أنػػو يكػػوف دفػػع ٕٛٓٓىي ػػػة الزكػػػاة الفمسػػػطينية التػػػي أوجػػػدىا قػػػانوف تنظػػػيـ الزكػػػاة لسػػنة 
 الزكاة مف غير المذكوريف إلى ىي ة الزكاة طواعية.

 : أىداؼ الزكاة كأىداؼ الضريبة 1.3
نيػػػػا عبػػػػادة ربانيػػػػة وركػػػػف مػػػػف أركػػػػاف أ ىعظيمػػػػة ، باإلضػػػػافة إلػػػ اً ن شػػػػؾ أف لمزكػػػػاة أىػػػػداف    

 اإلسػالـ فِّنيػا تحقػؽ اةىداؼ اآلتية:
 ؿ إشػػكالية اةلػػناؼ الثمانيػػةتحقػػؽ الزكػػاة ملػػمحة عميػػا لمشػػعب الفمسػػطيني مػػف خػػالؿ حػػ، 

 عنيـ مقارنة بالضرا ب . الذي أكدت التجػارب نجاعتيا في التخفيؼو 
 فػي القػراف الكػريـ ممػا يػدؿ عمػى أىميتيػا،  موضػعاً ( ٕٚ)باللػالة فػي  مقترناً  الزكاة ورد ذكر

وقولػػػػو  [ٖ]البقػػػرة:  [ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ] ومنيػػػا قولػػػو تعػػػالى :

   ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ   ڀ پ پ پ پ ٻ   ٻ ٻ ٻ ٱ]:تعػػػػػػػػالى

 رسػػػوؿ اهلل لػػػمى اهلل عميػػػو وسػػػمـ وحػػػديث[ ٗ-ٔ]المؤمنػػوف:  [  ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ
بني اإلسػالـ عمػى خمػس : شػػيادة أف ال الػػو إال اهلل :"عنػو  الذي رواه ابف عمر رضي اهلل
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قػاـ الصػالة ،إيتػاء الزكاة كصـك رمضاف كحج البيت مػف اسػتطاع  كأف محمػد رسػكؿ اهلل كا 
 [.ٛ: ٔٔ/ٔ]لحين البخاري  ". إليو سبيالن 

  كمػػا تعتبػػر الزكػػاة شػػكر اهلل عمػػى مػػا رزؽ النػػاس مػػف أمػػواؿ ، ودليػػؿ ىػػذا إيتػػاء الزكػػاة ، وقػػد
 [.ٖٖ: ]النور [ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ ]بقوؿ: عبر القػرآف عػف ذلػؾ 

  ذ تػػؤدي إلػػى إطفػػاء إتطير الزكاة الػنفس والمػػاؿ، حيػػث تعتبػػر عالجػػا شػػافيًا لمػػنفس البشػػرية
بػػػيف ال نػػػي والفقيػػػر مػػػف البخػػػؿ والطمػػػع والشػػػن واةنانيػػػة وغيرىػػػا، يقػػػوؿ نػار الحقػد والحسػػد 
 ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ] :اهلل عػػػػػػػػػػػػػػز وجػػػػػػػػػػػػػػؿ

 ی ىئ ىئ ىئ ېئ ېئ] :كمػػػػػػػػا يقػػػػػػػػوؿ عػػػػػػػػز وجػػػػػػػػؿ [ٖٓٔ]التوبػػػػػػة:  [ ھ ھ

 [.ٜ]الحشر:  [ جب يئ ىئ مئ حئ جئ ی ی ی
  أىػػداؼ فػػاف الزكػػاة تحقػػؽ بػػال شػػؾ التكافػػؿ انجتمػػاعي، وربػػػط باإلضػػافة إلػػى مػػا ذكػػر مػػف

الفقػػػراء  إسػػػعادنيػػػاء بػػػدورىـ ومسػػػ ولياتيـ فػػػي اةغ يشػػػعرف ،أفػػػػػراد المجتمػػػػػع بعضػػػيـ بػػػبعض
كمػػػػا يشػػػػعر مسػػػػتحؽ الزكػػػػاة بأنػػػػو يعػػػػيش فػػػػي مجتمػػػػع يكفػػػػؿ لػػػػو كرامػػػػة  ،والمسػػػاكيف وغيػػػرىـ

ييينػو وىػذا كفيػؿ بػػأف يجعػػؿ  بكرامتػو مػف خػالؿ إعطا ػو الزكػاة بشػكؿالعػيش، دوف المسػاس 
فػي  مثؿ المؤمنيفيلػدؽ فػييـ رسػوؿ اهلل لػمى اهلل عميػو وسمـ :"  متحػابيف متػللفيف الجميػع

تػكادىـ كتػراحميـ كتعػاطفيـ كمثػؿ الجسػد الكاحػد إذا اشػتكى منػو عضػك تػداعى لػػو سػائر 
 [.٘ٛ٘ٔ: ٜٜٜٔ/ٗ]لحين مسمـ،  " .الجسد بالسير كالحمى

إلػى تػوفير ملػدرًا ر يسػيًا مػف ملػادر إيػرادات الدولػػة لممسػػاىمة  بينمػا تيػدؼ الضػرائب    
نفقاتيػػػػا العامػػػػػة ولتػػػػػوفير الخػػػػػدمات الممقػػػػاة عمػػػػػى عاتقيػػػػػا لممػػػػػواطنيف  فػػػي تمويػػػػؿ جانبػػػػًا مػػػػف

ولضػػماف سػػير المرافػػؽ العامػػة كمػػػا تيػػػدؼ الضػرا ب فػي بعػض اةحيػاف حمايػة اللػػناعات 
ضػػػػػػػػػػػرا ب عمػػػػػػػػػػػى انسػػػػػػػػػػتيراد  الوطنيػػػػػػػػػػػة مػػػػػػػػػػػف منافسػػػػػػػػػػػة اللػػػػػػػػػػػناعات الخارجيػػػػػػػػػػػة بفػػػػػػػػػػػرض

 ـ(ٖٕٔٓ)ال وؿ،الخارجي.
 في المصرؼ : 1.4 
لممرافػػػػؽ والخػػػػدمات  تنفػػػػؽ الضػػػػريبة بشػػػػكؿ عػػػػاـ لمػػػػا فيػػػػو الملػػػػمحة والمنفعػػػػة العامػػػػة تسػػػػييراً     

( ٚ)مػػف القػػانوف رقػػـ ( ٙ)العامػػػػة التػػػػي تتونىػػػػا الحكومػػة ، إن أف القػػانوف الفمسػػطيني فػػي المػػادة 
 الموازنػة العامػة والش وف المالية، قد حظر تحديد ملرؼ لقيرادات و بشأف تنظيــ ٜٜٛٔلسنة 

 .الفمسطينيةالمقبوضات الخالة بالسمطة 
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ـ ٕٛٓٓلسػػػػنة ( ٜ)أمػػػا فيمػػػا يتعمػػػؽ بملػػػارؼ الزكػػػاة فقػػػد حظػػػر قػػػػانوف تنظػػػػيـ الزكػػػػاة رقػػػػـ     
ف عمػػى " يحظػػر مػف القػانو ( ٘ٗ)حيث نلػت المػادة  ،لػرفيا فػي غيػر ملػارفيا المحددة شرعاً 

لػػػرؼ مػػػا تػػػـ تحلػػػيمو مػػػف أمػػػواؿ الزكػػػاة فػػػي غيػػػر ملػػػارفيا المحػػػددة شػػػرعًا " وىػػػي ملػػػارؼ 
 ڻ ]تعػػػػالى اهلل عػػػز وجػػػػؿ فػػػي كتابػػػو العزيػػػز فػػػػي سػػػورة التوبػػػة بقولػػػو  بينيػػػاواضػػػحة ومحػػػددة 

 ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ

ت ييػػػػػر ملػػػػػارؼ  ، فػػػػػال يجػػػػػوز[ٓٙ]التوبػػػػة:  [ ﮸ ﮷ ﮶ ﮵ ﮴ ﮳ ﮲ ۓ ۓ ے
 الكريمة. الزكػاة فػي غيػر الملارؼ الثمانية المذكورة في اآلية

ىا ذات طػػػابع إنسػػػاني واجتمػػػاعي مسػػػتقمة عػػػف ميزانيػػػة زكػػػاة لوجػػػدفػػػي ملػػػارؼ ال والمتأمػػؿ    
 ذات طابع اجتماعي أو إنساني.  أمػا الضػريبة فملارفيا ن تكوف غالباً  ،الدولػة

 في تحديد األنصبة كالمقادير:1.4.1 
الزكػػاة حػػؽ مقػػدطر بتقػػدير الشػػارع ، فيػػو الػػذي حػػدد اةنلػػبة لكػػؿ مػػػاؿ ، وعفػػػا عمػػػا دونيػػػا ،     

فمػػػيس  ،ى نلػػؼ الُعشػػر ، إلػػى ربػػع الُعشػػػروحػػػدد المقػػػادير الواجبػػػة مػػف الُخمػػس إلػػى الُعشػػر ، إلػػ
بخػالؼ الضػريبة ، فيػػي  ، ون أف يزيػد أو يػنقص أو يبػدؿ فيمػا نػص عميػو الشػرع ةحػد أف ي يػر

نجتيػػاد الُسػػْمطة وتقػػدير  –فػػػي وعا يػػػا ، وفػػػي أنلػػػبتيا ، وفػػػي سػػػعرىا ، ومقاديرىػػا  –تخضػػػع 
 أولى اةمر ، بؿ بقاؤىا وعدمو مرىوف بتقدير الُسْمطة لمدى الحاجة إلييا.

 كعاء كال مف الضريبة كالزكاة : 1.4.2
و الدخؿ اللافي )أو الربن (، أما وعاء الزكاة فيي رأس الماؿ والنماء )فػي وعاء الضريبة ى    

ولػذلؾ ، فػي بػاطف اةرض التجارة ( ورأس المػاؿ فػي اةنعػاـ والمحلػوؿ فػي الػزروع والثػروة فيمػا
 فأثرىا في تحقيؽ العدالػة فػي توزيػع الثػروة أقوى وأوضن.

 
 الضريبة في ظؿ أداء الزكاة.: مدل قابمية االستغناء عف  لثالثا المطمب
مفػػاده لمػػاذا ن يػػتـ انسػػت ناء عػػػف الضػػػريبة فػػػي ظػػػؿ أداء الزكػػػاة  وىنػػا يطػػرح سػػؤاؿ مركػػزي    

 ؟ ٕٛٓٓلسنة ( ٜ)خلولػا بعػد لػدور قانوف تنظيـ الزكاة الفمسطيني رقـ 
رؼ الزكػػػاة ولقجابػػة عمػػى ىػػذا التسػػاؤؿ فانػػو ن بػػد مػػف العػػودة إلػػى ملػػػارؼ كػػػؿ منيمػػػا، فملػػػا

حػددىا الشػارع عػز وجؿ في كتابو العزيز في ثمانيػة ألػناؼ دوف غيػرىـ وذلػؾ فػػي قولػػو تعػػالى 
 ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ]

مػػا فيمػػا يتعمػػؽ بالضػػريبة أ [ٓٙ ]التوبػػة: [ ﮸ ﮷ ﮶ ﮵ ﮴ ﮳ ﮲ ۓ ۓ ے ے
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لمقيػػػاـ بػػػأداء  محػػػددة لتشػػػمؿ كافػػػػة النفقػػػػات التػػػػي تقػػػػـو بيػػػػا الدولػػػػة لتمكينيػػػػا فػػػاف ملػػػارفيا غيػػػر
 ف بعض ىذه الملارؼ تشمؿ بعض ملارؼ الزكاة.أواجباتيا ون شؾ 

فػػػػي ىػػػػذا المقػػػػاـ أف الزكػػػػاة عبػػػػادة ماليػػػػة وفػػػػرض إيمػػػػاني مػػػػف وضػػػع اهلل  مػػػع أىػػػؿ الفقػػػوجْ ويُ     
إخراجيػػػا ، وجػػػدت حاجػػػة إلييػػػا أـ لػػػـ توجػػػػد ، وىػػػػي مػػػػورد دا ػػػػـ لمفقػػػػراء  وليسػػػت ضػػػريبة يجػػػب

ف إحػػػػداىما ن ت نػػػػي عػػػػف أي مػػػف وضػػػع الحػػػاكـ عنػػػد الحاجػػػػة ، و والمسػػػػاكيف، أمػػػا الضػػػرا ب فيػػػ
اةخػػػرى فيمػػػا حقػػػاف مختمفػػػاف فػػػي ملػػدر التشػػريع وفػػي ال ايػػة وفػػػي انسػػػتقرار والػػػدواـ ، وعميػػػو 

ا ب ، وتكػػػػوف بمنزلػػػػة ديػػػػف شػػػػ ؿ بػػػػو المػػػاؿ ، فػػػِّف بمػػػ  البػػػاقي نلػػػاب الزكػػػاة فيجػػػػب دفػػػػع الضػػػػر 
، وتحقؽ فيو شرطيا وىو الفراغ مف الحاجات اةلمية ومر عميػو الحػوؿ وجػب ديًنػا إخػراج زكاتػو

إف الحاكـ الممثؿ لألمة إذا لـ يجد ما يحقؽ بػو الملػالن العامػة لمجماعػة، ورأى  وقاؿ أىؿ الفقو
مػػػة قػػػد قبضػػػوا أيػػػدييـ، ولػػػـ يمػػػدوه بالبػػػذؿ والمعونػػػة، جػػػاز لػػػو أف يضػػػع عمػػػييـ مػػػف أف أغنيػػػاء اة

 ـ(.ٖٕٔٓ)ال وؿ،  الضرا ب مػا يحقؽ بو تمؾ الملالن دوف إرىاؽ أو إعنات.
ف فػػرض الضػػرا ب مػػػع الزكػػػاة يتسػػػـ بالشػػػرعية وفػػػؽ ضػػػوابط وشػػػروط أويػػرى ألػػحاب ىػػذا الػػرأي 
 : ـ(ٖٕٔٓ)ال وؿ،  محػددة تتمثػؿ فػي ما يمي

 ميف فػػػي ىػػػذا الشػػػرط الحاجػػػة الحقيقيػػػة لممػػػاؿ ون مػػػورد آخػػػر : وقػػػد تشػػػدد عممػػػاء المسػػػم
ف تكػػػوف ىنػػاؾ حاجػػة حقيقيػػة ولػػيس ىنػػاؾ مػػوارد أخػػرى تسػػتطيع الحكومػػة أبحيػػػث يجػػػب 

 بيا أف تحقؽ أىدافيا.
 تمػػػؼ النسػػػبة المفروضػػػة ف تخأػػػدؿ : ومضػػموف العػػػدؿ ىنػػػا توزيػػػع أعبػػػاء الضػػػرا ب بالع

مػػػػا رواه  بعمػػػػػى اةشػػػػػخاص لالعتبػػػػارات انقتلػػػػادية وانجتماعيػػػػة، ويسػػػػتدؿ عمػػػػى ذلػػػػؾ 
سالـ بف عبد اهلل عف أبيو، أف عمر بف الخطاب كاف "يأخذ النبط مف الحنطػة والشػعير، 

ر". نلػػػؼ العشػػػر، يريػػػد بػػػذلؾ أف يكثػػػر الحمػػػؿ إلػػػى المدينػػػة، ويأخػػػذ مػػػف القطنيػػػة العشػػػ
 [.ٙٗ: ٕٔٛ/ٔ]موطأ مالؾ، 

 ف تُنفؽ في ملالن اةمة ن في المعالي والشيوات.أ 
 خػذ بعػض أكانػت الحاجػة والملػمحة توجػب  موافقػة أىػؿ الشػورى والػرأي فػي اةمػة: فػِّذا

 فيػوالمػاؿ مػف حا زيػو وتكميؼ بعض الناس أعباء مالية فيذا أمر خطيػر ن يلػن البػث 
، ةنيػػـ ىػػـ الػػذيف يسػػتطيعوف تقػػػدير مراعػػػاة ىػػػذه الشػػػروط إن بموافقػػة أىػػؿ الحػػؿ والعقػػد

ػـ يثبتػػػوف مػػػف وجػػػود الحاجػػػة ويعرفػػػوف مػػػػدى كفايػػػػة المػػػوارد اةخػػػػرى مػػػػف عدمػػػو ومػػػػف ثػػػ
 .لمماؿ
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 حسـ المبال  المحصمة بمكجب قانكف تنظيـ الزكاة مف الضريبة :
عمػػػػى "..  ٕٛٓٓلسػػػػنة ( ٜ)تنظػػػيـ الزكػػػاة الفمسػػػطيني رقػػػػـ  مػػػف قػػػانوف( ٜٔ)نلػػػت المػػػادة     

وتحسػػػب الزكػػػاة عمػػػى مػػػا اجتمػػع مػػف دخػػوليـ فػػي نيايػػة العػػاـ بعػػد احتسػػاب التكػػاليؼ والنفقػػات 
الخالة بيا، وعمػى أف تخلػـ الزكػاة مػف الضريبة المطموبة مػنيـ، ومقػدار الزكػاة عمييػا كمقػدار 

 .زكاة التجارة مع توفر النلاب"
بموجػػب ىػػذا  يظيػػر مػػف ىػػذا الػػنص أف القػػانوف الفمسػػطيني أوجػػب حسػػـ قيمػػة الزكػػاة الواجبػػة     

، ومؤدى ىذا النص أف انزدواجية في دفع الضػريبة والزكػاة ن تكػوف إن إذا القانوف مػف الضػريبة
تنحلػػر فػػي ىػػذه  ف انزدواجيػػةِّاجبػػػة التحلػػيؿ، وفػػي ىػػذه الحالػػة فػػزادت الضػػػريبة عػػػف الزكػػػاة و 

 الزيادة .
بػػيف تحلػػػيؿ  ػد كبيػػر وقػػوع انزدواجيػػةف القػػانوف الفمسػػطيني يكػػوف قػػد قيػػػد إلػػى حػِّوبػػذلؾ فػػ    

 . الضػريبة والزكػاة معاً 
عدة مزايا أىميػا عػدـ إرىػاؽ المػواطف  ( مف قانوف تنظيـ الزكاةٜٔفي المادة ) ويحقؽ النص    
جع ف الزكػاة ىػي فػػرض عػػيف واةولػػى بػػالجمع، كمػػا تشػػأتأكيد عمى فة تكاليؼ جديدة مع البِّضا

ر تمويػؿ والكشػؼ عػف ملػاديا، فػعمػف خػالؿ رغبػتيـ الجامحػة فػي د زكاةالمػواطنيف عمػى دفػع ال
لكنػػػو لػػػف يسػػػتطيع إخفاءىػػػا أمػػػاـ اهلل عنػػد دفػػع  رىػػػا عنػػػد دفػػػع الضػػػريبةؤ جديػػػدة كػػػاف يمكػػػف إخفا

عالوة عمى ذلؾ تخفؼ الزكػاة أعبػاء كبيػرة عػف الحكومػة فػي سػد حاجػات الف ػات الثمانيػة الزكاة، 
 المعتبرة ملارؼ لمزكاة.
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 الزكاة في فمسطيف. الفصؿ الثالث : مؤسسات
 تمييد :

الخيريػػػة ولجػػػاف الزكػػػاة المحميػػػة مػػػف دافػػػع تمبيػػػة انحتياجػػػات  اإلسػػػالميةلقػػػد نشػػػأت المؤسسػػػات 
لممجتمع الذي تعيش فيو والذي ولدت مف رحمو، وابتداء مف سبعينيات القرف العشريف،  اةساسية

محميػػة، تكتسػػب التبرعػػات العمػػى  والتػػي تعتمػػد فػػي اةسػػاسباتػػت ىػػذه الييكميػػات غيػػر الرسػػمية 
لػدى الػدوا ر الرسػمية وتحظػي بتمويػؿ مػف المسػمميف المقيمػيف فػي الخمػيل  ابتسػجيميلفة شرعية 

محميػػػة أف تكسػػػب، بفضػػػؿ طبيعتيػػػا  واسػػػتطاعت عػػػدة مؤسسػػػات زكػػػاة، العربػػػي وأوروبػػػا وأمريكػػػا
 ـ(ٕٕٔٓ)شاوبميف،المجتمعية، ثقة شعبية واسعة وطابعًا شرعيًا ألياًل.

، إلػػػػي ـٜٚٓٔالخيريػػػػة اإلسػػػػالمية عمػػػػى أسػػػػاس القػػػػانوف العثمػػػػاني لعػػػػاـ  المؤسسػػػػات تعػػػود نشػػػػأة
تيػػتـ بػػِّدارة لجػػاف داخميػػة مكمفػػة بجمػػع أمػػواؿ  المؤسسػػاتسػػبعينيات القػػرف العشػػريف، وكانػػت ىػػذه 

ففػػي قطػػاع غػػزة بػػدأ تسػػجيؿ  لالحػػتالؿ اللػػييوني،اإلدارة المدنيػػة  إشػػراؼ الزكػػاة وتوزيعيػػا، تحػػت
ورغـ ىذا الترخيص والتسجيؿ ، ٜٜٛٔمنذ العاـ رسمية لدى الدوا ر الرسمية  لجاف الزكاة بلورة

النظامي إن أف عمؿ تمؾ المجاف كاف بلورة غير منتظمةر لعدـ وجود قانوف ناظـ يضبط عمؿ 
حظػػى بوضػػع قػػانوني ية ال ربيػػة فالوضػػع السػػا د فػػي الضػػتمػػؾ المجػػاف، وعمػػى خػػالؼ ذلػػؾ، كػػاف 

، ٜٚٚٔاة فػي العػاـ كػبدأ تسجيؿ لجاف الز ات الضفة ال ربية ففي محافظبوضوح،  أفضؿ ومحدد
 ٕٚٓٓالعاـ  ىمنحيا حتوالذي اةردني قانوف الزكاة عممًا بأف ىذه المجاف كانت تخضع لنموذج 

شرافي مف قبؿدرجة معينة مف انستقاللية إلي جانب    ـ(ٕٕٔٓ)شاوبميف،وزارة اةوقاؼ. رقابي واا
سو إليجاد نوع مف الحؿ مف خاللو إلػداره لقػانوف تنظػيـ الزكػاة ولعؿ المشرع الفمسطيني حذا بنف

اللػػادر عػػف المجمػػس التشػػريعي الفمسػػطيني، والػػذي أنشػػأ مػػا يسػػمى بيي ػػة  ٕٛٓٓلسػػنة  ٜرقػػـ 
الزكػػػاة الفمسػػػػطينية والتػػػي تعتبػػػػر حسػػػب القػػػػانوف ىػػػػي المظمػػػة الر يسػػػػية لممارسػػػة العمػػػػؿ الزكػػػػوي 

 والخيري في فمسطيف.
ثالثػػػة مػػػف اةطػػػر أو اللػػػناديؽ الرسػػػمية التػػػي تخػػػتص  اةراضػػػي الفمسػػػطينيةويط ػػػى اليػػػـو فػػػي 

 بتنظيـ فريضة الزكاة وىي كالتالي:
 لندوؽ الزكاة الفمسطيني_ وزارة اةوقاؼ )محافظات الضفة ال ربية(. .ٔ
 اإلدارة العامة لمزكاة_ وزارة اةوقاؼ )محافظات قطاع غزة(. .ٕ
 ة(.ىي ة الزكاة الفمسطينية )محافظات قطاع غز  .ٖ
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 .محافظات الضفة الغربيةالمبحث األكؿ: صندكؽ الزكاة الفمسطيني _ 
 : التعريؼ بصندكؽ الزكاة الفمسطيني :المطمب األكؿ

كػاف ىنػاؾ تلػور نحػو  لمظروؼ اللعبة والطار ة التي تعيشػيا اةراضػي الفمسػطينية، نظراً      
لندوؽ الزكاة الفمسػطيني  إنشاءـ، تـ ٕٚٓٓ ـنياية العاففي ، لندوؽ لمزكاة في فمسطيفإقامة 

، وقػد تمخػض عػف المالي وتتبع وزارة اةوقاؼ والشػؤوف الدينيػة بانستقالؿكمؤسسة خيرية تتمتع 
 .ركزية في محافظات الضفة ال ربيةعشر لجنة زكاة م ثالثة ٕٙٔٓىذا اللندوؽ وحتى العاـ 

 ـ(.ٕٙٔٓ)الموقع انلكتروني للحيفة القدس،
تأىيػػؿ المحتػػاجيف والقػػادريف عمػػى العمػػؿ  مى مػػف إنشػػاء ىػػذا اللػػندوؽ ىػػواليػػدؼ اةسػػ إفط      

مػػف أجػػؿ وذلػػؾ  ة،عػػف التسػوؿ والحاجػػ بعيػػداً  وانقتلػػاد التنميػة ليلػبحوا منتجػػيف داعمػػيف لعجمػػة
 وانستجابة والمجتمعي،ي ر التماسؾ اةسالسعي لتحقيؽ حياة كريمة، وتعزيز التعاضد والتشابؾ و 

 واةساسػػػػية، وتػػػػوفير متطمبػػػػات الحيػػػػاة الكريمػػػػة لألفػػػػراد الػػػػذيف ن انيةاإلنسػػػػ انحتياجػػػػاتلجميػػػػع 
 ومعنويػػػاً  ماديػػػاً فػػػي اةرض مػػػف خػػػالؿ تقػػػديـ الػػػدعـ والرعايػػػة وانىتمػػػاـ بيػػػـ  يسػػػتطيعوف ضػػػرباً 

ديسػػمبر  ٛٔ.)حسػػاف طيبػػوب "مػػدير عػػاـ لػػندوؽ الزكػػاة"، اتلػػاؿ شخلػػي، وتعميمياً  ولػػحياً 
 ـ(ٕٚٔٓ
اةراضػػي الفمسػػطينية ووجػػود دولػػة الكيػػاف اللػػييوني فػػِّف قػػانوف  لموضػػع السػػا د فػػي ونظػػراً      

-، حيػث ألػػدر سػػيادة الػر يس الراحػػؿ أبػػو عمػػار فػػي أراضػػي الضػػفةمطبقػا  ظػػؿردنػػي الزكػاة اة
يف إلػػػدار قػػػوانيف ببقػػػاء القػػػوانيف السػػػارية فػػػي اةراضػػػي الفمسػػػطينية لحػػػ ييقضػػػ قػػػراراً  -رحمػػػو اهلل

 ـ(ٕٕٔٓ.)قاسـ،وتشريعات جديدة
 : مجمس إدارة الصندكؽ: الثاني المطمب

قػػرار  تػػـ تنسػػيب مجمػػس إدارة للػػندوؽ الزكػػاة الفمسػػطيني لرعايػػة شػػؤونو ورسػػـ سياسػػاتو العامػػة واا
 : ـ(ٕٕٔٓ)قاسـ، الخطط والمشاريع والموازنة العامة بحيث يتألؼ المجمس مف

 وزير اةوقاؼ والشؤوف الدينيةً  ر يساً  .ٔ
 لمر يس مدير عاـ لندوؽ الزكاة نا باً  .ٕ
 ممثؿ عف دار اإلفتاء الفمسطينية )ف ة عميا( عضواً  .ٖ
 ( عضواً مثؿ عف وزارة المالية ) ف ة عميام .ٗ
 ( عضواً )ف ة عميا انجتماعيةممثؿ عف وزارة الشؤوف  .٘
 ( عضواً ممثؿ عف سمطة النقد ) ف ة عميا .ٙ
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خمسػػة أعضػػاء مػػف القطػػاع الخػػاص مػػف الميتمػػيف بشػػؤوف الزكػػاة يعيػػنيـ مجمػػس الػػوزراء  .ٚ
 وزير اةوقاؼ. بتنسيب مف

لندوؽ الزكاة عمى تشكيؿ لجاف زكاة طوعية في محافظػات  -وقاؼ كما حرلت وزارة اة     
الوطف وذلؾ بيدؼ تسييؿ الولوؿ إلى التجمعات السكانية والتعػرؼ عمػى اةسػر المسػتفيدة مػف 

 .د ىذه المجػاف في مناطػؽ سكناىػـخالؿ تواجػ
وقػػاؼ والشػػ وف الدينيػػة، وأف العػػامميف فيػػو ىػػػـ وزارة اة داراتعممػػًا أف اللػػندوؽ يعػػد أحػػد إ     
موظؼ ويتقاضوف رواتبيـ عمى السػمـ الحكػومي و نظػاـ الخدمػة المدنيػة، وحتػى نيايػة  ٕٔقرابة 
موظػػػؼ ممػػػف يعممػػػوف بمجػػػاف الزكػػػاة ويتقاضػػػوف أجػػػورىـ مػػػف  ٓٓٛـ ىنػػػاؾ قرابػػػة ٕٚٔٓالعػػػاـ 

ـ قرابػة أربعػة ماليػيف دينػار ٕٚٔٓنيايػة لجانيـ، حيث ولؿ مجمؿ مرتبات أول ؾ العامميف مػع 
أردني، وىذا اةمر يأتي نتيجة المشاريع انسػتثمارية التػي تػديرىا المجػاف المركزيػة فػي محافظػات 

ديسػػػمبر  ٛٔالضػػػفة ال ربية.)حسػػػاف طيبػػػوب "مػػػدير عػػػاـ لػػػندوؽ الزكػػػاة"، اتلػػػاؿ شخلػػػي، 
 ـ(ٕٚٔٓ

 :ـ(َُِِ)قاسـ، صندكؽ الزكاةكمكارد كاردات  :المطمب الثالث
 الزكاة التي يرغب المسمموف في تأديتيا . .ٔ
 اللدقات العامة الجارية . .ٕ
 اليبات والتبرعات . .ٖ
 كفانت اةيتاـ . .ٗ
 والنذور ولدقة الفطر والعقا ؽ التي تقدـ لملندوؽ . واةضاحياللدقات  .٘
 لطبية والمساعدات لمطالب الفقير .االمساعدات  .ٙ
 لممشاريع التأىيمية .المحلمة مف واردات المجاف % ٓٔنسبة  .ٚ

 ـ(:َُِِ)قاسـ، : أىداؼ صندكؽ الزكاةالمطمب الرابع
 التكافؿ انجتماعي في المجتمع الفمسطيني . العمؿ عمى ضماف .ٔ
 الطار ة وحفظ كرامتيـ .و الفقراء وذوي الحانت الخالة  إليواءمراكز معتمدة  توفير .ٕ
ةداء فريضػػػػػة الزكػػػػػاة  تعمػػػػػؿ بنزاىػػػػػة وعدالػػػػػة تحفػػػػػز المكمفػػػػػيف مؤسسػػػػػات موثوقػػػػػة إيجػػػػػاد .ٖ

المتعففػػة  رمػػا يػػوفر عمػػييـ عنػػاء البحػػث عػػف اةسػػك، بسػػيولة ويسػػر واللػػدقات واليبػػات
 والمحتاجة .

وريعيػػا  إيرادىػػافػػؽ ني اسػػتثماريةإحيػػاء سػػنة اللػػدقة الجاريػػة بِّقامػػة مشػػاريع وقفيػػة خيريػػة  .ٗ
 عمى الفقراء ومشاريع الخير.
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 ـ(َُِِ)قاسـ،صندكؽ الزكاة كلجانو المركزيةيا : أىـ األعماؿ التي يقـك بالمطمب الخامس
: 

 .جمع الزكاة واللدقات والتبرعات .ٔ
 .البحث انجتماعي .ٕ
لألسػػػػػر  انجتمػػػػػاعيالمسػػػػػن و  البحػػػػػث وفػػػػػؽ بيانػػػػػات تقػػػػػديـ المسػػػػػاعدة الماليػػػػػة : وتكػػػػػوف .ٖ

 المحتاجة.
وحاجػة  اةيتػاـالفقيرة بتقػديـ مبػال  شػيرية حسػب ميزانيػة المجنػة ومخلػص  اةسركفالة  .ٗ

 .اةسرة
 المسػػػػاعدات الماليػػػػة الطار ػػػػة وتقػػػػـو المجنػػػػة بمنحيػػػػا لمحػػػػانت الطار ػػػػة لمسػػػػاعدة الفقػػػػراء .٘

 وابف السبيؿ (. ،، الكوارثالجراحية ) العمميات مثؿ المحتاجيف
ة مػػػف المػػػواد التموينيػػػػة ويشػػػترط فػػػي المػػػػواد ر سػػػوتشػػػمؿ احتياجػػػػات اة :الطػػػرود ال ذا يػػػة .ٙ

 الموزعة أف تكوف مف المنتجات المحمية .
المطبخ  وأدواتالمساعدات العينية: وتشمؿ توزيع المالبس والبطانيات والفراش والمدافئ  .ٚ

 لبيوت الفقراء والمحتاجيف .
 مشروع إفطارات اللا ـ بِّقامة موا د الرحمف في المساجد ودور اةيتاـ . .ٛ
 واحتياجات العيديف . واةحذيةمشروع كسوة العيد وذلؾ بتوزيع المالبس  .ٜ
خيػػػػري بتوزيػػػػع الخبػػػػز عمػػػػى العػػػػا الت المحتاجػػػػة وخالػػػػة فػػػػي شػػػػير مشػػػػروع الرغيػػػػؼ ال .ٓٔ

 رمضاف المبارؾ .
والشيرية  رعايتيـ وأىميـ وذوييـ ويتـ ذلؾ بتقديـ الكفانت المالية مف خالؿ اةيتاـكفالة  .ٔٔ

ذا أكمػػػؿ اليتػػػيـ دراسػػػتويلكػػػؿ يتػػػيـ مكفػػػوؿ حتػػػى يبمػػػ  اليتػػػ تسػػػتمر  ـ سػػػف الثامنػػػة عشػػػرة، واا
 .مو الكفالة حتى انتياء تعمي

والفقػػراء والمسػػاىمة فػػي  اةيتػػاـكفالػػة الطػػالب وىػػي تشػػمؿ  المسػػاعدات الماليػػة التعميميػػة: .ٕٔ
المعاىػػػد والجامعػػػات اط أو رسػػػـو الدراسػػػة فػػػي المػػػدارس و مػػػف خػػػالؿ سػػػداد أقسػػػ تعمػػػيميـ

كتػػػػب لمأثمػػػػاف مػػػػف والفقػػػػراء  اةيتػػػػاـلمطمبػػػػة باإلضػػػػافة إلػػػػى ت طيػػػػة الملػػػػاريؼ اليوميػػػػة 
 . وأخرى والقرطاسية

تقػػػـو لجػػػاف الزكػػػاة بتقػػػديـ الخػػػدمات اللػػػحية والمسػػػاعدات سػػػاعدات اللػػػحية: حيػػػث الم .ٖٔ
الماليػػػػة لألمػػػػور اللػػػػحية لجميػػػػع منتفعػػػػي المجػػػػاف مػػػػف العػػػػا الت ذات الػػػػدخؿ المحػػػػدود 

 : مف خالؿوالحانت الطار ة 
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  إقامػػة المستشػػفيات والمراكػػز الطبيػػة والعيػػادات التػػي تقػػدـ خػػدماتيا اللػػحية مػػف
 .برسـو رمزية أو مجانية لمفقراء وتوفير أدويةوتحاليؿ  عالج

  تقديـ المساعدات المالية والتسػييالت فػي المستشػفيات كالمسػاىمة فػي العمميػات
 .اعية واةجيزة الطبية والعالجاتالجراحية وأثماف اةطراؼ اللن

  التأميف اللحي الحكومي لمحانت المرضية المزمنة .توفير 
إخػراج المحتػاجيف مػف طػور الرعايػة بيػدؼ المشػاريع التأىيميػة لمسػاعدة العػا الت الفقيػرة  .ٗٔ

 لى طور التنمية المستدامة .إانجتماعية غاثية و اإل
مثػػؿ عمػػارة الزكػػاة والنػػور فػػي نػػابمس  خيريػػاً  مشػػاريع اللػػدقة الجاريػػة والتػػي توقػػؼ وقفػػاً  .٘ٔ

 وعمارة الجمؿ في طولكـر .
 د ريعيا لمفقراء مثؿ ملنع اللفا لمنتجات اةلباف / نابمس إقامة ملانع تأىيمية يعو  .ٙٔ

 : ـ(َُِِ)قاسـ، معكقات العمؿ في صندكؽ الزكاة كلجاف الزكاة: المطمب السادس
 الملادقة عمى قانوف الزكاة الفمسطيني وىيكمية لندوؽ الزكاة . إجراءاتعدـ استكماؿ  .ُ
مػػة المضػػافة أو ضػػريبة اةمػػالؾ سػػواء ضػػريبة الػػدخؿ أو القي اةعبػػاء الضػػريبية وتعػػددىا .ٕ

 وغيرىا، مما يجعؿ الكثير مف المكمفيف يمتنعوف عف دفع أمواؿ الزكاة.
أف ىنػاؾ ارتفػاع نقص الموارد المالية الالزمة لقنفاؽ عمى ملارؼ الزكاة خالػة شن و  .ٖ

 متواتر في نسب الفقر والبطالة.
التػػػي تعيػػػؽ تحػػػويالت اةمػػػواؿ ،  الكيػػػاف اللػػػييوني القمعيػػػة التػػػي يقػػػـو بيػػػا جػػػراءاتاإل .ٗ

 وملادرة أمواؿ المجاف مف البنوؾ، واقتحاـ مقار المجاف .
عػف دعػـ لجػػاف الزكػاة فػي فمسػػطيف ، وذلػؾ بسػبب الظػػروؼ  العالميػػة المؤسسػات تخػوؼ .٘

، ومػػػػا نجػػػػـ عنيػػػػا مػػػػف معاىػػػػدات مكافحػػػػة سبتمبػػػػػػرٔٔالعالميػػػػة وخالػػػػة بعػػػػد أحػػػػداث  
  .اإلرىاب

 في لجاف الزكاة .عدـ وجود كادر موحد لموظ .ٙ
  ـ(:َُِِ)قاسـ، المستقبميةالتطمعات : المطمب السابع

مكانية التوالؿ اإللكتروني مػع كافػة المجػاف المركزيػة  إيجاد .ٔ مقر دا ـ للندوؽ الزكاة، واا
والمحمية والمشاريع الخالة بالزكاة وفؽ أحدث الوسا ؿ التقنية والعممية واةكاديمية، بمػا 

 ة اللندوؽ .يحقؽ أىداؼ ورسالة ورؤي
مػػػػػع  يػػػػػتالءـقػػػػػانوف علػػػػػري للػػػػػندوؽ الزكػػػػػاة الفمسػػػػػطيني  إلػػػػػدار إجػػػػػراءاتاسػػػػػتكماؿ  .ٕ

 احتياجات الوطف والمواطف بما يحقؽ فريضة الزكاة .
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استثمار المباني المشيدة والتي تتبع لجاف الزكاة والتي لـ تستكمؿ، وذلػؾ بِّقامػة مشػاريع  .ٖ
 .الف ات اةقؿ حظاً طبية ولحية وخدماتية تخدـ المواطف الفمسطيني مف 

اسػػتكماؿ تشػػكيؿ مجػػالس إدارة مينيػػة متخللػػة لممشػػاريع اللػػحية والطبيػػة واللػػناعية  .ٗ
 والتعميمة والتربوية لتحقيؽ ال اية التي أنشأت مف أجميا ىذه المشاريع.

 : أىـ انجازات الصندكؽ :المطمب الثامف
عمػػى تشػػكيؿ لجنػػة الوطنيػػة  ـٕٚٔٓملػػادقة مجمػػس الػػوزراء الفمسػػطيني منتلػػؼ العػػاـ  .ٔ

مػف وزارة التنميػة اإلجتماعيػة  كالً ضاحي بر اسة لندوؽ الزكاة الفمسطيني وبعضوية لأل
قتلػػػػاد الػػػػوطني والزراعػػػػة واللػػػػحة ومشػػػػاركة الجمعيػػػػات الخيريػػػػة الفاعمػػػػة فػػػػي ىػػػػذا وان

سػػػعارىا، وتخزينيػػػا أضػػػاحي مػػػف حيػػػث شػػػراؼ عمػػػى موسػػػـ اةوالتػػػي ميمتيػػػا اإل المجػػػاؿ
 ـ(ٕٚٔٓ)الموقع انلكتروني لوكالة معا،لى مستحقييا.إيلاليا اا و 
مػع المؤسسػات  عقد  رشات عما داخلية  خارجية  ر قيع ارفاقيات رعا ن  ربادا خبرات .ٕ

 ٛٔ)حساف طيبوب "مدير عاـ لندوؽ الزكاة"، اتلاؿ شخلػي،  الخيرية حوؿ العالـ.
 ـ(ٕٚٔٓديسمبر 

توقيػػػع اتفاقيػػػة البوابػػػة اإللكترونيػػػة مػػػع وزارة التنميػػػة انجتماعيػػػة بمػػػا يحػػػدد انحتياجػػػات  .ٖ
، وبالتػالي يمنػع التكسػب دوف وجػو ويعطي بيانات لحيحة لمتحقؽ مف حالة المسػتفيديف

 ـ(.ٕٙٔٓ)الموقع انلكتروني لوكالة العرب اآلف،.حؽ
اتفاقيػة شػراكة مػع لجنػة زكػاة  ـ بتوقيػعٕٛٔٓقياـ لندوؽ الزكاة الفمسطيني خالؿ العاـ  .ٗ

ألػؼ شػيكؿ، وىػي  ٖٓٓنابمس المركزية لتنفيذ مشاريع تنموية " تمكيف "، بِّجمػالي مبمػ  
تشػػػمؿ رزمػػػة مػػػف المشػػػاريع التأىيميػػػة، باإلضػػػافة إلػػػى تأىيػػػؿ أسػػػر جديػػػدة مدرجػػػة ضػػػمف  

لوكالة  )الموقع انلكتروني.البوابة اإللكترونية، وتمتـز بتنفيذ تعميمات وسياسات اللندوؽ
 ـ(.ٕٛٔٓ سوا انخبارية،
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 المبحث الثاني: اإلدارة العامة لمزكاة_كزارة األكقاؼ )محافظات قطاع غزة(
  اإلدارة العامة لمزكاة :ب تعريؼ المطمب األكؿ :

إدارة معتمدد ة ودد ها وأب همهاددبمبب هطددعًبب هًكددبل نظبميدد  انت  ممدد   اإلدارة العامػػة لمزكػػاة ىػػي     

ىي ة زكويػة تيػدؼ إلػى زيػادة الػوعي بالزكػاة وترسػيخ  ، كما وُتعداألههبف هانشئون ان ي مةنوزارة 
وتعمػؿ عمػى  ،المجاؿ التنموي عمى لػعيد الفػرد والمجتمػع يودورىا الياـ ف ،مفيوـ فاعمية الزكاة

إحيػػػػاء ىػػػػذه الفريضػػػػة تطبيقػػػػًا وممارسػػػػة لتسػػػػتفيد منيػػػػا الشػػػػرا ن المحتاجػػػػة عمػػػػى اختالفيػػػػا وفقػػػػًا 
 يمزكػػػاة أيضػػػًا فػػػدارة العامػػػة لتضػػػع اإلكمػػػا  ،اريؼ الشػػػرعية التػػػي تسػػػمى "ملػػػارؼ الزكػػػاة"لمملػػػ

مجػػاؿ تنميػػة  ياعيػػًا ومػػتالحـ إنسػػانيًا، وينشػػط فػػتحقيػػؽ مجتمػػع متكافػػؿ اجتم اأعمػػى سػػمـ أولوياتيػػ
وقػػاؼ، وزارة اة).العمػػؿ الخيػػري وخدمػػة المػػواطف الفقيػػر والمحتػػاج وفػػؽ أحكػػاـ الشػػريعة اإلسػػالمية

 (ٕدارة العامة لمزكاة، ص حة الداخمية لقالال 

 :(ٖ -ٕقدارة العامة لمزكاة، ص الال حة الداخمية ل)وزارة اةوقاؼ،  .دارة العامة لمزكاةمياـ اإل

قرار  يلة الزكاة ليكوف أداؤىا فعاًن فإعداد الدراسات اليادفة لتطوير رسا -ٔ خدمة المجتمع، واا
الخطط التنفيذية لحث المواطنيف عمى أداء الزكاة وغيرىا مف اليبات واللدقات والتبرعات 

 إلى لندوؽ الزكاة.
اإلشػػراؼ المباشػػر عمػػى تشػػكيؿ ومتابعػػة أعمػػاؿ المجػػاف، والرقابػػة الداخميػػة عمػػى اإليػػرادات  -ٕ

 والملروفات المخللة لمجنة.
عدة اةسػػر المحتاجػػة والطػػالب وشػػرا ن المجتمػػع المختمفػػة وضػػع نظػػاـ لكفالػػة اةيتػػاـ ومسػػا -ٖ

 وحسب اةولوية. 
اإلنفػػػاؽ واللػػػرؼ عمػػػى ملػػػارؼ الزكػػػاة الشػػػرعية المقػػػررة حسػػػب اةىميػػػة والحاجػػػة عمػػػى  -ٗ

 المستحقيف حسب الوجو الشرعي.
دارة أعمػػػػاؿ لجػػػػاف الزكػػػػاة ومحاسػػػػبتيا  -٘ إلػػػػدار التعميمػػػػات والمكاتبػػػػات والتعػػػػاميـ لتنظػػػػيـ واا

 مييا.واإلشراؼ ع
 إقرار الموازنة التقديرية مف خالؿ مشروع يعد لمنفقات والواردات. -ٙ
إقامة وبناء قاعدة معمومات اجتماعية مركزيػة لمعرفػة كػؿ مػا يتعمػؽ بف ػات المحتػاجيف مػف  -ٚ

أيتػػػػاـ وأسػػػػر وطػػػػالب فقػػػػراء مػػػػع اإللمػػػػاـ بمعػػػػدنت الفقػػػػر ومعػػػػدنت النمػػػػو والتنسػػػػيؽ مػػػػع 
 المؤسسات والوزارة.
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الموازنة التقديرية السنوية لملندوؽ والتدقيؽ عمى البيانات الػواردة بيػا قبػؿ مراجعة مشروع  -ٛ
 عرضيا عمى اةميف العاـ.

 يواإلجػػػراءات الماليػػػة واإلداريػػػة فػػػ التأكػػػد مػػػف سػػػالمة تطبيػػػؽ وتنفيػػػذ السياسػػػات واةنظمػػػة -ٜ
 الوحدات اإلدارية بالمجنة.

 بيانات الحساب الختامي لمجاف الزكاة. يالتدقيؽ ف -ٓٔ
 إجراءات الجرد السنوي. يءات مستودعات المجاف والمشاركة فعمى إجرا الرقابة -ٔٔ
عقد انجتماعات الدورية لرؤساء لجاف الزكاة لالطالع عمػى نشػاطاتيـ وتػوجييـ لتطػوير  -ٕٔ
 لجانيـ. يلعمؿ فا
تزويػػد لجػػاف الزكػػاة بالعديػػد مػػف المشػػاريع اإلنتاجيػػة التػػي تعػػدىا الػػوزارة، لرعايػػة ومسػػاعدة  -ٖٔ

 .اةسر المستورة
 أية أعماؿ أخرى ذات لمة بطبيعة عمؿ اللندوؽ. -ٗٔ

 : العاممة في قطاع غزة لجاف الزكاةالمطمب الثاني : 
التي  الزكاةدارية متخللة ينحلر عمميا بكؿ ما يتعمؽ بأمواؿ إ مؤسساتىي عبارة عف      

كػػػؿ منطقػػػة  فػػػى ةفرضػػيا اهلل عػػػز وجػػػؿ عمػػى كافػػػة المسػػػمميف كونيػػػا مػػف أركػػػاف اإلسػػػالـ الخمسػػ
، وىػي تنشػأ بقػرار لػادر عػف وزيػر اةوقػاؼ ج رافية باإلضافة إلى التبرعػات واللػدقات العينيػة

 ٖٗأو مػػف يفوضػػو الػػوزير بػػذلؾ، حيػػث بمػػ  عػػدد لجػػاف الزكػػاة العاممػػة فػػي محافظػػات قطػػاع غػػزة 
بمػػػة ـ.)أسػػػامة اسػػػميـ: مػػػدير عػػػاـ اإلدارة العامػػػة لمزكػػػاة، مقإٛٔٓلجنػػػة وفقػػػًا إلحلػػػا يات العػػػاـ 

 ـ(ٕٛٔٓيوليو  ٖٔشخلية، 
قدارة العامػػػة ارة اةوقػػػاؼ، الال حػػػة الداخميػػػة لػػػ)وز   مجػػػاف الزكػػػاةل التنظيميػػػة خصػػػائصأكالن : ال

 :(ٖلمزكاة، ص 
محافظات غزة حسب المناطؽ الج رافية لقطاع غزة بقرار مف وزير  يتتشكؿ المجاف ف -ٔ

 المنطقة.اةوقاؼ أو مف يفوضو الوزير بالتنسيؽ مع مدير أوقاؼ 
 محافظات الوطف. يكؿ منطقة ج رافية متعارؼ عمييا فتشكؿ لجنة زكاة ل -ٕ
 عضوًا متطوعيف فقط في العمؿ الخيري. ٔٔ-ٚتشكؿ لجنة الزكاة مف  -ٖ
ينتخب اةعضاء مػف بيػنيـ ر ػيس المجنػة ونا بػو وأمػيف السػر وأمػيف اللػندوؽ، ممػف رشػحوا  -ٗ

بحضػور منػدوبيف اثنػيف اةوؿ عػف اإلدارة العامػة والثػاني عػف أنفسيـ ليذه المياـ ويتـ اننتخػاب 
 الدا رة القانونية بطريؽ انقتراع السري وحسب عدد اةلوات بالترتيب.

 الفترة اإلدارية الواحدة لمجنة الزكاة سنتيف ميالديتيف متتاليتيف. -٘
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يف إن إذا لػدر قػرار ن يجوز لر يس لجنة زكاة تولي ر اسة المجنة ةكثر مف فتػرتيف متتػاليت -ٙ
 مف الوزير بخالؼ ذلؾ وبتنسيب مف مدير عاـ اللندوؽ.

المنػػاطؽ بنػاًء عمػػى تنسػيب مػف مديريػػة أوقػاؼ المنطقػػة بحيػث ترفػػع  يتتشػكؿ لجػاف الزكػػاة فػ -ٚ
اةسماء لقدارة العامة لمزكاة التي تولي بالتلديؽ عمييا حسب القانوف ومف ثـ يلادؽ الوزير 

 كيميا.أو مف يفوضو عمى تش
 تتبع المجاف مباشرة لقدارة العامة لمزكاة مف حيث اإلشراؼ اإلداري والمالي. -ٛ
تقدـ لجاف الزكاة الفرعيػة تقريػرًا شػيريًا إداريػًا وآخػر ماليػا لػقدارة العامػة للػندوؽ الزكػاة عػف  -ٜ

 نشاطيا.
قدارة العامػػة لمزكػػاة، ص ارة اةوقػػاؼ، الال حػػة الداخميػػة لػػ)وز   أىػػداؼ المجنػػة كأنشػػطتياثانيػػان : 

٘)   : 
 جمع الزكوات واللدقات، وتوزيعيا حسب النص الشرعي. -ٔ
 مساعدة الفقراء والمحتاجيف، مف الناحيتيف المادية وانجتماعية. -ٕ
 الجامعات والمدارس. يفمساعدة الطمبة الفقراء الدارسيف  -ٖ
 مساعدة اةطفاؿ واةيتاـ وذلؾ بِّيجاد كفيؿ ليـ. -ٗ
اعدة اةسر الفقيرة لتكوف قادرة عمى التحوؿ إلى أسر منتجة تعتمد عمى ذاتيا، مف خالؿ مس -٘

 برامل تأىيمية خالة.
 مساعدة العجزة والمسنيف واإلنفاؽ عمييـ، ورعايتيـ لحيًا واجتماعيًا. -ٙ
 مساعدة المعاقيف والعناية بيـ لحيًا واجتماعيًا. -ٚ
 تكاليؼ عالجيـ. ياعدة المرضى الفقراء والمساىمة فمس -ٛ
 شير رمضاف المبارؾ. يإقامة موا د إفطار جماعية ف -ٜ
 قبوؿ اةضاحي والنذور ولدقة الفطر وتوزيعيا وفؽ الشروط الشرعية لمفقراء واةيتاـ. -ٓٔ
 تقديـ العوف العاجؿ لممعسريف الذيف ألمت بيـ ضا قة مالية. -ٔٔ
 وتدقيؽ المعمومات الواردة إلييا. حلر اةيتاـ مف خالؿ عمميات البحث انجتماعي -ٕٔ

 :(ٚقدارة العامة لمزكاة، ص ارة اةوقاؼ، الال حة الداخمية ل)وز  مكارد لجنة الزكاةثالثان : 
أدا يػػا لمجنػػة مباشػػرة أو التػػي تحػػاؿ إلػػى المجنػػة عػػف  يواؿ الزكػػاة التػػي يرغػػب المسػػمموف فػػأمػػ -ٔ

 اةوجو الشرعية لمستحقييا. يرفيا فلخيرية أو أية جية أخرى للطريؽ الجمعيات واليي ات ا
التبرعات واليبات واإلعانات المقدمة مف ال ير والتي ن تتعػارض مػع أىػداؼ المجنػة ويقبميػا  -ٕ

 مجمس اإلدارة واةمواؿ التي تنتل عف ممارسة المجنة لألنشطة التي ن تتعارض مع أىدافيا.
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 -ٕدارة العامػػة لمزكػػاة، ص الداخميػػة لػػق ارة اةوقػػاؼ، الال حػػة)وز   مصػػارؼ لجنػػة الزكػػاةرابعػػان : 
ٖ): 

 : حكاـ التاليةلأل ءات الصرؼ كفقان اجر تقـك لجاف الزكاة بإ
تجرى معامالت اللرؼ مػف مػوارد لػندوؽ المجنػة بموجػب سػندات لػرؼ معتمػدة وموقعػة  -ٔ

مزكػػاة واعتمػػاد تواقيػػع عمػػى الشػػيكات والمعػػامالت لمػػف محاسػػب المجنػػة ومحاسػػب اإلدارة العامػػة 
 لمالية.ا
المعاممػػة الطار ػػة تلػػرؼ لمػػرة واحػػدة ون تلػػرؼ مػػرة أخػػرى لػػنفس الشػػخص إن بعػػد مػػرور  -ٕ

 ثالثة شيور متتالية عمى اةقؿ.
تلػػػرؼ وتخلػػػص المسػػػاعدات الشػػػيرية بنػػػاء عمػػػى دراسػػػة اجتماعيػػػة ميدانيػػػة تقػػػـو بتعب ػػػة  -ٖ

 اةوراؽ الثبوتية التالية:بياناتيا المجنة الفرعية وتلرؼ حسب إمكانيات لندوؽ المجنة وحسب 
 إرفاؽ طمب المساعدة ولورة اليوية الشخلية.  -
 المنطقة بعدـ حلوؿ اةسرة عمى مساعدة منيا. يدة مف وزارة الش وف انجتماعية فشيا  -
تعاد دراسة الحالة انجتماعية لكؿ مستفيد لمتحقؽ مف استمرار حاجتو لممبم  الثابت وذلؾ  -

 ؼ.بعد مضى سنة مف كؿ لر 
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 .ىيئة الزكاة الفمسطينية : الثالثالمبحث 
 تمييد :
انعتباريػة ىي ة الزكاة الفمسطينية حسب القانوف ىي ىي ة وطنيػة مسػتقمة تتمتػع بالشخلػية      

ت التي تكفػؿ ليػا التلرفالقانونية لمباشرة جميع اةعماؿ و اةىمية او انستقالؿ المالي واإلداري و 
تتمثػػؿ ىػػػذه و  ،اللية التامػػة عػػػف أمػػواؿ الحكومػػػةأمػػػواؿ الزكػػاة تتمتػػػع بانسػػتق أفط و  ،تحقيػػؽ أىػػدافيا

حيػػث يػػتـ  ،بالزكػػاة اليػػة وموازنػػات خالػػةقػػوا ـ مية بوجػػود نظػػاـ محاسػػبي و حسػػابات و انسػػتقالل
ومػف ىػذا  ،وضع أمواؿ الزكاة في حساب خاص بيا في البنوؾ العاممػة فػي اةراضػي الفمسػطينية

مػػػف خػػػالؿ جمعيػػػا و تنميػػػة يي ػػػة رسػػػالة سػػػامية بتنظػػػيـ تطبيػػػؽ فريضػػػة الزكػػػاة التعريػػػؼ تتبنػػػى ال
نفاقيػا فػي ملػارفيا الشػػرعية تحقيقػا لمبػدأ التكافػؿ امواردىػا و  نجتمػػاعي عبػر تبنػي أنظمػة ماليػػة اا

داريػػة تتواو  معػػايير الجػػودة المؤسسػػية معتمػػدة عمػػى المشػػاركة فػػؽ مػػع أحكػػاـ الشػػريعة اإلسػػالمية و اا
 ـ(ٕٕٔٓانلكتروني ليي ة الزكاة الفمسطينية،  )الموقع المجتمعية

قانوف تنظيـ  ـ باسـٕٛٓٓ( لسنة ٜلقد ألدر المجمس التشريعي الفمسطيني القانوف رقـ )و      
سػػطينية التػػي تعمػػؿ بلػػورة مسػػتقمة الػػذي تمخػػض عنػػو إنشػػاء ىي ػػة الزكػػاة الفمالزكػػاة الفمسػػطيني و 

وألػػدر مجمػػس الػػوزراء الفمسػػطيني القػػرار  ،متخللػػة بشػػؤوف الزكػػاة فػػي اةراضػػي الفمسػػطينيةو 
ىػػػـ نخبػػػة مػػػف أمنػػػاء ىي ػػػة الزكػػػاة الفمسػػػطينية و  ـ بتشػػػكيؿ مجمػػػسٕٓٔٓ/ٕ/ٕ( بتػػػاريخ ٗٔرقػػػـ )

فة إلػػى مجموعػػة اإلدارة باإلضػػاو  انقتلػػادلػػيف فػػي مجػػاؿ الشػػريعة اإلسػػالمية و العممػػاء المتخل
 جمػػس أمنػػاء ىي ػػة الزكػػاةحيػػث باشػػر م ،مػػف العػػامميف فػػي المجػػاؿ الخيػػريمػػف رجػػاؿ اةعمػػاؿ و 

توالػػؿ مػػع بعػػض ىي ػػات و  ،الفمسػػطينية عمميػػـ فػػأتـ وضػػع المػػوا ن الالزمػػة الناظمػػة لعمػػؿ اليي ػػة
 .أنشطتيا في ىذا المجاؿو  استفاد مف خبراتيازكاة العاممة في العالـ العربي واإلسالمي و ال

ـ اإلعػػالف ـ ومػػف خػػالؿ مػؤتمر لػػحفي عقػػد فػػي مدينػة غػػزة تػػٕٕٔٓ/ٚٓ/ٙٔفػي تػػاريخ و       
البػػدء باتخػػاذ اإلجػػراءات يـ الزكػػاة مػػف خػػالؿ ىي ػػة الزكػػاة و عػػف انطػػالؽ العمػػؿ بتنفيػػذ قػػانوف تنظػػ

اةفراد بالتعػاوف مػع وزارة الماليػة وفػؽ أنظمػة محاسػبية تسػيؿ لالزمة لجمع الزكاة مف الشركات و ا
نفػاؽ ىػذه اةمػواؿ وفػؽ ملػارفيا الشػرعيةو  ،مية جمع الزكاة ممف وجبت عمييـعم )موقػع ىي ػة   اا

 .ـ(ٕٕٔٓالزكاة الفمسطينية، 
حتػى ىػذه المحظػة بتطبيػؽ قػانوف تنظػيـ الزكػاة تقوـ ىي ة الزكاة الفمسطينية ومنذ انطالقتيا و      

ثػػؿ معيقػػات تتماةراضػػي الفمسػػطينية مػػف لػػعوبات و  لمظػػروؼ التػػي تعيشػػيا بشػػكؿ اختيػػاري نظػػراً 
بعػض وجيػات النظػر حػوؿ سياسػة اليي ػة  اخػتالؼفي اننقساـ السياسي والحلػار انقتلػادي و 

 رغػـ تمػؾ المعيقػات اسػتطاعت اليي ػة أف تفػرض ليػا كيانػاً و  ،ع اةمواؿ باإللزاـ أو بالخيارفي جم
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الشػػركات بماىيػػة ىي ػػة حيػػث باشػػرت بتوعيػػة الجميػػور والتجػػار و  ،غػػزة فػػي كافػػة محافظػػات قطػػاع
اـ الدراسػػية وورش العمػػؿ سػػواء مػػع الزكػػاة مػػف خػػالؿ عقػػد المػػؤتمرات واةيػػ قػػانوف تنظػػيـاة و الزكػػ

يػػذ الزيػػارات الميدانيػػة لمشػػركات تنفانتحػػادات والنقابػػات والمؤسسػػات الحكوميػػة وال يػػر حكوميػػة و 
قامػت اليي ػة بعقػد الشػراكات مػع العديػػد كمػػا و  ،اسػتخداـ بػرامل الت طيػة اإلعالميػة بكافػة لػورىاو 

لػػػرفيا وفػػػؽ ملػػػارفيا يـ و جػػػاؿ جمػػػع الزكػػػاة ممػػػف وجبػػػت عمػػػيمػػػف المؤسسػػػات المحميػػػة فػػػي م
ىػػػذا مػػا نجػػػـ عنػػػو تشػػكيؿ المجمػػػس اةعمػػى لمزكػػػاة بالتعػػػاوف مػػع وزارة اةوقػػػاؼ حيػػػث و  ،الشػػرعية

لجنة كمجاف فرعيػة ليػا  ٚٗعددىا المنتشرة في كافة محافظات غزة و  اعتمدت اليي ة لجاف الزكاة
كمػػػا  ،لخطػػػة المعتمػػػدةتنفيػػػذ المشػػػاريع التػػػي تقػػػـو اليي ػػػة بِّقرارىػػػا وفػػػؽ اجمػػػع الزكػػػاة و  فػػػي مجػػػاؿ

بتمويػػػػؿ بعػػػػض  التػػػػي قامػػػػتاقيػػػػات مػػػػع بعػػػػض المؤسسػػػػات الدوليػػػػة و وعقػػػػدت اليي ػػػػة بعػػػػض انتف
 ،سػاىمت فػي دعػـ القطاعػات اللػحية والتعميميػة وانجتماعيػة التػيغاثية و المشاريع التنموية واإل

 ـ الحلػػػوؿ عمػػػى عضػػػوية انتحػػػاد العػػػالمي لتعظػػػيـٕٙٔٓاسػػػتطاعت اليي ػػػة خػػػالؿ العػػػاـ كمػػػا و 
ىػذه الشػعيرة مػف خػالؿ زيػادة وعػي التشػبيؾ كػاف مػف أجػؿ تعظػيـ كؿ ىذا الحراؾ و  ،شعيرة الزكاة

يػر الػنفس و نمػاء بيػاف مقالػدىا الشػرعية فػي تطيو  ،قناعة المجتمع الفمسػطيني بفريضػة الزكػاةو 
اليي ة توجو إلى دفع الزكاة في دفع جميور المكمفيف وممف وجبت عميو الزكاة بالالماؿ مما حذا و 

افظػات قطػاع غػزة مثػؿ اإلغاثيػة فػي كافػة محيذ سمسمة مػف المشػاريع التنمويػة و قامت اليي ة بتنفو 
حفػػػر اآلبػػػار وكفػػػانت طػػػالب الجامعػػػات والمشػػػاريع اإلنتاجيػػػة اللػػػ يرة ودعػػػـ القطػػػاع اللػػػحي 

ـط ، كفالػػة اةسػػر اةشػػد فقػػراً و القطاعػػات اةخػػرى و  الال حػػة ري و إقػػرار النظػػاـ المػػالي و اإلدا وقػػد تػػ
-ٕٙٔٓلألعػواـ  انسػتراتيجيةخطتيػا التنفيذية لميي ة والعمؿ وفؽ الخطط والموازنات التش يمية و 

 ـ(.ٕٕٔٓ)موقع ىي ة الزكاة الفمسطينية،  ـٕٕٓٓ
 

 المطمب األكؿ: خصائص البنية التشريعية لقانكف تنظيـ الزكاة الفمسطيني.
انوف تنظػيـ الزكػاة لخلػا ص التشػريعية لقػىػـ األقػاء الضػوء عمػى إى لػإ ييدؼ ىذا المحػور      

 : (ـٕٛٓٓ)قانوف الزكاة الفمسطيني،   تيالفمسطيني كاآل
 : لزامية كالطكاعية في دفع الزكاةاإل  .ُ

تمـز جميع الشركات والملارؼ والمؤسسػات  -( مف قانوف تنظيـ الزكاة ٖوفؽ المادة )     
واةشػػخاص انعتبػػارييف ومػػف فػػي حكميػػـ بػػدفع الزكػػاة جبػػرًا ليي ػػة الزكػػاة طبقػػًا لمنظػػاـ الػػذي 
يلػػػدره مجمػػػس اةمنػػػاء، ويكػػػوف دفػػػع الزكػػػاة لميي ػػػة مػػػف اةشػػػخاص الطبيعيػػػيف والجمعيػػػات 

 )طوعًا(. ية جوازياً الخيرية واليي ات اةىم
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 : عدـ االزدكاج في دفع الزكاة .ٕ
 حيث تجب الزكاة عمى:

 .كؿ فمسطيني مسمـ يممؾ داخؿ فمسطيف أو خارجيا ماًن تجب فيو الزكاة 
  كؿ مسمـ غير فمسطيني يعمؿ فػي فمسػطيف أو يقػيـ فييػا ويممػؾ مػاًن فػي فمسػطيف تجػب

 فيو الزكاة.
 : لمزكاة األخذ بمبدأ تكسيع مفيـك الماؿ الخاضع .ّ

الموسػػع لمزكػػاة فأوجػػب الزكػػاة عمػػى المسػػت الت وعمػػى المرتبػػات و أخػػذ القػػانوف بالفقػػو       
ألحاب الميف الحرة، ويعتمد الرأي الموسع عمى آراء بعض الفقياء مػف المالكيػة و الحنابمػة 
و أيػػده بعػػض العممػػاء المعالػػريف أمثػػاؿ أبػػو زىػػرة و خالفػػو، كمػػا انػػو ول ػػرض توسػػيع المػػاؿ 

خاضػػع لمزكػػاة اعتمػػػد القػػانوف مبػػػدأ ضػػـ اةمػػػواؿ إلػػى بعضػػػيا عنػػد تقػػػدير نلػػاب اةمػػػواؿ ال
 .المختمفة

بالشخلػية انعتباريػة وانسػتقالؿ المػالي واإلداري، واعتبارىػا  تمتع ىي ة الزكاة الفمسػطينية .ٗ
 الجياز القانوني الناظـ لمعمؿ الزكوي في فمسطيف.

 الممنوحة لمدوا ر الحكومية.تمتع اليي ة بِّعفاءات والتسييالت  .٘
أمػػػاـ  أعمػػػى سػػػمطة فػػػي اليػػػـر اإلداري لميي ػػػة ويكػػػوف مسػػػ ونً  اعتبػػػار مجمػػػس أمنػػػاء اليي ػػػة .ٙ

 المجمس التشريعي.
 تطبيؽ قانوف الخدمة المدنية عمى موظفي اليي ة. .ٚ
 : تمتع الييئة بسمطات ىامة .ٖ

بطية القضػػػا ية بتحلػػيؿ الزكػػاة مػػف ملػػادرىا بلػػفة الضػػيتمتػػع المكمفػػوف مػػف اليي ػػة      
جػب القػانوف عقوبػات عمػى و أختلاص تسييؿ مياميـ في ذلػؾ، كمػا وعمى الجيات ذات ان

 و يتيرب عف دفع الزكاة وفؽ إجراءات محددة كالتالي: أمف يمتنع 
  مف يمتنع عف دفع الزكاة الواجبة عميو يتـ إلزامو بدفعيا كاممة، ويعاقب ب رامة ن تزيد

 الواجبة عميو. عمى  نلؼ مقدار تمؾ الزكاة
  كػػؿ شػػخص يتحايػػؿ أو يتيػػرب عػػف دفػػع الزكػػاة الواجبػػة عميػػو شػػرعًا  يػػتـ إلزامػػو بػػدفعيا

 %( مف مقدار تمؾ الزكاة الواجبة عميو.ٕٓكاممة ويعاقب ب رامة ن تزيد عمى )
 :امتياز أمكاؿ الزكاة عمى أمكاؿ الديكف في حاؿ التصفية  .ٗ

مػػػف الػػػديوف الممتػػػازة التػػػي ليػػػا حػػػؽ  -ملػػػدره أيػػػا كػػػاف نوعػػػو أو  -يعتبػػػر ديػػػف الزكػػػاة      
 اةولوية وتحلؿ قبؿ أي حؽ آخر مف الشخص المكمؼ بالزكاة أو مف كفيمو.
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 : لتزاـ بسرية بيانات دافعي الزكاةاال  .َُ
تعتبػػر جميػػع البيانػػات المتعمقػػة بػػدافعي الزكػػاة سػػرية ن يجػػوز الكشػػؼ عنيػػا إن ةمػػور      

ون يجػػػوز ةي شػػػخص إفشػػػاؤىا أو اسػػػتخداميا لقضػػػرار تتعمػػػؽ بتنفيػػػذ أحكػػػاـ ىػػػذا القػػػانوف، 
 بال ير مف دافعي الزكاة أو مستحقييا ويعاقب مف يخالؼ ذلؾ وفقًا لمقانوف.

 : اعتماد مبدأ المفاضمة بيف المصارؼ .ُُ
يحػػدد مجمػػس اةمنػػاء نسػػب اللػػرؼ عمػػى اةلػػناؼ المسػػتحقة لمزكػػاة حسػػب اةوضػػاع      

 اةلناؼ.القا مة وتحديد اةولويات ليذه 
 : جكاز استثمار أمكاؿ الزكاة .ُِ

يجػوز ليي ػة الزكػاة توظيػػؼ أمػواؿ الزكػاة فػي مشػػاريع اسػتثمارية إنتاجيػة أو خدميػة، مػػع      
 مراعاة الشروط التالية:

  أف ن تتوافر وجوه لػرؼ عاجمػة لمسػتحقي الزكػاة تقتضػي التوزيػع الفػوري ةمػواؿ
 الزكاة.

 بالطرؽ المشروعة. أف يتـ استثمار أمواؿ الزكاة ك يرىا 
  بذؿ الجيػد لمتحقػؽ مػف كػوف انسػتثمارات التػي ستوضػع فييػا أمػواؿ الزكػاة مجديػة

 ومأمونة. 
 المطمب الثاني: خصائص البنية اإلدارية كالتنظيمية لييئة الزكاة الفمسطينية.

لقانوف يف وفقا داريإة عمى مستوييف يداري والتنظيمي ليي ة الزكاة الفمسطيناإليشتمؿ المحور 
 :  (ـٕٛٓٓقانوف تنظيـ الزكاة،  ) تيتنظيـ الزكاة كاآل

 : : مجمس األمناء كالن أ
( ٜٕينشػػأ بموجػػب قػػانوف تنظػػيـ الزكػػاة مػػا يسػػمى بمجمػػس أمنػػاء ىي ػػة الزكػػاة وفػػؽ المػػادة )     

ويكػػػػوف  ،حسػػػف السػػػيرةممػػػف عرفػػػػوا بالكفػػػاءة والنزاىػػػة و  عضػػػواً  ٘ٔ(، ويتكػػػوف مػػػف ٖٓوالمػػػادة )
مػنيـ مػف كبػار  ٓٔيشػترط أف يكػوف و  ،بتنسيب مف مجمس الوزراء وملػادقة المجمػس التشػريعي

اء المختليف في العمـو الشرعية وانقتلاد اإلسالمي والباقي ممثميف عف مؤسسات وتجػار العمم
كاة أىداؼ ىي ة الز كبار دافعي الزكاة وىو يمثؿ السمطة العميا التي تتولى اإلشراؼ عمى تحقيؽ و 

 : يمتمؾ اللالحيات التاليةالفمسطينية و 
 الخطط العامة لميي ة إقرار السياسات و  .ٔ
ليػػذا  إقػػرار تولػػيات مجمػػس اإلدارة بشػػأف تعػػديؿ معػػايير و أنظمػػة تحلػػيؿ الزكػػاة وفقػػاً  .ٕ

 القانوف.
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 إقرار السياسات بشأف استقطاب المزكيف مف خارج فمسطيف. .ٖ
 ميي ة.الحساب الختامي لإقرار الموازنة السنوية و  .ٗ
لمقػوانيف المعمػوؿ بيػا  الييكؿ التنظيمػي وفقػاً إقرار أنظمة الموظفيف والعامميف في اليي ة و  .٘

 في فمسطيف.
 إعالف النلاب الشرعي لمزكاة . .ٙ
 ليذا القانوف. توجييات اللرؼ عمى البنود المختمفة وفقاً تحديد سياسات و  .ٚ
 القياـ بأي عمؿ أو ممارسة لتحقيؽ أىداؼ اليي ة. .ٛ
 : دارةمجمس اإلثانيا: 
دارة ىي ػة إمػا يسػمى مجمػس  أانوف تنظيـ الزكػاة الفمسػطيني ينشػ( مف قٖٔبمقتضى المادة )     

الزكػاة الفمسػػطينية، حيػػث ُيعػػيف مجمػػس اةمنػػاء مػػف غيػػر أعضػػا و مجمػػس إدارة لميي ػػة يتكػػوف مػػف 
مػػػـو الشػػػرعية تسػػعة أعضػػػاء ممػػػف عرفػػوا بالكفػػػاءة والنزاىػػػة وحسػػف السػػػيرة والخبػػػرة الكافيػػة فػػػي الع

 مناء.ماـ مجمس اةأ والمالية واإلدارية وانقتلادية والقانونية ويعتبر مس ونً 
 : دارة الييئةإركط مف ييعيف عضكا في مجمس شأ. 

 ( عاـ.ٖٖأف ن يقؿ عمره عف ) .ٔ
 أف ن يكوف فاقد اةىمية وفقًا لقرار محكمة فمسطينية أو غيرىا. .ٕ
 أف ن يكوف قد أشير إفالسو. .ٖ
 مشيودًا لو باةمانة وانستقامة والكفاءة وحسف السير والسموؾ. أف يكوف .ٗ
أف ن يكوف محكومًا عميو بجناية أو جنحة مخمة بالشرؼ واةخالؽ واةمانة، وانعتداء  .٘

 عمى الماؿ العاـ أو الخاص.
 : دارةصالحيات مجمس اإلب. 
 اقتراح السياسات والخطط العامة لميي ة، ورفعيا إلى مجمس اةمناء. .ٔ
رفع التوليات إلى مجمس اةمناء لتعديؿ معايير وأنظمة تحليؿ الزكاة عندما تدعو  .ٕ

 الضرورة إلقرارىا وفقًا ليذا القانوف.
 إعداد الموازنة السنوية والحساب الختامي لميي ة. .ٖ
اقتراح أنظمة الموظفيف والعامميف في اليي ة والييكؿ التنظيمي وفقًا لمقوانيف المعموؿ بيا  .ٗ

 رفعيا إلى مجمس اةمناء إلقرارىا.في فمسطيف و 
 تنفيذ سياسات اليي ة وخططيا المقرة مف مجمس اةمناء. .٘
 البت في الطعوف المقدمة إليو مف المتظمميف. .ٙ
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 أي أعماؿ أو تكميفات أخرى يكمفو بيا مجمس اةمناء. .ٚ
الزكػاة، الخطػة االسػتراتيجية لييئػة )  المطمب الثالث: األىداؼ العامة كاألىداؼ الفرعية لمييئة

 : (ـَُِٔ
ىػداؼ البنيػة التحتيػة، كينبثػؽ عنيػا األ تطػكيرالمؤسسػي ك  فعاليػة األداءتطكير كفػاءة ك :  أكالن 

 : الفرعية التالية
 .والمالي لميي ةاةداء اإلداري وفعالية تطوير كفاءة  .ٔ
 تطوير البنية التقنية ةنظمة المعمومات. .ٕ
 تطوير البنية المكانية لميي ة. .ٖ
 ىداؼ الفرعية التالية:بثؽ عنيا األ، كينكمقاصدىا كبياف أىميتياعيرة الزكاة : تعظيـ شثانيان 
 تعزيز الوعي المجتمعي بأىمية الزكاة. .ٔ
 كبار دافعي الزكاة.اة وآثارىا العممية لدى التجار و إيراد مقالد الزك .ٕ
كينبثػػؽ ، تنميتيػػالييئػػة فػػي اسػػتقطاب أمػػكاؿ الزكػػاة كالمسػػاعدات كاليبػػات ك : تعزيػػز دكر اثالثػػان 

  : ىداؼ الفرعية التاليةعنيا األ
 ترسيخ البعد الرسمي لجمع الزكاة في غزة. .ٔ
 تحسيف قدرة اليي ة في تحليؿ الزكاة مف جمع اةمواؿ وفؽ القانوف. .ٕ
 تحسيف قدرة اليي ة في استقطاب المساعدات واليبات مف الخارج. .ٖ
 تنمية أمواؿ الزكاة. .ٗ
قؽ التنمية المجتمعية المستدامة، كينبثؽ عنيا االىداؼ : العدالة في تكزيع الزكاة بما يحرابعان 

 الفرعية التالية:
 معايير للرؼ الزكاة تراعي أوليات المجتمع.تحديد سياسات و  .ٔ
 التركيز عمى البعد التنموي في عممية توزيع الزكاة. .ٕ

 : (ـََِٖقانكف تنظيـ الزكاة، )  : مكارد الزكاة كمصارفيا المطمب الرابع
( مف قانوف تنظيـ الزكاة الفمسطيني الموارد المالية ٕٚالمادة رقـ ) تفقد حدد: مكارد الييئة: كالن أ

 لميي ة كالتالي:
 الزكاة المحلمة بموجب أحكاـ قانوف تنظيـ الزكاة الفمسطيني. .ٔ
 العالـ. والمسمميف فيالزكاة المرسمة مف بيوت الزكاة  .ٕ
 .واليباتاللدقات والتبرعات  .ٖ
 يوافؽ عمييا مجمس إدارة اليي ة.أي موارد أخرى  .ٗ
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 :ـ( َُِٔ)الخطة االستراتيجية لييئة الزكاة،  : المشاريع التي تقـك الييئة بتنفيذىا ثانيان 
 المراكز اللحية.طاقة الشمسية لممستشفيات و مشروع ال .ٔ
 مشروع توفير الطاقة الشمسية لمبيوت الفقيرة. .ٕ
 .مشروع المساعدات النقدية اإلغاثية .ٖ
  يرة.المشاريع الل .ٗ
 مشروع كفالة طمبة العمـ. .٘
 مشروع لندوؽ المريض الفقير. .ٙ
 مشروع فكاؾ ال ارميف. .ٚ
 مشروع زكاة الفطر. .ٛ
 مشروع تأىيؿ بيوت الفقراء. .ٜ
 .ودعـ السجوفمشروع تأىيؿ  .ٓٔ
 مشروع فكاؾ الشيادات الجامعية. .ٔٔ
 مشروع اةضاحي. .ٕٔ
 ـ(َُِٔـ، َُِٓ)دليؿ انجازات الييئة، : أىـ إنجازات الييئةثالثان : 
 الحلوؿ عمى عضوية انتحاد العالمي لتعظيـ شعيرة الزكاة. .ٔ
انتفػػاؽ مػػع وزارة الماليػػة بمقتضػػى قػػانوف تنظػػيـ الزكػػاة حػػوؿ خلػػـ الزكػػاة عمػػى المكمػػؼ  .ٕ

تفعيػؿ البوابػات انلكترونيػة لػدى الػوزارات المختمفػة لجمػع و  ،مف ضريبة الدخؿ المسػتحقة
 زكاة الفطر مف الموظفيف.

المنتشػرة فػي  لرفيا مف خالؿ لجػاف الزكػاةوقاؼ عمى جمع الزكاة و وزارة اة انتفاؽ مع .ٖ
 تشكيؿ المجمس اةعمى لمزكاة.محافظات قطاع غزة و 

منظومػػػة عمػػػؿ اليي ػػػة تكنولوجيػػػا المعمومػػػات عمػػػى ربػػػط انتفػػػاؽ مػػػع وزارة انتلػػػانت و  .ٗ
 رفعيا عمى نظاـ الحاسوب الحكومي.انلكترونية و 

 بمنطقة الزىراء. لميي ةمقر دا ـ  ضي إلنشاءرامف قبؿ سمطة اةتخليص قطعة أرض  .٘
 الخارجية.نتفاقيات مع المؤسسات المحمية و اعقد الشراكات و  .ٙ
 .ٕٕٓٓ-ٕٙٔٓلألعواـ  انستراتيجيةإقرار الخطة  .ٚ

 
 



ْٔ 
 

           .ةفمسػػطيني: تقػارير ماليػة حػكؿ نظػػاـ الجبايػة كالصػرؼ لػدل ىيئػة الزكػاة ال المطمػب الخػامس
قػرار ليات تطبيؽ اإلآمف خالؿ ورشة عمؿ  عمى تمؾ التقارير المالية تمكف الباحث مف الحلوؿ

والتػػػي تضػػػمنت  ـٕٛٔٓـ بالجامعػػػة انسػػػالميةٕٛٔٓالزكػػػوي التػػػي عقػػػدت خػػػالؿ شػػػير ابريػػػؿ 
 : ـ(ٕٛٔٓ)شعباف،  البيانات التالية

 :دات ار ي: اإل كالن أ
 ـَُِٕـ الىَُِِبياف االيرادات لمسنكات عف الفترة مف .ُ
 النسبة الى االيراد الكمي الكمي بالدكالرااليراد  السنة
2012 102,930.27 2% 
2013 745,047.18 12% 
2014 593,422.17 10% 
2015 1,407,304.56 23% 
2016 1,511,320.40 25% 
2017 1,632,601.98 27% 
 %100 5,992,626.56 االجمالي

      

وأف  ،بالطريقػة انختياريػة والطوعيػة يتضن مف خالؿ الجدوؿ أعاله أف ىػذه المبػال  جمعػت     
فػي حجػـ اإليػرادات الزكويػة نظػرًا لزيػادة الػوعى لػدى المكمفػيف وتفاعػؿ اليي ػة  ىناؾ زيػادة طبيعيػة

ـ يرجػػع إلػػى الحػػرب ٕٗٔٓولعػػؿ انخفػػاض قيمػػة اإليػػرادات فػػي العػػاـ  ،مػػع الجميػػور الفمسػػطيني
 ،تػي اسػتمرت لمػدة شػيريف متتػالييفشنيا انحتالؿ اللييوني عمػى قطػاع غػزة، وال التيالطاحنة 

كمػا وأف  ،القطػاع انقتلػادي خالػةوالتي تسػببت بشػمؿ وانييػار لعديػد مػف القطاعػات الحيويػة، 
مػا ومػف المعمػـو أف موسػـ جمػع الزكػاة عػادة  ،تمؾ الحرب قد بدأت بحموؿ شير رمضاف المبارؾ

 العاـ.ايرادات جمالي % مف إٖٓيكوف خالؿ ذلؾ الشير المبارؾ والذي أفقد اليي ة قرابة 
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 ـَُِٕـ الىَُِِعف الفترة مفبياف إيرادات الييئة  .ِ

النسبة الى االيراد  المبم  بالدكالر بياف االيراد
 الكمي

 %78.22 4,687,478.15 إيرادات الزكاة المخصكمة مف الضريبة
 %9.42 564,632.90 إيرادات خارجية

 %7.04 421,966.03 إيرادات زكاة الفطر
 %2.76 165,144.93 تبرعات
 %2.56 153,404.55 أخرل

 %100.00 5,992,626.56 اإلجمالي

 ريتضن مف خالؿ الجدوؿ أعاله أف غالبيػة اإليػرادات الزكويػة مرتبطػة بػِّيراد ضػريبة الػدخؿ     
مف قانوف تنظػيـ  (ٜٔ)نظرًا لتوجو المكمفيف لدفع الزكاة بدياًل عف الضريبة وذلؾ وفؽ المادة رقـ 

الزكػػاة والتػػي تػػنص عمػػى خلػػـ الزكػػاة مػػف الضػػريبة، أمػػا فيمػػا يتعمػػؽ بػػاإليرادات الخارجيػػة فيػػي 
مشػاريع كفػانت طمبػة عمػـ، فكػاؾ شػيادات خػريجيف، مسػاعدات عينيػة  عادة ما تكوف في لػورة

 .ونقدية
تحويػؿ مقػدار زكػاة أما فيمػا يتعمػؽ بزكػاة الفطػر فينػاؾ اتفػاؽ مػع الحكومػة الفمسػطينية عمػى      

الفطر الخالة بالموظفيف وتحويميػا لميي ػة ويػتـ لػرفيا كمسػاعدات نقديػة قبيػؿ عيػد الفطػر، أمػا 
ت نقدية يتقدـ بيػا افيما يتعمؽ باإليرادات انخرى والتبرعات فيي عبارة عف أمواؿ لدقات وتبرع

 ارتباط مع ضريبة الدخؿ. يالدافعيف طواعية دوف أ
 ـَُِٕـ الىَُِِعف الفترة مفمخصكمة مف ضريبة الدخؿ تكزيعات اإليرادات ال .ّ

 ايرادات الزكاة المخصكمة مف ضريبة الدخؿ
$4,687,478.15  

78.00%  

 تحصيؿ شركاء الييئة مف ضريبة الدخؿ
$1,431,451.22  

24%  

 تحصيؿ الييئة كفركعيا مف ضريبة الدخؿ
$3,256,026.93  

54%  
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وأف ىػذا  ،يتضن مف خالؿ الجدوؿ أف معظػـ اإليػرادات الزكويػة مرتبطػة مػع ضػريبة الػدخؿ     
د مػف يػوأف ىػذه النسػبة تشػترؾ فييػا العد ،% مػف اإليػرادات العامػة لميي ػةٛٚالمقدار يشػكؿ قرابػة 

% ٗ٘حيػث أف اليي ػة تقػـو ومػف خػالؿ فروعيػا بتحلػيؿ قرابػة  ،الجيات في عممية جمع الزكػاة
المرتبطػػػػة  نسػػػػبة اإليػػػػرادات مػػػػف %ٕٗ وأيضػػػػا ىنػػػػاؾمػػػػف نسػػػػبة اإليػػػػرادات المرتبطػػػػة بالضػػػػريبة، 

وبعػػض الجمعيػػات التػػي  المنتشػػرة فػػي كافػػة محافظػػات قطػػاع غػػزة بالضػػريبة تقػػوـ بػػو لجػػاف الزكػػاة
 . الجبابة واللرؼ يبتتعمؽ بجان مع اليي ة تربطيا اتفاقيات تعاوف

 
 : ثانيا: النفقات
 .ـَُِٕـ الىَُِِعف الفترة مفالمشاريع المنفذة بكاسطة ىيئة الزكاة  .ُ

النسبة الى  القيمة بالدكالر بياف المشاريع
 اجمالي المشاريع

 %51 1,250,744.00 المساعدات النقدية كالعينية
 %4 109,227.00 ة لممستشفيات كالبيكت الفيرةيسمالطاقة الش

 %12 288,994.00 مشاريع استثمارية
 %6 144,450.00 مشاريع صغيرة

 %1 32,136.00 أضاحي
 %14 352,664.00 كفالة طمبة عمـ
 %4 106,112.00 فكاؾ شيادات
 %1 15,804.00 فكاؾ غارميف

 %0 11,000.00 تاىيؿ بيكت فقراء
 %1 22,723.00 صندكؽ المريض الفقير

 %5 125,560.00 طارئة
 %100 2,459,414.00 اجمالي المشاريع

شركا يا سواء  أو مف خالؿأما فيما بتعمؽ بالنفقات العامة فيناؾ مشاريع تقـو اليي ة بذاتيا      
أف غالبيػػػة اللػػرؼ يتمثػػؿ فػػػي  مػػػف خػػالؿ الجػػدوؿ كػػانوا جمعيػػات أو لجػػاف زكػػػاة، حيػػث يتضػػن

حجػـ اننفػاؽ  الجانب اإلنساني نظرًا لحجـ المعاناة التي يعيشيا أبناءنا في قطاع غزة، حيث بمػ 
، أمػػا بػػاقي المشػػاريع فقػػد اسػػتيدفت عػػدة مػػف اجمػػالي المشػػاريع %ٓ٘قرابػػة فػػي الجانػػب انغػػاثي 
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انسػتثمار وبعػض المشػاريع  قطاعات ىامة مثؿ قطاع التعميـ، قطػاع المشػاريع اننتاجيػة، قطػاع
 الموسمية اليامة.

 
 ـَُِٕـ الىَُِِعف الفترة مفعمى البرامج الحككمية  اإلنفاؽ .ِ

 النسبة إلى اإلجمالي المبم  بالدكالر المشركع

 %54 1,368,296.00 البرامج الصحية

 %8 209,300.00 مساعدات اجتماعية

 %31 784,830.00 زكاة الفطر

 %7 164,813.00 برامج طارئة

 %100 2,527,239.00 اإلجمالي

ىنػػاؾ مشػػػاريع أخػػػرى تقػػـو اليي ػػػة بالتعػػػاوف مػػع الحكومػػػة الفمسػػػطينية بتنفيػػذىا وتشػػػمؿ ىػػػذه      
%مػػف جانػػب اإلنفػػاؽ العػػاـ لػػدى اليي ػػة عممػػًا أف ىػػذه المشػػاريع ىػػي ملػػارؼ ٓ٘المشػػاريع قرابػػة

تستيدؼ اللالن العاـ مف خالؿ دعـ البرامل اللحية وعالج مرضى السػرطاف ومرضػى  زكوية
العقػػػـ وشػػػراء اةدويػػػة ولػػػرؼ المسػػػاعدات النقديػػػة عمػػػى اةسػػػر المسػػػتورة سػػػواء كػػػاف فػػػي شػػػير 
رمضاف أو غيره عمى مدار العاـ والمساىمة في بعض المشػاريع الطار ػة خالػة خػالؿ الحػروب 

 التي شنت عمى قطاع غزة.
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 ـَُِٕـ الىَُِِعف الفترة مفبياف اإليرادات كالنفقات  .ّ
 النسبة الى االيراد المبم  بالدكالر البياف

 %100.00 5,992,626.56  جمالي االيرادإ
    يطرح

 %16.46 986,488.56  النفقات التشغيمية كالرأسمالية لمييئة
 %41.04 2,459,414.26  مشاريع الييئة بالتعاكف مع الجيات الشريكة
 %42.17 2,527,238.05  الصرؼ عمى مشاريع زككية لصالح الحككمة

 %99.67 5,973,140.87  اجمالي االنفاؽ
  19,485.69  الفائض اك العجز

يوضػػن ىػػذه الجػػدوؿ حجػػـ اإليػػرادات والنفقػػات الناجمػػة مػػف اةنشػػطة المختمفػػة لميي ػػة عمػػى      
% مػػف إجمػالي اإليػرادات العامػػة ٖٛتبػيف أف ىنػػاؾ مػا نسػبتو سػنوات مػف العمػػؿ، حيػث  ٙمػدار 

ىو عبارة عف مشاريع حيوية وىامة وأف ىناؾ شراكة فعمية وبلورة ظاىرة مػع القطػاع الحكػومي 
خالػػة فػػي البػػرامل اللػػحية ودعػػـ الػػدواء، أمػػا النفقػػات التشػػ يمية والرأسػػمالية فيػػي نسػػبة طبيعيػػة 

مشػػروع يتطمػػب الجيػػد الكبيػػر والدعايػػة والتسػػويؽ ونسػػل أعػػواـ ولعػػؿ أف كػػؿ بدايػػة  ٙعمػػى مػػدار 
 العالقات مع مؤسسات المجتمع.
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 الفصؿ الرابع

قرار تجارب الدكؿ اإلسالمية في تطبيؽ اإل
مكانية  تطبيقو االستفادة منيا نحك الزككم، كا 

 في فمسطيف.
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 .األكؿ: التجربة السعكدية في تطبيؽ اإلقرار الزككمالمبحث 

 تعريؼ بالييئة العامة لمزكاة كالدخؿ السعكدية :المطمب األكؿ: 
تطبيؽ الزكاة في المممكة العربية السعودية بموجب المرسوـ الممكي  أبد     
القاضي باستيفاء الزكاة  ـ،ٜٔٙٔ/ٗ/ٚىػ الموافؽ ٖٓٚٔ/ٙ/ٜٕبتاريخ  ٖٗٙٛ/ٕٛ/ٕ/ٚٔرقـ

% مف اةفراد والشركات الذيف يحمموف ٘.ٕالشرعية وفقًا ةحكاـ الشريعة اإلسالمية بواقع 
معاممة رعايا دوؿ مجمس التعاوف لدوؿ الخميل العربية معاممة الرعايا السعودييف مف حيث 

 . ـ(ٕٗٓٓملمحة الزكاة والدخؿ، )الشرعية خضوعيـ لمزكاة 
وتعد اليي ة العامة لمزكاة والدخؿ السعودية ىي اإلطار الناظـ لمعمؿ الزكوي والضريبي في      

الزكاة والدخؿ حيث تـ تحويميا بناء عمى  ملمحةالسعودية، والتي كانت تعرؼ بالسابؽ باسـ 
ـ ضمف قرارات إعادة الييكمة، انسجامًا مع رؤية ٕٙٔٓ/٘ٓ/ٚٓ( بتاريخ ٔٔاةمر الممكي رقـ )

 ـ(. ٕٚٔٓالتي تيدؼ نحو التطوير والبناء )مجمة اليي ة العامة لمزكاة والدخؿ،  ٖٕٓٓالمممكة 
وتتميز التجربة السعودية في مجػاؿ التطبيػؽ العممػي لفريضػة الزكػاة بتعػدد اةجيػزة التنفيذيػة      

اة نوع د لكؿ واحد منيا جباية زكفيناؾ ثالث أجيزة تختص بجباية الزكاة حيث تسن ،لتحقيؽ ذلؾ
ىنػػػاؾ جيػػػازا رابعػػػا ىػػػو المخػػػتص بلػػػرؼ أمػػػواؿ الزكػػػاة  أفط و أكثػػػر مػػػف اةمػػػواؿ الزكويػػػة كمػػػا أ

 : ـ(ٕٓٔٓ)فرحاف،  واةجيزة الثالثة التي تختص بجباية أمواؿ الزكاة وىي
: وتخػػػتص بجبايػػػة زكػػػاة عػػػػروض التجػػػارة واللػػػناعة مػػػػف اليي ػػػة العامػػػة لمزكػػػاة والػػػػدخؿ .ٔ

لػى جبايػة الضػرا ب اةخػرى مػف غيػرىـ ممػف إيف إضػافة يػالسعودييف وغيرىـ مػف الخميج
 يقيموف في السعودية.

: وتختص بجباية زكاة الزروع مف غيػر القمػن والثمػار واةنعاـوحدة زكاة الزروع والثمار  .ٕ
 .واةنعاـ

المؤسسة العامة للوامع ال الؿ ومطاحف الدقيؽ: وتقـو بجباية زكاة القمن مف الحبوب،  .ٖ
 ـ كانت تقـو أيضا بجباية زكاة الشعير.ٖٕٓٓوحتى نياية العاـ 

الجياز الرابع المختص بلرؼ أمواؿ الزكػاة فيػو وكالػة الضػماف انجتمػاعي التابعػة  أما .ٗ
 لوزارة الشؤوف انجتماعية.

 : أىداؼ الييئة
تيػػدؼ اليي ػػة إلػػى القيػػاـ بأعمػػاؿ جبايػػة الزكػػاة وتحلػػيؿ الضػػرا ب وتحقيػػؽ أعمػػى درجػػات      

انلتػػزاـ مػػف قبػػؿ المنشػػلت بالواجبػػات المفروضػػة عمػػييـ وفقػػًا ةفضػػؿ الممارسػػات وبكفايػػة عاليػػة، 
باإلضػػػػافة إلػػػػى اختلالػػػػاتيا المقػػػػررة نظامػػػػًا ودوف إخػػػػالؿ باختلالػػػػات ومسػػػػؤوليات -وليػػػػا 
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 ػة العامػة )الموقػع انلكترونػي لميي اـ بكػؿ مػا يمػـز فػي سػبيؿ تحقيػؽ أىػدافياالقيػ-الجيات اةخرى
 ـ(.ٕٚٔٓلمزكاة والدخؿ، 

 : مياـ الييئة
)الموقع انلكتروني لميي ة العامة لمزكاة  تتمخص مياـ اليي ة العامة لمزكاة والدخؿ فيما يمي      

 :ـ(ٕٚٔٓوالدخؿ، 
وفقػػًا لألنظمػػة والمػػوا ن والتعميمػػات ذات جبايػػة الزكػػاة وتحلػػيؿ الضػػرا ب مػػف المنشػػلت  .ٔ

 .العالقة
 .توفير خدمات عالية الجودة لممنشلتر لمساعدتيـ عمى الوفاء بواجباتيـ .ٕ
متابعػػػة المنشػػػلت واتخػػػاذ مػػػا يمػػػـز مػػػف إجػػػراءاتر لضػػػماف جبايػػػة وتحلػػػيؿ المسػػػتحقات  .ٖ

 .المتوجبة عمييـ
الطػػػوعي، والتأكػػػد مػػػف العمػػػؿ عمػػػى نشػػػر الػػػوعي لػػػدى المنشػػػلت وتقويػػػة درجػػػة التػػػزاميـ  .ٗ

 .التزاميـ بما يلدر مف اليي ة مف تعميمات وضوابط في مجاؿ اختلاليا
التعػػػػاوف وتبػػػػادؿ الخبػػػػرات مػػػػع اليي ػػػػات والمنظمػػػػات اإلقميميػػػػة والدوليػػػػة، وبيػػػػوت الخبػػػػرة  .٘

 .المتخللة داخؿ المممكة وخارجيا، وذلؾ في حدود اختلالات اليي ة
والدوليػػػػة ذات  اإلقميميػػػةوالمحافػػػؿ والمػػػؤتمرات تمثيػػػؿ المممكػػػة فػػػي المنظمػػػات واليي ػػػات  .ٙ

 .اللمة باختلالات اليي ة
 اإلطار التشريعي لمييئة :

حيث ن يوجد قانوف محدد  ،ليس ىناؾ بنية تشريعية خالة بتطبيؽ الزكاة في السعودية     
خاص بتطبيؽ الزكاة بؿ ىناؾ مجموعة مف المكونات التي تشكؿ في مجمميا البنية التش يمية 
لتطبيؽ الزكاة في السعودية والتي تتمثؿ في: الفتاوى اللادرة عف ىي ة كبار العمماء، والمراسيـ 

  ـ(ٕٓٔٓحاف، )فر  ية، والتعاميـ والموا ن اإلداريةالممكية، والقرارات الوزار 
 : برز خصائص البنية التشريعية لمييئة العامة لمزكاة كالدخؿ كىي كالتاليأكفيما يمي 

  .مزكاة كالدخؿ بالشخصية االعتبارية كعدـ استقاللية األجيزة األخرلل الييئة العامةكالن: تمتع أ
ما لدر مف  تتمتع اليي ة العامة لمزكاة والدخؿ بالشخلية انعتبارية وذلؾ مف خالؿ     
قامة إلدارتياممكية تعنى باليي ة وتشكيؿ مجمس  أوامر تابعة  إدارةتعد  ن إنيا إن، فروع ليا واا
فيما يتعمؽ بوحدة زكاة الزروع والثمار  أما وزير المالية، إلشراؼتخضع  أنياالمالية رغـ  لوزارة

مؤسسة اللوامع فيي غير  وأما ،التابعة لوزارة المالية داتاإليرا إلدارةفيي تخضع  واةنعاـ
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لييا ميمة تحليؿ زكاة الحبوب نرتباطيا المباشر مع إ أوكمت إنمامتخللة بجمع الزكاة 
 .ـ(ٕٓٔٓ)فرحاف،  تجار الحبوب

الزكاة عمى السعكدييف كمكاطني دكؿ مجمس التعاكف الخميجي دكف غيرىـ مف  إلزاميةثانيان: 
 .لكجكدىا أساسان  حممة الجنسيات األخرل كاعتماد معيار المقامة

ف الجنسية والمقيميف الزكاة عمى السعودييف ومواطني مجمس التعاوف الذيف يحممو  إلزامية      
ىو المعيار  اإلقامة مبدأما دوف ذلؾ فيخضعوف لضريبة الدخؿ، حيث يعتبر أبالسعودية، 
 مف ىـ خارج السعودية السعودييفيوجد ما يفيد بدفع زكاة  لجمع الزكاة حيث ن اةساسي

 (.اإلدارة الزكوية في المممكة، د. ت)
 .ميمة الصرؼ لجية غير الجباية كالتضييؽ في تحديد المصارؼ إسنادثالثا: 
التابعة لوزارة الش وف انجتماعية  اإلداراتحد أكالة الضماف انجتماعي التي تعد تقـو و      

 ألدرتالزكاة عمى الفقراء والمساكيف حسب قواعد البيانات المسجمة لدييا، وقد  أمواؿبلرؼ 
 اةمواؿالممكية بضرورة قياـ جيات الجباية المنتشرة في المممكة بتحويؿ  امرو واةالتعاميـ 
لى حساب مؤسسة النقد السعودي ليتـ تحويميا للالن حساب وكالة الضماف إالزكوية 
 .ـ(ٕٓٔٓ)فرحاف،  انجتماعي
  .مزكاة كالدخؿ بسمطات إدارية ىامةل الييئة العامة رابعا: تمتع

تتمتع اليي ة العامة لمزكاة والدخؿ بسمطات ىامة خالة فيما يتعمؽ بالتجار الممتنعيف مف      
حجز بضا عيـ مف خالؿ تعاونيا مع  إلى باإلضافةالزكاة  أمواؿدفع ما يستحؽ عمييـ مف 

و أيؼ كؿ مكمؼ يتخمؼ عف دفع الزكاة الجمارؾ الحكومية، كما يحؽ ليا سجف وتوق ملمحة
خارج البالد، كما ويعمـ في كافة  إلى أموالومنعو مف السفر وعدـ نقؿ  إلى باإلضافةة بالضري
و أفي حاؿ حلوؿ التاجر  إنرات الحكومية المرتبطة بالتجار بعدـ التعاوف بعقود عمؿ االوز 

بتسديده المبال  المستحقة  ليي ة العامة لمزكاة والدخؿ تفيدادة خمو طرؼ مف االمكمؼ عمى شي
 .ـ(ٜ٘ٛٔ)ن حة الزكاة التنفيذية،  عميو

 .: امتياز أمكاؿ الزكاة عمى الديكف األخرل في حاؿ التصفيةخامسان 
بعد سداد حؽ الزكاة مف الماؿ  إنمبال  لمدا نيف في حالة التلفية  أييجوز لرؼ  ن     

 .ـ(ٕٓٔٓ)فرحاف،  آخرديف  أيفيي تعد مف الديوف الممتازة الواجبة السداد قبؿ 
 .سادسا: جكاز تحصيؿ أمكاؿ زكاة عركض التجارة عمى أقساط
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يتجاوز خمسما ة  نأيحؽ لوزير المالية تقسيط مبم  الزكاة المستحؽ عمى المكمؼ بشرط      
 اإلفالس أوبعض الضوابط لدى المكمؼ وىي انعداـ السيولة مف ونبد مف التحقؽ  ،ريانً  ألؼ
 .ـ(ٜ٘ٛٔ)ن حة الزكاة التنفيذية،  التلفية أو

 أما فيما يتعمؽ بخصائص البنية التنظيمية لمييئة العامة لمزكاة كالدخؿ فيي تتمثؿ في التي
 :( ـٕٚٔٓالموقع انلكتروني لجريدة أـ القرى، )

 :يككف لمييئة مجمس إدارة برئاسة كزير المالية، كعضكية كؿ مف: أكالن 
 .محافظ اليي ة .ٔ
 .ممثؿ عف وزارة المالية .ٕ
 .ممثؿ عف وزارة التجارة وانستثمار .ٖ
 .ممثؿ مف وزارة انقتلاد والتخطيط .ٗ
 .ممثؿ عف مؤسسة النقد العربي السعودي .٘
 .ممثؿ عف ىي ة السوؽ المالية .ٙ
في مجاؿ عمؿ اليي ة، يعيناف بقرار مف مجمس  اثناف مف المتخلليف وذوي الخبرة .ٚ

 .الوزراء بناء عمى اقتراح مف الر يس
ويجب أن تقؿ مرتبة ممثمي اةجيزة الحكومية عف المرتبة )الرابعة عشرة( أو ما يعادليا،      

في المجمس ثالث  2) ،7،6،5،4،3) وتكوف مدة عضوية اةعضاء المشار إلييـ في الفقرات
 .متجديد مرة واحدة، وتحدد مكافلت اةعضاء بقرار مف مجمس الوزراءسنوات قابمة ل

 : دارةمياـ مجمس اإل
يتولى المجمس اإلشراؼ عمى إدارة شؤوف اليي ة وتلريؼ أمورىا، ويتخذ جميع القرارات      

 الالزمة لتحقيؽ أىدافيا وفؽ لممياـ التالية:
والبػػرامل الالزمػػة لتنفيػػذىا، والرفػػع عمػػا إقػػرار السياسػػات المتعمقػػة بنشػػاط اليي ػػة، والخطػػط  .ٔ

 .يستمـز استكماؿ إجراءات في شأنو
اقتراح مشروعات اةنظمة ذات العالقة باختلالات اليي ة، واقتراح تعديؿ المعمػوؿ بػو  .ٕ

 .منيا
اخمية الالزمة إقرار الموا ن اإلدارية والمالية التي تسير عمييا اليي ة وغيرىا مف الموا ن الد .ٖ

 .قرار ىيكؿ اليي ة التنظيمية، واا اليي لتسيير شؤوف 
 .الموافقة عمى إنشاء فروع أو مكاتب لميي ة .ٗ
 تعييف مراجع حسابات خارجي ومراقب مالي داخمي. .٘
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الموافقػة عمػػى حسػاب اليي ػػة الختػػامي وتقريػر مراجػػع الحسػػابات والتقريػر السػػنوي، تمييػػدًا  .ٙ
  .لرفعيا وفؽ اإلجراءات النظامية المتبعة

  .، ورفع نسخة منيا إلى ر يس مجمس الوزراءيزانية اليي ة السنويةافقة عمى مالمو  .ٚ
  .النظر في التقارير الدورية التي تقدـ عف سير العمؿ في اليي ة .ٛ
الموافقػػػػة عمػػػػى إبػػػػراـ انتفاقيػػػػات والبروتوكػػػػونت والعقػػػػود، بحسػػػػب اإلجػػػػراءات النظاميػػػػة  .ٜ

 .المتبعة
 .تحديد أوجو استثمار موارد اليي ة .ٓٔ
 .المالي لمخدمات التي تقدميا اليي ة في مجاؿ اختلالياتحديد المقابؿ  .ٔٔ
وضع قواعػد عمػؿ المجنػة الشػرعية المنلػوص عمييػا فػي المػادة )التاسػعة( مػف التنظػيـ،  .ٕٔ

 .بما في ذلؾ تنظيـ اجتماعاتيا، وآلية إلدار قراراتيا
 .قبوؿ اليبات والتبرعات والمنن والولايا واةوقاؼ وفقًا لألحكاـ المنظمة لذلؾ .ٖٔ
 .وافقة عمى إنشاء شركات تابعة لميي ةالم .ٗٔ
مؤقتػػة مػػف تشػػكيؿ لجػػاف دا مػػة أو  -فػػي سػػبيؿ تحقيػػؽ ىػػذه انختلالػػات -ولممجمػػس  .٘ٔ

، يعيد إلييا بما يراه مف ميمات، ويحػدد فػي قػرار تشػكيؿ كػؿ بيف أعضا و أو مف سواىـ
، ويكػوف ليػا انسػتعانة بمػف تػراه لتأديػة الميمػات اواختلالػاتيلجنة ر يسػيا وأعضػاءىا 

 .الموكولة إلييا
ولممجمس كذلؾ تفويض بعض اختلالاتو إلى ر يسو أو إلػى مػف يػراه مػف أعضػا و أو  .ٙٔ

 .مف منسوبي اليي ة
 : ثانيا: اإلدارة التنفيذية

عػف إدارة شػؤوف اليي ػة، وتتركػز مسػؤولياتو  المسػ وؿيكوف لميي ة محافظ بالمرتبة )الممتازة( وىو 
  :في حدود التنظيـ وما يقرره المجمس ، ويتولى انختلالات اآلتية

اقتراح السياسات المتعمقة بنشاط اليي ػة، والخطػط والبػرامل الالزمػة لتنفيػذىا، ورفعيػا إلػى  .ٔ
 .المجمس

 .ل المعتمدةاإلشراؼ عمى سير العمؿ في اليي ة مف خالؿ الموا ن والخطط والبرام .ٕ
اإلشراؼ عمى إعداد الموا ن اإلدارية والمالية التي تسير عمييا اليي ة، وغيرىا مف الموا ن  .ٖ

 .الداخميةر تمييدًا لرفعيا إلى المجمس
 .اقتراح ىيكؿ اليي ة التنظيمي، ورفعو إلى المجمس .ٗ
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ييػػدًا اإلشػػراؼ عمػػى إعػػداد تقريػػر اليي ػػة السػػنوي ومشػػروع ميزانيتيػػا وحسػػابيا الختػػامير تم .٘
 .لعرضيا عمى المجمس

اإلشػػراؼ عمػػى إعػػداد التقػػارير الخالػػة بتنفيػػذ خطػػط اليي ػػة وبرامجيػػا ، وعرضػػيا عمػػى  .ٙ
 .المجمس

التوقيع عمى انتفاقيات والبروتوكونت بعد موافقة المجمس، ووفقًا لقجراءات النظامية  .ٚ
 .المتبعة

اليي ات اةخرى ذات تمثيؿ اليي ة أماـ القضاء، ولدى الجيات الحكومية والمؤسسات و 
 .العالقة، وغيرىا مف الجيات داخؿ المممكة وخارجيا

 إلدار قرارات ضبط المخالفات ولالحية تفويضيا، وفقًا لما تقتضي بو اةنظمة. .ٛ
اللرؼ مف ميزانية اليي ة، واتخاذ جميع اإلجراءات المالية وفقًا لألنظمة والموا ن المقرة،  .ٜ

 .ا المجمسوفي حدود اللالحيات التي فوضو بي
التعاقػػد لتنفيػػذ اةعمػػاؿ والخػػدمات وغيرىػػا، وفقػػًا لألنظمػػة واللػػالحيات التػػي فوضػػو بيػػا  .ٓٔ

 .المجمس
إلػدار القػػرارات الالزمػػة لتنفيػذ اةحكػػاـ الػػواردة فػي التنظػػيـ والمػػوا ن اللػادرة بنػػاًء عميػػو،  .ٔٔ

 .بحسب اللالحيات المخولة لو
 .عمييـ واإلشراؼتعييف منسوبي اليي ة وفقًا لموا ن المنظمة لذلؾ،  .ٕٔ

 : ثالثا: المجنة الشرعية
ُتكوف في اليي ة لجنة شرعية مف ذوي التأىيؿ العالي والخبرة والكفاية، ن يقؿ عدد  .ٔ

أعضا يا عف خمسة مف المتخلليف في فقو المعامالت المالية ومحاسبة الزكاة، 
 :ما يأتيواةنظمةر يوكؿ إلييا 

 .إعداد الدراسات التي تحتاج إلييا اليي ة في مجاؿ الزكاة -أ
مراجعة مشروعات اةنظمة والموا ن ذات اللمة بعمؿ اليي ة، وكذلؾ أي تعديؿ  -ب

 .عمييا بعد إقرارىا
 .معالجة أي إشكاؿ يثور أثناء ممارسة اليي ة لميماتيا مما يتلؿ بجباية الزكاة -ج
 .فيا بو مجمس اإلدارةأي ميمة أخرى يكم -د 

( مػف ىػذه المػادة أعضػاء احتيػاطيوف يحمػوف ٔيكوف لألعضاء المشػار إلػييـ فػي الفقػرة ) .ٕ
 محميـ في حالة غيابيـ.
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( مػف ىػذه المػادة، ٕ( و)ٔتكوف تسمية أعضػاء المجنػة المنلػوص عمػييـ فػي الفقػرتيف ) .ٖ
الػػوزير، وتكػػوف وتحديػػد مكافػػلتيـ بػػأمر مػػف ر ػػيس مجمػػس الػػوزراء، بنػػاًء عمػػى اقتػػراح مػػف 

 مدة عضويتيـ أربع سنوات قابمة لمتجديد
 .لمجنة الحؽ في انستعانة بمف تراه مف المختليف .ٗ

 : : مكارد الييئةخامسان 
 :. تتألؼ موارد اليي ة مما يأتئ
ٝ( مف دخؿ اإليرادات الضريبية لمعاـ المالي المنلـر ما عدا ٘مبم  ن يتجاوز نسبة ) -أ

 .ال از والزيت والمواد الييدروكربونيةالضرا ب المحلمة مف 
 .المقابؿ المالي الذي تحلؿ عميو اليي ة نظير الخدمات التي تقدميا -ب
 .ما يقبمو المجمس مف ىبات وتبرعات ومنن وولايا وأوقاؼ -ج
 .عوا د استثمارات الموارد المالية المتاحة لميي ة -د
 .ة والتعميماتأي مورد آخر يقره المجمس بما ن يخالؼ اةنظم -ىػ
. تودع أمواؿ اليي ة في حساب مفتوح ليا في مؤسسة النقد العربي السعودي، وليا فتن ٕ

حسابات أخرى ليذا ال رض في أي مف البنوؾ المرخص ليا بالعمؿ في المممكة ويلرؼ مف 
 .ىذه اةمواؿ وفؽ ميزانية اليي ة

 : : ميزانية الييئةسادسان 
مستقمة، ويحوؿ الفا ض مف الموارد المالية التي تتقاضاىا اليي ة . تكوف لميي ة ميزانية سنوية ٔ

إلى وزارة المالية بعد اقتطاع جميع النفقات التش يمية والرأس مالية وغيرىا مف الملروفات التي 
تحتاج إلييا اليي ة، وتحتفظ اليي ة باحتياطي عاـ يعادؿ ضعؼ إجمالي نفقاتيا المبينة في 

 .بقةميزانيتيا السنوية السا
 .. السنة المالية لميي ة ىي السنة المالية لمدولةٕ

 : التقارير:سابعان 
ترفػػع اليي ػػة إلػػى مجمػػس الػػوزراء حسػػابيا الختػػامي السػػنوي خػػالؿ )تسػػعيف( يومػػًا مػػف تػػاريخ      

 .انتياء السنة المالية، ويزود ديواف المراقبة العامة بنسخة منو
 : ثامنا: الرقابة كالتدقيؽ

إلخالؿ باختلاص ديواف المراقبة العامة ، يعيف المجمس مراجع حسابات مع عدـ ا     
خارجي )أو أكثر( مف المرخص ليـ بالعمؿ في المممكة، لتدقيؽ حسابات اليي ة ومعامالتيا 
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وبياناتيا وميزانيتيا السنوية وحسابيا الختامي ، ويحدد المجمس أتعابو. ويرفع تقرير مراجع 
 .ود ديواف المراقبة العامة بنسخة منوالحسابات إلى المجمس ، ويز 

 
 المطمب الثاني: اإلجراءات المتعمقة بتقديـ اإلقرار الزككم في السعكدية.

 تمييد :
 ىي ػػػةوضػػػرورة إيجػػػاد  والضػػػرا ب،نظػػػرًا ةىميػػػة أعمػػػاؿ تحقيػػػؽ وتحلػػػيؿ الزكػػػاة الشػػػرعية      

لمزكػاة والػدخؿ خػالؿ العػاـ  نظاـ اليي ػة العامػةتـ استحداث فقد خالة تقوـ بأعباء تمؾ اةعماؿ 
وبعػػض الضػػرا ب  لتقػػوـ بػػِّدارة أعمػػاؿ تحقيػػؽ وتحلػػيؿ الزكػػاة الشػػرعية وضػػريبة الػػدخؿ ـٕٙٔٓ
حيػػػث يسػػػتعرض ىػػػذا المطمػػػب العديػػػد مػػػف اإلجػػػراءات الالزمػػػة بتقػػػديـ اإلقػػػرار الزكػػػوي ،  اةخػػػرى

 لميي ة العامة لمزكاة والدخؿ.
جراءات عامة :أكالن :   قكاعد كا 
والمسػػػتندات وانسػػػػتمارات  تباعيػػػااقلػػػد بالقواعػػػد واإلجػػػػراءات الخطػػػوات العمميػػػة الواجػػػػب يُ      

وىػي فػي الوقػت نفسػو تػنظـ وتػتقف  ،الواجب اسػتخداميا بلػدد تحديػد وربػط قيمػة الزكػاة وجبايتيػا
 .والدخؿالزكاة  مزكاةل اليي ة العامةالعالقة بيف المكمفيف و 

ية مؤسسة عامة تتولى ربػط وجبايػة الزكػاة مػف ناحيػة ويفترض أف يكوف في كؿ دولة إسالم     
وأف يكوف ليذه المؤسسػة شخلػيتيا  ،، وتتولى لرفيا عمى الملارؼ الشرعية مف ناحية أخرى

دارتيا إلى مبادئ الشريعة اإلسالمية . داريًا وأف يستند قانوف إنشا يا واا  المعنوية المستقمة ماديًا واا
والدخؿ  مزكاةل اليي ة العامة حة التنفيذية لنظاـ جباية الزكاة عمى أف تمسؾ لال وُيشترط وفقا     

الزكػػاة وتحلػػيميا وقيػػد انعتراضػػات وتبميػػ  انختبػػارات والحلػػوؿ عمػػى  لتقػػديرالػػدفاتر الالزمػػة 
)اإلدارة الزكويػػػة فػػػي  ، وىػػػذه القواعػػػد واإلجػػػراءات كالتػػػاليانػػػات مػػػف المكمفػػػيف لمزكػػػاة الشػػػرعيةالبي

 :)د. ت((المممكة، 
 استعماؿ التاريخ اليجرم في كافة اإلجراءات الرسمية :أ. 
التاريخ اليجري ىو التاريخ الرسمي الذي تعمػؿ بػو المممكػة العربيػة السػعودية والمعتمػد لػدييا  ةفط 

، وىنػاؾ حػػانت تسػتدعي اإلشػػارة فييػا إلػػى التػاريخ المػػيالدي ، فيكتػب التػػاريخ اليجػري ثػػـ يشػػار 
مف التاريخ الميالدي ، فِّذا كاف ىناؾ مشقة فِّف المجنة ترى أنو يجوز تيسيرًا عمى  إلى ما يوافقو

% ٘ٚ٘.ٕتسػػب الزكػػاة بنسػػبة إذا ظمػػت الميزانيػػات عمػى أسػػاس السػػنة الشمسػػية بػأف تح –النػاس 
 .تقريباً 
 مسؾ الحسابات النظامية بالمغة العربية : ب. 
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لػػػؾ يعتبػػػر وجػػػود النظػػػاـ المحاسػػػبي أمػػػرًا يجػػػب أف يتػػػوافر لممنشػػػلت نظػػػـ محاسػػػبية ، ومػػػع ذ     
ممزمػػًا لألفػػراد والشػػركات الػػذيف يزاولػػوف أعمػػاًن تجاريػػة أو لػػناعية ، يبػػيف فييػػا رأس المػػاؿ ومػػا 
دخؿ عمييـ أو خرج منيـ في خالؿ كؿ عاـ لتكوف مرجعًا لتحقيؽ الزكاة المفروضة عمييـ شرعًا 

النظاميػة يػؤدي إلػى تحسػيف مسػتوى اةداء ومسػؾ الػدفاتر  ،وذلؾ ما نلت عميػو المػادة السادسػة
ر والحسػػػابات بالم ػػػة ممػػػا يعػػػود بػػػالنفع عمػػػى انقتلػػػاد الػػػوطني بالكامػػػؿ ويجػػػب أف تمسػػػؾ الػػػدفات

والػػدخؿ والرجػػوع إلييػا عنػػد المػػزـو لكػي تػػتمكف مػػف أداء  مزكػاةل اليي ػػة العامػػةتمكف تػالعربيػة حتػػى 
 عمميا عمى الوجو اةكمؿ . 

فػػي حالػػة إمسػػاؾ الػػدفاتر التجاريػػة ب يػػر الم ػػة العربيػػة وتقػػديـ الحسػػابات بالم ػػة العربيػػة فيجػػب أف 
يقػػـو المكمػػؼ بترجمػػة دفػػاتره والملػػادقة عمييػػا مػػف محاسػػبو القػػانوني المػػرخص لػػو وتقػػديـ نسػػخة 

زكػاة والدخؿ قبوؿ ىػذه الحسػابات وربػط ال مزكاةل اليي ة العامةمنيا عمى أساس ىذه الدفاتر فعمى 
بالغ وزارة التجارة عف ىذه المخالفة لتوقيع ال رامة عمى المكمؼ .   عمى المكمؼ ، واا

 اعتماد الحسابات مف محاسب قانكني محمي معترؼ بو : ج. 
وةف الزكػاة تسػػتحؽ شػػرعًا بمػػرور الحػػوؿ فػػِّف مػػف الضػػروري تقػػديـ اإلقػػرارات الزكويػػة ودفػػع       

رفقػػًا بيػػا نسػػخة مػػف الحسػػابات النظاميػػة المعتمػػدة مػػف مُ  ،ةالزكػػاة المسػػتحقة فػػي مواعيػػدىا السػػنوي
عمػػى المحاسػػب القػػانوني أف يوضػػن فػػي تقريػػره بدايػػة ونيايػػة  وعمػػى كػػؿ فػػِّفط  ،المحاسػػب القػػانوني

كمػػا يجػػب توضػػين  ،الفتػػرة المعػػد عنيػػا الحسػػابات دوف انكتفػػاء بتػػاريخ إعػػداد الميزانيػػة العموميػػة
عػػف القػػوا ـ  مسػػتقؿ رأيإبػػداء  وعمػػى المحاسػػب أيضػػاً ، مزاولػػة لػػولنشػػاط لػػراحة عنػػد أوؿ بدايػػة ا

بػػراز أي تحف ذا مػػا كانػػت تتمشػػى مػػع أحكػػاـ نظػػاـ الشػػركات السػػعودي واا ات ظػػالماليػػة وعػػدالتيا واا
)ن حػػة الزكػػاة  حػوؿ أي ت ييػػرات فػػي السياسػػة المحاسػػبية التػػي تػؤثر عمػػى المركػػز المػػالي لممنشػػأة

 . ـ( ٜ٘ٛٔالتنفيذية، 
إجراءات العمؿ داخؿ الييئة العامة لمزكػاة كالػدخؿ بمراحػؿ متسمسػمة يمكػف عرضػيا  تسير     

 :) التطبيؽ العممي لمزكاة والضريبة في المممكة، )د. ت((بالشكؿ التالي
 أكال: مرحمة التسجيؿ:

 : تسجيؿ مكمؼ جديد .ُ
يجػػػب عمػػػى جميػػػع المكمفػػػيف الخاضػػػعيف لمزكػػػاة أو الضػػػريبة سػػػواء أكػػػانوا أفػػػرادا أو منشػػػلت      

الػذي ؽ تعب ة نمػوذج التسػجيؿ المعتمػد و ذلؾ عف طريوالدخؿ و  مزكاةل اليي ة العامةالتسجيؿ لدى 
 ،أو فروعيا أو مكاتب وزارة المالية في المحافظات لميي ةيمكف الحلوؿ عميو مف اإلدارة العامة 
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يتـ إرفػاؽ لػور مػف المسػتندات التاليػة عمى اإلنترنت و  ليي ةا يمكف تعب ة النموذج في موقع ماك
 مع نموذج التسجيؿ بعد تعب تو :

 لورة بطاقة اةحواؿ. 
 لورة التراخيص اللادرة مف جيات حكومية. 
  الفروع إف وجدتلورة السجؿ التجاري الر يس و.  
  طرأت عميوأية تعديالت لورة عقد التأسيس لمشركات و. 
 لورة ترخيص انستثمار إف وجد. 
 لورة شيادة إيداع رأس الماؿ في البنؾ.  
 نياء إجراءات يي ةتفويض أو وكالة موثقة لمف لو حؽ مراجعة ال   .المكمؼ واا

لػػػدار رقػػػـوتػػػتـ معالجػػػة تمػػػؾ المعمومػػػات       عمػػػى المكمػػػؼ و  وشػػػيادة تسػػػجيؿمػػػالي لممعتمػػػد  واا
 .يي ةفي جميع معامالتو مع ال استخداـ الرقـ المالي الخاص بو

 تحديث بيانات مكمؼ مسجؿ: .ِ
 يي ػػةالحاسػػب اآللػػي الخػػاص بال وتسػػجيميا فػػيبتحػػديث بيانػػات المكمفػػيف لػػدييا  يي ػػةتقػػـو ال     

إتبػاع  يي ػةأو يرغب في تحديث معموماتػو لػدى ال يي ةعمى كؿ مكمؼ ليس لديو رقـ مالي مف الو 
 الخطوات التالية:

اإلدارة العامػة أو أحػد  وتسػميميا إلػى يي ػةيث البيانػات التػي تلػدرىا التعب ة استمارة تحػد .ٔ
  .فروعيا

في حالة تعػديؿ المكمػؼ أي مػف الحقػوؿ التعريفيػة الخالػة بػو فػي اسػتمارة التحػديث يػتـ  .ٕ
  .إرفاؽ مستند يؤيد لحة التعديؿ

إللػدار المعمومػات تتـ معالجة تمؾ ومات المطموبة في الحاسب اآللي و يتـ إدخاؿ المعم .ٖ
 .شيادة تسجيؿ محدثة لممكمؼالرقـ المالي و 

 يي ة.يجب عمى المكمؼ استخداـ الرقـ المالي الخاص بو في جميع معامالتو مع ال .ٗ
 :  ثانيا: مرحمة تقديـ اإلقرار الزككم

 أ. كجكد حسابات منتظمة :
خاللػػو  اإلقػػرار الزكػػوي ىػػو عبػػارة عػػف بيػػاف موقػػع عميػػو مػػف المكمػػؼ أو مػػف يفوضػػو يػػتـ مػػف     

تحديد وعاء الزكاة ومقدارىا المستحؽ وفؽ متطمبات نظاـ جباية الزكاة، وقد ألزمػت ن حػة الزكػاة 
الزكػاة والػػدخؿ خػالؿ مػػدة ن تتجػػاوز  يي ػػةل التنفيذيػة كػػؿ مػف تجػػب عمػػييـ الزكػاة بػػأف يقػدموا بيانػػاً 

دار مػا يممكػو مػػف عمػى مقػمػف السػنة الماليػة التاليػة لسػػنة المكمػؼ بػأف يحتػوى  عشػريف يومػاً م ػة و 
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وما يربحػو منيػا والتػي يجػب فػرض الزكػاة عمييػا المقتنيات النقدية اةمواؿ والبضا ع والممتمكات و 
 . المستحقة بموجبيا خالؿ تمؾ المدةمع سداد الزكاة  مقدار زكاتيا الواجبة شرعاً و 

الزكاة المسػتحقة ( مع سداد ٖوبالتالي يتوجب عمى المكمؼ تقديـ اإلقرار الزكوي كما في الممحؽ)
 مف انتياء سنتو المالية. بموجبو خالؿ م ة وعشريف يوماً 

 عدـ كجكد حسابات منظمة:ب. 
 منتظمػػة يقػػدموف إلقػػرار زكويػػاً  لػػدييـ حسػػاباتفػػي حالػػة المكمفػػيف بالزكػػاة الشػػرعية و لػػيس      

أعػد اإلقػرار عنيػا  الدخؿ خالؿ مدة ن تتجاوز م ة و عشريف يوما مف نيايػة السػنة الماليػة التػىو 
 (.ٗ) كما في الممحؽ رقـ  مع سداد الزكاة المستحقة بموجبو

 ثالثا: مرحمة الفحص:
مزكػاة والػدخؿ يػػتـ فحلػيا والتأكػد مػف لػػحة ل ميي ػػة العامػةبعػد تقػديـ اإلقػرارات و مرفقاتيػا ل     

 ميي ػة العامػةالمقدمػة ل مرفقاتيػاقد ن تكفي ىذه اإلقرارات و  أحياناً ، و الزكاة والضريبة الواجبة الدفع
إلػػػى  يي ػػةسػػالمة وعػػػاء الزكػػاة أو الضػػريبة لػػػذا تمجػػأ الزكػػاة و الػػدخؿ لالطم نػػاف عمػػػى لػػحة و لم

 :ي يم االفحص المكتبي أو الفحص الميداني كم
 الفحص المكتبي )المستندم(: .ُ
 موضحاً يقوـ الفاحص الزكوي بتعب ة استمارة البيانات التمييدية لمفحص المكتبي يوقع عميو      

مػؼ حسػب المعمومػات الػواردة فييػا ومػدى ثقتػو فػي اإلقػرارات المقدمػة مػف المك ،وجية نظره كاممة
محاسػبية المتعػارؼ عمييػا والتشػريعات الزكويػة والضػريبية الواجػب مػع المبػادئ ال مالءمتيامدى و 

ذا رأى الفػػػػاحص أف ىنػػػػاؾ بعػػػػض البنػػػػود تحتػػػػاج إلػػػػى مزيػػػػد مػػػػف اإليضػػػػاح أو أف و  ،اةخػػػػذ بيػػػػا اا
مكمػػػػؼ لطمػػػػب المزيػػػػد مػػػػف المسػػػػتندات غيػػػػر كافيػػػػة فِّنػػػػو يقػػػػـو بِّرسػػػػاؿ استفسػػػػار كتػػػػابي إلػػػػى ال

بنػػػاء عمػػػى ذلػػػؾ فػػػِّف الفػػػاحص المكتبػػػي ن يسػػػتمـز انتقػػػاؿ المحاسػػػب اإليضػػػاحات والمسػػػتندات و 
ب منػو يقػوـ الفػاحص بفحػص بعػد أف يقػدـ المكمػؼ المطمػو و  ،)الفاحص( إلى مقر نشػاط المكمػؼ

المقػدـ مػف المكمػؼ ثػـ يجػري الػربط الزكػوي أو الضػريبي إذا رأى أنػو لػيس  تعديؿ اإلقػرارالردود و 
 ىناؾ ضرورة مف الفحص الميداني.

 الفحص الميداني: .ِ
عمى دفاتر ومسػتندات المكمفػيف  عانطالالدخؿ الحؽ في مزكاة و ل ميي ة العامةيجيز النظاـ ل     

 ،حة إقرار المكمؼ مف عدمػوكؿ ما مف شأنو أف يؤيد لوعمى أي مستندات لدى غير المكمؼ و 
ستندات المؤيدة لبنود المعمى النظاـ المحاسبي و  وانطالعيتطمب اننتقاؿ إلى مقر المكمؼ وىذا 
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الػدخؿ لتقػدير مػدى قبػوؿ اإلقػرار مزكػاة و ل ميي ػة العامػةمقارنتيا بالبيانات التي قػدمت لالحسابات و 
 .ص، )د. ت(()دليؿ الفح المقدـ مف المكمؼ أو تعديمو عمى ضوء الفحص

 : كيخضع الفحص الميداني لمجمكعة مف االعتبارات
 .أف يتـ الفحص خالؿ ساعات العمؿ الرسمية 
 أف يكوف ال رض منو التحقؽ مف لحة و سالمة تقرير الوعاء الزكوي و الضريبي.  
  طػالع عمييػاتوضع تحت تلرؼ الفاحص مػف مقػار انأف ن يتـ نقؿ المستندات التي ،

 بعد ذلؾ يقـو بِّجراء الربط الزكوي أو الضريبي.و 
 : : مرحمة الربطرابعان 
بعػػد إجػػراء التعػػديالت الالزمػػة أو لزكػػوي أو الضػػريبي بعمميػػة الفحػػص و بعػػد قيػػاـ الفػػاحص ا     

خطػػاره المجػػوء لمتقػػدير فػػي حالػػة عػػدـ قبػػوؿ حسػػابات المكمػػؼ يػػ تـ ربػػط الزكػػاة أو الضػػريبة عميػػو واا
 يي ػػػةفػػػي حػػػاؿ عػػػدـ اسػػػتجابة أو رفػػػض ال يي ػػػةالػػػربط يػػػتـ مػػػف قبػػػؿ ال فط أ يأ بػػػالمبم  المسػػػتحؽ

 . )دليؿ الفحص، )د. ت(( مكمؼحسابات ال
 :كاالستئناؼ: مرحمة االعتراض خامسان 
عدالػػػة فػػػي جبايػػػة الزكػػػػاة تحقيػػػػؽ ال والضػػػريبي عمػػػىحػػػرص المشػػػرع فػػػي النظػػػػاميف الزكػػػوي      

الضػػريبي حيػػث أتػػاح لممكمػػؼ الزكػػوي و  ،المطبقػػةضػػريبة الػػدخؿ بمػػا يػػتالءـ مػػع الػػنظـ الشػػرعية و 
بعػػد لػػدور قػػرار و  ،الضػػريبيةيػػة و أمػػاـ المجػػاف انبتدا يػػة الزكو  يي ػػةحػػؽ انعتػػراض عمػػى ربػػط ال

اض حؽ اسػت ناؼ القػرار أمػاـ لجنػة انعتػر  اليي ةأتاح المشرع لمطرفيف المكمؼ و  المجنة انبتدا ية
  .انست نافية الزكوية الضريبية

خبػػػرة عاليػػػة فػػػي مجػػػانت لػػػدييـ و  ،ف لجػػػاف انعتػػػراض مػػػف أعضػػػاء مػػػؤىميف عمميػػػاً تتكػػػو و      
اختيػار أعضػا يا مػف جيػات حيػث يػتـ  ،انسػتقالؿجػاف بالحياديػة و تتمتع المو  ،القانوفالمحاسبة و 
تمػػػنن و  ،واليي ػػػةتعمػػػؿ وفػػػؽ إجػػػراءات محػػػددة حيػػػث تسػػػتمع إلػػػى وجيتػػػي نظػػػر المكمػػػؼ مختمفػػػة و 

لجنػة  قػرارويلػبن إلػى القػرار المناسػب لحػؿ الخػالؼ الفرلة لمطرفيف لتقػديـ مػا لػدييـ لمولػوؿ 
 سػتيف يومػاً  انست نافية خالؿإذا لـ يتـ است نافو أماـ لجنة انعتراض  انعتراض انبتدا ية نيا ياً 

 مف تاريخ تبمي  الطرفيف بالقرار.
 : إصدارات الشيادات:سادسان 
 اليي ػػة العامػػةـ المكمػػؼ بسػػداد فريضػػة الزكػػاة يجػػب أف يحلػػؿ عمػػى شػػيادة مػػف عنػػدما يقػػو      

ويجػػب أف يكػػوف ليػػذه الشػػيادة دور فػػي مػػدى  يي ػػةمزكػػاة والػػدخؿ تفلػػن عػػف إنيػػاء موقفػػو مػػع الل
ومف شروط منن الشيادات لممكمؼ أف يقدـ لوره مف  ،تمتع المكمؼ بحقوقو وممارستو ةنشطتو
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مزكػػاة ل اليي ػػة العامػػةتمػػنن وأف تشػػتمؿ عمػػى رقػػـ ممػػؼ المكمػػؼ، و  ،السػػجؿ التجػػاري بعػػد التحػػديث
 الدخؿ المكمفيف الشيادات التالية :و 

 :   شيادة تسجيؿ .ُ
تيـ التجاريػة أو ُتمنن لكافة المكمفيف المستجديف الػذيف لػـ يمػض عمػى تػاريخ إلػدار سػجال      

تكوف لػالحيتيا اةخيرة و اض ما عدا لرؼ اةقساط ىي لالحة لكافة اةغر و  ،تراخيليـ سنة
 : سارية عمى النحو التالي

( فيمػنن شػيادة تسػجيؿ تسػري إذا كانت السنة المالية لممكمؼ سنة عادية )اثني عشػر شػيراً       
تحتسب مف تاريخ لدور السػجؿ أو التػرخيص أمػا إذا كانػت السػنة الماليػة  لمدة ستة عشر شيراً 

عشريف إلييا م ة و  سجيؿ ت طي سنتو المالية مضافاً لممكمؼ سنة قليرة أو طويمة فتمنن شيادة ت
 عمى أف يدرج ذلؾ في نياية الشيادة. يوماً 

  : شيادة مؤقتة .ِ
ون يمػنن  إضػافية،وىي التي تعطى لممكمؼ عند تقديـ اإلقرار المؤقت في حالة طمػب ميمػة      

شيرًا  ٛٔومدتيا لممكمفيف الذيف يمسكوف حسابات نظامية  مؤقتة،المكمؼ أكثر مف شيادة واحدة 
وتخػػوؿ ىػػذه الشػػيادة لممكمػػؼ الحػػؽ فػػي دخػػوؿ ، مػػف انقضػػاء السػػنة الماليػػة التػػي سػػددت زكاتيػػا

دـ بطمػػب المناقلػػات ولػػرؼ الػػدفعات العاديػػة وال يػػر نيا يػػة، ماعػػدا القسػػط اةخيػػر وتخولػػو التقػػ
ذيف يتبع بشػأنيـ وىي ن تعطى لممكمفيف ال ،طمبيا منوأف يقدميا إلى أي جية تو  ،اةيدي العاممة
 .التقدير الجزافي

 :شيادة نيائية  .ّ
النيػػػا ي وسػػػداد  وىػػػي التػػػي تعطػػػى لممكمفػػػيف الػػػذيف يمسػػػكوف حسػػػابات نظاميػػػة بعػػػد الػػػربط     

أمػػا  ،ة الماليػػة التػػي سػػددت زكاتيػػامػػف انقضػػاء السػػن اً شػػير  ٛٔوتكػػوف مػػدتيا  ،المسػػتحقات كاممػػة
ا بنيايػػة السػػنة بالنسػػبة لحػػانت المكمفػػيف الػػذيف يػػتـ الػػربط عمػػييـ بطريقػػة جزافيػػة فينتيػػي مفعوليػػ

وىذه الشيادة لالحة للرؼ اةقساط اةخيرة المستحقة لػو عنػد الجيػات المتعاقػد  ،المالية التالية
الحػؽ فػػي  وىػذه الشػيادة تخػػوؿ المكمػؼ ،سػبةمعيػا عػف العقػود التػػي تػـ إنجازىػا خػالؿ سػػنة المحا

دخوؿ المناقلػات ولػرؼ اةقسػاط العاديػة والنيا يػة عػف العقػود التػي تػتـ بعػد ىػذه الفتػرة وحتػى 
 مف انقضاء السنة المالية التي سددت زكاتيا . اً شير  ٛٔنياية فترة 

 : شيادة نيائية عف عقد .ْ
ىػػػي عبػػػارة عػػػف خطػػػاب عػػػدـ ممانعػػػة موجيػػػة إلػػػى الجيػػػة المتعاقػػػد معيػػػا المكمػػػؼ للػػػرؼ      
 اةخير.تحقاتو عف العقد الذي بقي مف القسط مس



ّٖ 
 

فػػِّف كػػاف قػػد لػػرح عػػف جػػزء مػػف العقػػد والجػػزء اآلخػػر سػػوؼ يػػتـ التلػػرين عنػػو فػػي السػػنة     
المالية الجارية التي سوؼ يقدـ إقراره عنيا فعميو أف يدفع الزكاة أو الضريبة عف الجزء مف العقد 

فيػػػذه الشػػػيادة بمثابػػػة شػػػيادة  ،% ٘ٔلتقػػػدير الجزافػػػي بواقػػػع الػػػذي لػػػـ يلػػػرح عنػػػو عمػػػى أسػػػاس ا
نيا يػػة لػػالحة للػػرؼ اةقسػػاط اةخيػػرة المسػػتحقة لممكمػػؼ عػػف العقػػود التػػي تػػـ إنجازىػػا خػػالؿ 
السػػنة ، كمػػا تخولػػو الحػػؽ فػػي دخػػوؿ المناقلػػات ولػػرؼ اةقسػػاط العاديػػة وال يػػر نيا يػػة حتػػى 

 ي سددت زكاتيا .مف انقضاء السنة المالية الت اً شير  ٛٔنياية 
 الحاالت التي تحجب فييا الشيادات عف المكمؼ:

 يي ةالمكمؼ الذي عميو مستحقات سابقة لـ يتـ تسويقيا مع ال. 
 .المكمؼ الذي لـ يسدد كامؿ المستحقات عف إقراره الزكوي 
 في تقديـ إقرار أي مف السنوات السابقة يي ةالمكمؼ الذي لـ يتعاوف مع ال.  
 يي ة.في الرد عمى استفسارات أو مالحظات ال يي ةتجاوب مع الالمكمؼ الذي لـ ي 
 بحجب الشيادات عنو ةية أسباب أخرى. يي ةالمكمؼ الذي لدر بحقو قرار مف ال 
 : إجراءات التحصيؿ :سابعان 

 :  )اإلدارة الزككية في المممكة، )د. ت(( تقسيط الزكاة 
الزكاة ، ألدر مجمس الوزراء قراره بتخويؿ وزير رغبة في التيسير عمى المكمفيف في تسديد      

المالية وانقتلاد الوطني سمطة تقسيط الزكاة، مػع إل ػاء التقسػيط إذا تبػيف لػو أف حقػوؽ الخزينػة 
جػزء مػف تمػؾ اللػالحيات  العامة معرضة لمضياع ، وفي الوقت نفسو فِّف لو الحؽ فػي تفػويض

مزكػاة والػدخؿ أو مػف يقػـو ل اليي ػة العامػةاـ وعمى ضوء ذلػؾ فقػد تػـ تفػويض مػدير عػ، إلى ال ير
كحػد  بعممو لالحية تقسيط مبم  الزكاة أو الضريبة أو ال رامة بحػدود مبمػ  خمسػما ة ألػؼ ريػانً 

 . أعمى لكؿ مكمؼ
اليي ػة مزكػاة والػدخؿ قػرارًا إداريػًا بتفػويض مػدراء فػروع ل اليي ػة العامػةوقد ألدر مػدير عػاـ       
ؿ تقسػػػيط المبػػػال  المسػػػتحقة كزكػػػاة أو ضػػػريبة أو غرامػػػة عمػػػى المكمفػػػيف فػػػي مزكػػػاة والػػػدخل العامػػػة

 كحد أعمى ، وذلؾ وفقًا لألوضاع والضوابط التالية : حدود ما ة ألؼ ريانً 
  تػػػوفر حالػػػة مػػػف حػػػانت الضػػػرورة القلػػػوى ، مثػػػؿ انعػػػداـ السػػػيولة أو اإلفػػػالس أو

 التوقؼ عف النشاط أو التلفية .
  أو مػػف ينػػوب عنػػو خػػالؿ شػػير مػػف تػػاريخ إخطػػاره بػػالربط تقػػديـ الطمػػب مػػف المكمػػؼ

 النيا ي لمزكاة أو الضريبة أو ال رامة.
 . أف ن تزيد مدة التقسيط عف عدد سنوات الزكاة أو الضريبة 
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  يبة إن بعػػد تسػػديد كامػػؿ شػػيادة نيا يػػة بتسػػديد الزكػػاة أو الضػػر  المكمػػؼأف ن يمػػنن
  .اةقساط

  الضػػرا ب أو ال رامػػات التػػي قػػاـ المكمػػؼ بحجزىػػا أف ن يشػػمؿ التقسػػيط الزكػػوات أو
 مف المنبع والتـز بتوريدىا لمخزانة العامة .

 . أف يم ى التقسيط في حالة التوقؼ عف تسديد قسطيف متتالييف 
  أف يم ى التقسػيط فػي حالػة تعػرض حقػوؽ الخزينػة العامػة لمضػياع ، كمػا ىػو الحػاؿ

  ادرة البالد .في حالة العمـ بأف الشريؾ اةجنبي عمى وشؾ م
 مػػػالءة المكمػػػؼ بشػػػتى  حسػػػب يجػػػب التأكػػػد مػػػف الموافقػػػة عمػػػى التقسػػػيط مػػػف عدمػػػو

ومف ذلؾ تدني إيراداتو مف سػنة ةخػرى ، تػوالي خسػا ره مػف سػنة ةخػرى ،  ،الطرؽ
 عدـ وجود سيولة ، كثرة عدد الدا نيف وغيرىا .

 : في المممكة، )د. ت(( )اإلدارة الزككية : ضمانات التحصيؿ كالجبايةثامنا
 ،عيػا يجػب أف يقابػؿ بعقوبػات رادعػةإف التأخير في تقديـ إقرار الزكاة بقلػد التيػرب مػف دف     

ومػػف يتػػأخر فػػي تسػػديد قيمػػة الزكػػاة فيجػػب أف تفػػرض عميػػو غرامػػات تتضػػاعؼ كممػػا زادت فتػػرة 
اةخذ بنظاـ ال رامات والجزاءات،  التأخير ، ومع ذلؾ فِّف نظاـ جباية فريضة الزكاة لـ يمجأ إلى

إن أنو لجأ إلى اةخذ ببعض الضمانات التي تكفؿ قياـ المكمفيف بالقيػاـ بتسػديد  إن فترة التأخير،
 ما عمييـ منيا :

مف امتنع عف دفع الزكاة المستحقة في مواعيػدىا النظاميػة وأعطػى عمػدًا بيانػات غيػر  -ٔ
ع مػػػف السػػػفر ومػػػف نقػػػؿ أموالػػػو خػػػارج لػػػحيحة بقلػػػد التيػػػرب أو المسػػػاعدة عميػػػو يمنػػػ
 المممكة وكذلؾ إعطاء اةولوية لديف الزكاة .

تخويػػؿ وزيػػر الماليػػة بحجػػز مػػا يػػرد لمتجػػار مػػف مسػػتوردات عػػف طريػػؽ الجمػػارؾ مػػف  -ٕ
 بضا ع توازي قيمتيا ما ىو مطموب منيـ مف جزاءات أو غرامات .

 إيقاؼ كؿ مكمؼ يتخمؼ عف سداد الزكاة . -ٖ
كومية بعػدـ قبػوؿ عطػاءات المقػاوليف السػعودييف أو لػرؼ اةقسػاط التزاـ اةجيزة الح -ٗ

مزكػاة والػدخؿ تثبػت ل اليي ػة العامػةاةخيرة مف قيمة مقاونتيـ إن بعد تقػديـ شػيادة مػف 
 قياميـ بتسديد الزكاة المستحقة عمييـ مف العاـ السابؽ .

د أنيػى السػنة عدـ إلدار شيادة نيا ية أو مؤقتػة )لسػنة مػا( ةي مكمػؼ مػا لػـ يكػف قػ -٘
 السابقة ليا .
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عػػدـ التولػػية بمػػنن المكمػػؼ ميمػػة إضػػافية لتقػػديـ حسػػابات )لسػػنة مػػا( مػػا لػػـ يكػػف قػػد  -ٙ
 أنيى السنة السابقة ليا .

مزكػاة والػدخؿ بأنػو ل اليي ػة العامػةإجراء الربط النيا ي جزافيًا عمى مكمؼ أنذر مف قبؿ  -ٚ
 دة .إذا لـ يتجاوب خالؿ مدة محددة بمجرد انتياء ىذه الم

بعػد أف يقػدـ  السػجؿ التجػاري أو قيػد فػرع ليػا إنعدـ تجديد شػيادة قيػد أيػة منشػأة فػي  -ٛ
مزكػػاة والػػػدخؿ بانتظػػػاـ المنشػػػأة فػػػي تسػػػديد ل اليي ػػػة العامػػػةلػػاحب الطمػػػب شػػػيادة مػػػف 

 الزكاة المقررة شرعًا .
 

 .كعاء الزكاة في السعكديةتحديد المطمب الثالث: إجراءات 
 جباية الزكاة.الجيات الخاضعة لنظاـ 

)ن حػػػة الزكػػػاة التنفيذيػػػة،  ىػػـ )المكمفػػػوف بالزكػػػاة( مػػف يخضػػػع لنظػػػاـ جبايػػة الزكػػػاة فػػػي السػػعودية
 :ـ(ٜ٘ٛٔ

إحػػػدى دوؿ مجمػػػس التعػػػاوف الخميجػػػي اةفػػػراد الػػػذيف يتمتعػػػوف بالرعويػػػة السػػػعودية أو برعويػػػة  .ٔ
يمارسػػوف أنشػػطتيـ عمػػى السػػواء ذكػػورًا أو إناثػػًا بػػال يف أو قالػػريف أو محجػػورًا عمػػييـ الػػذيف 

 سعودية، وخالة فيما يتعمؽ بعروض التجارة.داخؿ المممكة العربية ال
الشركات سواء شركات اةشخاص أو اةمواؿ المسجمة في المممكة أو في أيػة دولػة مػف دوؿ  .ِ

ويكػػػوف كافػػػة الشػػػركاء فييػػػا مػػػف السػػػعودييف أو مػػػف غيػػػر السػػػعودييف الػػػذيف  ،مجمػػػس التعػػػاوف
، أمػػا بػػاقي أوعيػػة الزكػػاة ييف والتػػي تمػػارس أنشػػطتيا داخػػؿ المممكػػةيعػػامموف معاممػػة السػػعود

فتخضػػع لمزكػػاة حسػػب القواعػػد الشػػرعية، وُتجبػػى زكاتيػػا تحػػت إشػػراؼ إدارة اإليػػرادات التابعػػة 
لوزارة المالية والدوا ر التابعة ليا، وذلؾ عف طريؽ تشػكيؿ لجػاف فػي كػؿ دا ػرة ميمتيػا القيػاـ 

زكػػاة المختمفػػة حتػى تػػتمكف مػف جبايتيػػا ومػػف ثػـ توزيعيػػا عمػػى بالتقػدير أو الخػػرص ةوعيػة ال
مسػتحقييا، ومثػػاؿ ذلػػؾ حالػػة المواشػػي والػػزروع والثمػػار، أمػػا مػػا يخػػص زكػػاة محلػػوؿ القمػػن 

  فِّنو يتـ استقطاع الزكاة مف المزارعيف عند توريده لمؤسسة لوامع ال الؿ.
 الجيات الغير خاضعة لنظاـ جباية الزكاة.

 لكونيػػا تلػػرؼ فػػي ملػػالنن زكػػاة فػػي المػػاؿ الػػذي لػػيس لػػو مالػػؾ معػػيف كػػاةمواؿ العامػػة      
أمواؿ بعض المؤسسات واليي ات مف الزكػاة  فى نظاـ جباية الزكاة في المممكةأعحيث  المسمميف

 :ـ( ٜ٘ٛٔ)ن حة الزكاة التنفيذية،  كمنيا ،الشرعية رغـ مزاولتيا ةنشطتيا في المممكة
    



ٖٔ 
 

العامة باعتبارىا مف اةمواؿ العامة التي تستيدؼ تحقيؽ الرفاىية لجميع المؤسسات  .ٔ
  .المواطنيف

الشركات الوطنية لمتأميف التعاوني )لندوؽ انستثمارات العامة ، ملمحة معاشات  .ٕ
 .التقاعد ، المؤسسة العامة لمتأمينات انجتماعية(

 .حكـ الوقؼ(في وجوه البر )تدخؿ في  لقنفاؽ الخيرية المعدةالمؤسسات  .ٖ
)البنؾ اإلسالمي  أخرى مثؿالمؤسسات الدولية التي تساىـ فييا الحكومة مع حكومات  .ٗ

 .لمتنمية ، بنؾ الخميل(
الشركات اةجنبية المسجمة في خارج دوؿ مجمس التعاوف والممموكة لمسعودييف أو مف  .٘

 .رعايا دوؿ مجمس التعاوف حيث يخضعوف لنظاـ ضريبة الدخؿ )اةجانب(
انستثمار في السندات الحكومية المحمية نعتبارىا مقتناه ل رض انحتفاظ بيا  .ٙ

  .وانستفادة مف ريعيا ويخضع ىذا الريع لمزكاة فقط
 : تحديد الكعاء الزككم

 ـ(  :ُٖٓٗ)الئحة الزكاة التنفيذية،  أكالن/ كجكد حسابات منتظمة
الػػػػذيف يزاولػػػػوف أعمػػػاًن تجاريػػػػة أو لػػػػناعية بمسػػػػؾ  المكمفػػػػيفألػػػـز نظػػػػاـ جبايػػػػة الزكػػػاة      

حسػػابات منتظمػػة يبػػيف فييػػا رأس المػػاؿ ومػػا دخػػؿ عمػػييـ أو خػػرج مػػنيـ فػػي كػػؿ مػػا يتعمػػؽ 
ويشػػترط أف تكػػوف ىػػذه الػػدفاتر ملػػدقة مػػف  ،باةعمػػاؿ التػػي يمارسػػونيا فػػي خػػالؿ كػػؿ عػػاـ

ذا كانػت بالزكػاة ةعمالػو،  مزاولػة المكمػؼال رفة التجارية اللناعية الواقع في دا رتيػا مقػر  واا
الحسابات الختامية غير مقنعػة أو فػي حالػة عػدـ تمكػف المكمػؼ مػف تقػديـ حسػابات منتظمػة 

 .الجزافي في تحقيؽ وجباية الزكاة ألاًل فحين ذ إلى اةسموب
طريقػة ملػادر اةمػواؿ والطريقة المتبعة في تحديد وعاء الزكاة وفقًا لنظاـ الجبايػة ىػي      

وتقضػػى قواعػػد تحديػػد وعػػاء الزكػػاة ليػػؤنء بػػأف يشػػتمؿ  ،عػػرؼ بطريقػػة حقػػوؽ الممكيػػةأو مػػا ي
 الوعاء عمى العنالر التالية :

 : العناصر التي تضاؼ لكعاء الزكاة .ُ
 : رأس الماؿ - أ

ون تؤخذ الزيادة التي تتـ خالؿ العاـ  ،يضاؼ لموعاء رأس الماؿ الذي حاؿ عميو الحوؿ     
يما عدا ما يتـ رسممتو مف أي عنلػر مػف عنالػر ف، الحوؿ عمييا ونفبار لعدـ حفي انعت

 حقوؽ الممكية التي حاؿ عمييا الحوؿ.
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جميػػػع أرصػػػدة المخصصػػػات كاالحتياطيػػػات التػػػي حػػػاؿ عمييػػػا الحػػػكؿ عػػػدا مخصػػػص  - ب
 االستيالؾ:

تضػػاؼ كافػػة أرلػػدة المخللػػات وانحتياطيػػات الػػواردة بقا مػػة المركػػز المػػالي والتػػي      
 حوؿ إلى وعاء الزكاة، ماعدا مخللات انستيالؾ.حاؿ عمييا ال

 : )المرحمة( األرباح المدكرة -ج
ىي اةرباح التي تحققت في سػنوات سػابقة ولػـ تػوزع عمػى الشػركاء حيػث تعتبػر بمثابػة      

 زيادة في حقوؽ الممكية ورأسماؿ إضافي لممنشأة تخضع الزكاة عند حونف الحوؿ عمييا.
  : عاألرباح تحت التكزي -د

وىػػي اةربػػاح التػػي قػػررت شػػركات المسػػاىمة توزيعيػػا عمػػى المسػػاىميف ولػػـ يػػتـ لػػرفيا      
قػػرار التوزيػػع خروجيػػا مػػف حػػوزة الشػػركة بِّيػػداعيا فػػي أحػػد البنػػوؾ  عمػػىأمػػا إذا ترتػػب  ،ليػػـ

تحػػت تلػػرؼ المسػػاىميف بحيػػث ن يحػػؽ لممنشػػأة التلػػرؼ فييػػا أو سػػحبيا أو تقاضػػي أي 
 عمولة عمييا فِّنيا ن تخضع لمزكاة.

 : صافي ربح العاـ المعدؿ -ىػ
العػاـ بعػد اسػتبعاد وىو لافي الػربن الػذي تحقػؽ نتيجػة لمزاولػة المكمػؼ لنشػاطو خػالؿ      

 الملاريؼ الالزمة لمنشاط وبعد تعديمو ببعض الملروفات غير جا زة الحسـ.
 : القركض -ك

يضػػػاؼ إلػػػى الوعػػػاء الزكػػػوي القػػػروض سػػػواء أكانػػػت مػػػف لػػػناديؽ حكوميػػػة أو خالفػػػو      
أو اسػتثمارات(  والمستخدمة في تمويؿ شراء ما يعد عرضًا مػف عػروض القنيػة )ألػوؿ ثابتػة

 تـ إضافة القروض المستخدمة في تمويؿ ألوؿ متداولة متى حاؿ عمييا الحوؿ.، كما ي
 : رصيد الحساب الجارم الدائف لصاحب المنشأة أك الشركاء -ز

يخضع رليد الحساب الجاري الػدا ف للػاحب المنشػأة أو الشػركاء لمزكػاة باعتبػاره مػف      
مػا المدة أو آخػر المػدة أييمػا أقػؿ، ويؤخذ رليد أوؿ  ،اةمواؿ المستثمرة في أغراض المنشأة

 )منعػػػاً  ربػػػاح المػػػدورة ومػػػا فػػػي حكميػػػا فػػػي الحسػػػاب الجػػػاريلػػػـ تكػػػف الزيػػػادة نتيجػػػة لقفػػػؿ اة
 .لالزدواج في القياس(

 : اإلعانة الحككمية -ح
ي إيػػرادات أرادات وبالتػػالي تخضػػع لمزكػػاة مثػػؿ تعتبػػر اإلعانػػة الحكوميػػة جػػزء مػػف اإليػػ     
 لـ يحؿ عمييا الحوؿ. لمالي التي يتـ قبضيا فيو حتى لووذلؾ خالؿ العاـ ا ،أخرى

 العناصر التي تحسـ مف كعاء الزكاة: .ِ
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 صافي قيمة األصكؿ الثابتة: - أ
 تخلـ لافي اةلوؿ الثابتة في نياية العاـ متى توفرت الشروط التالية:

 أف يكوف المكمؼ قد سدد قيمتيا بالكامؿ. -
أف تكوف قيمة ىذه اةلوؿ في حدود رأس الماؿ المدفوع واةرباح المرحمة مف  -

سنوات سابقة وانحتياطيات والمخللات ورليد الحساب الجاري الدا ف 
 المنشأة.للاحب 

 الخسارة المرحمة المدكرة المعدلة: - ب
بعػػد  يي ػػةلخسػػارة المرحمػػة طبقػػًا لػػربط اتخلػػـ الخسػػا ر المػػدورة مػػف الوعػػاء الزكػػوي وىػػي ال     

تعػديميا بِّضػػافة المخللػػات إلييػا التػػي سػػبؽ إضػافتيا إلػػى نتيجػػة حسػابات السػػنة السػػابقة )مػػف 
 ربن أو خسارة( وذلؾ منعًا لثني الزكاة.

 رصيد مصاريؼ التأسيس كما قبؿ التشغيؿ: -ج
يخلـ رليد ملاريؼ التأسيس وما قبؿ التش يؿ واإلداريػة المؤجمػة مثػؿ رلػيد ملػاريؼ      

اإلعالنية، حيث ن يدخؿ ضػمف التكػاليؼ الواجبػة الخلػـ مػف ىػذه الملػروفات سػوى  الحمالت
قسػػػط انسػػػتيالؾ فػػػي السػػػنة، وتخلػػػـ مػػػف الوعػػػاء الزكػػػوي مثميػػػا مثػػػؿ اةلػػػوؿ الثابتػػػة بالقيمػػػة 

 المتبقية في نياية العاـ.
 نشاءات تحت التنفيذ أك تحت اإلنشاء خاصة بالمنشأة:إ -د

 حكـ اةلوؿ الثابتة. ذتأخ إلنياءف الوعاء الزكوي وذلؾ م تخلـ اإلنشاءات تحت التنفيذ
 االستثمارات: -ق
تخلػػػـ انسػػػتثمارات مػػػف عػػػروض القنيػػػة، أمػػػا بالنسػػػبة لالسػػػتثمارات فػػػي عػػػروض التجػػػارة  -ٔ

 .عادة بيعيا فال تخلـ مف وعاء الزكاةإبيا ل رض  انحتفاظ( التي يتـ )المتداولة
 تخلـ انستثمارات مف رؤوس أمواؿ الشركات المحمية منعًا لمثني الزكوي. -ٕ
 تخلـ انستثمارات طويمة اةجؿ في السندات مف الوعاء الزكوي. -ٖ
 األراضي: -ك

يشترط لخلـ اةراضي والمباني مف وعاء الزكاة أف تكوف مسجمة باسـ الشركة منعًا لحسػـ      
 ويستثني مف ذلؾ الحالتيف التاليتيف:ألوؿ أخرى غير ممموكة لمشركة، 

إذا كانػػت اةراضػػي المسػػجمة باسػػـ أحػػد الشػػركاء مقدمػػة كحلػػة عينيػػة ضػػمف رأس مػػاؿ  -ٔ
 الشركة وىذه اةراضي مست مة في نشاط الشركة.

 إذا كاف لمشريؾ المسجؿ بِّسمو اةرض حساب جاري دا ف ي طي كامؿ قيمتيا. -ٕ



ٖٗ 
 

 المصاريؼ الجائزة الحسـ:.ّ
خػػالؿ السػػنة الماليػػة والتػػػي  المكمػػؼىػػي جميػػع الملػػاريؼ الضػػرورية الالزمػػة التػػي أنفقيػػا      

 ساىمت في تحقيؽ اإليراد الخاضع لمزكاة ومنيا عمى سبيؿ المثاؿ:
 األجكر كالركاتب كما في حكميا: - أ

انجتماعية باةجور  لمتأميناتيجب عمى المكمؼ تقديـ شيادة مف المؤسسة العامة      
الخاضعة، مع تقديـ شيادة منفلمة ومعتمدة مف المحاسب القانوني لممكمؼ والرواتب 

تشتمؿ عمى بيانات تفليمية لكافة البنود التي تمثؿ جممة اةجور والرواتب وما في حكميا 
 غير الخاضعة لنظاـ التأمينات انجتماعية.

 : االستيالؾ - ب
 يجب أف يراعي في تحديد انستيالؾ اآلتي:

 ي ثابت.أف انستيالؾ ةلم -
 أف يكوف اةلمي ممموكًا لمشركة. -
 أف يكوف اةلمي مستخدمًا في أغراض المنشأة. -
 أف يكوف وفقًا لطريقة القسط الثابت ون تقبؿ أي طريقة أخرى -
 أف تكوف نسبة انستيالؾ وفقًا لنسب انستيالؾ المعتمدة. -

 :المعدكمة الديكف-ج
 : التاليةيجوز حسـ الديوف المعدومة متى توفرت الشروط 

 اتخاذ إجراءات جادة لتحليؿ الديف دوف جدوى. -ٔ
لدور قرار مف مجمس إدارة الشػركة بالموافقػة عمػى إعػداـ الػديف مػع تأكيػد ذلػؾ بشػطبيا  -ٕ

 مف الدفاتر.
 شيادة المحاسب القانوني بشطبيا مف الدفاتر والسجالت. -ٖ
 التحليؿ.تعيد المكمؼ بِّدراج الديوف المعدومة في حاؿ تحليميا كِّيراد في سنة  -ٗ

 : مصركفات سنكات سابقة -د
يسػػػمن بقبػػػوؿ ملػػػروفات السػػػنوات السػػػابقة الخالػػػة بالنشػػػاط طالمػػػا تػػػـ التثبػػػت مػػػف عػػػدـ      

 تحميميا في سنواتيا وحممت عمى سنة الربط.
 : المصاريؼ غير جائزة الحسـ. ْ
 : )االستدراكات( االحتياطيات كالمخصصات أ.
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ملػػػروفات تقديريػػػة، إنمػػػا يسػػػمن فقػػػط بخلػػػـ الملػػػروفات ن يسػػػمن بخلػػػـ أي مبػػػال  أو      
ةنيا مبال  مخللة لمقابمة  ،والنفقات الفعمية، وعمى ذلؾ ن تخلـ انحتياطات والمخللات

 خسا ر محتممة الحدوث، كما ويسمن بحسـ احتياطي الديوف المشكوؾ في تحليميا.
 : ب. المصركفات التي ال تتعمؽ بأعماؿ المنشأة أك الشركة

 يتعمؽ بأعماؿ المنشأة مثؿ الملروفات الشخلية. يسمن أي مبم  لرؼ أثناء السنة ن ن
 : ج. مخصص مكافأة ترؾ الخدمة

ن يجوز حسـ مخلص مكافأة ترؾ الخدمة المكوف ليذا ال ػرض خػالؿ العػاـ، وعنػد تحقػؽ      
ندات المؤيػدة دفعو لمعامؿ في نياية خدمتو فِّنػو يلػبن ملػروفًا جػا ز الحسػـ بشػرط تػوفر المسػت

 لملرؼ.
 : أتعاب كمكافآت أعضاء مجمس اإلدارة -د

 ن تقبؿ ىذه اةتعاب كملروؼ تحميمي ةنيا تعتبر توزيعًا لمربن وليس تكميفًا عميو.
 : ركاتب الشركاء في الشركات -ىػ

ةنيػػػا  رن يسػػمن بتحميػػػؿ رواتػػب وأتعػػػاب الشػػريؾ المػػػدير فػػي شػػػركات اةشػػخاص واةمػػػواؿ     
 .زيعًا لمربن وليس تكميفًا عميوتعتبر تو 
في حاؿ كوف اةرباح المعدلػة أكبػر مػف وعػاء الزكػاة تعتبػر اةربػاح المعدلػة ىػي وعػاء  /مالحظة
 الزكاة.

)التطبيػؽ العممػي لمزكػاة كالضػريبة فػي المممكػة،   ثانيا/ كجكد حسابات غير منتظمة )تقديرم(
 )د. ت((:

 : باةسموب التقديري في الحانت اآلتية يتـ تحديد الوعاء الزكوي
 .عدـ توفر حسابات نظامية لدى المكمؼ حتى يمكف انعتماد عمييا لتحديد وعاء الزكاة 
  عػػػدـ قبػػػوؿ اليي ػػػة العامػػػة لمزكػػػاة والػػػدخؿ لحسػػػابات المكمػػػؼ لوجػػػود مالحظػػػات جوىريػػػة

 عمييا.
 .عدـ تقديـ اإلقرار في الموعد النظامي المحدد 
موب التقديري عمى عدة مؤشرات منيػا عػدد العمالػة، والمسػاحة، وكميػة البضػاعة ـ اةسو ويق     

 : لطبيعة النشاط عمى النحو التالي المتبقية، ويمكف تحديد وعاء الزكاة لممكمفيف وفقاً 
 : رأس الماؿ العامؿ

يحػػدد بكافػػة الطػػرؽ والوسػػا ؿ الممكنػػة سػػواء بػػالرجوع إلػػى السػػجؿ التجػػاري أو عقػػود تأسػػيس      
لشػػركة ونظاميػػا أو أي أوراؽ أخػػرى تؤيػػد ذلػػؾ، ويقػػدر رأس المػػاؿ العامػػؿ ةغػػراض الزكػػاة بمػػا ا
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يتناسب مع حجػـ النشػاط وعػدد دورات رأس المػاؿ حسػب مػا جػرى عميػو العػرؼ فػي كػؿ لػناعة 
 أو تجارة أو نشاط.
 : األرباح الصافية

خالؿ العاـ أو يػتـ تقػديرىا يتـ تقدير اةرباح اللافية في ضوء مجموع العمميات التي تمت      
بالنشػػاط الػػذي  إلػػى مؤشػػرات أو معمومػػات أخػػرى عمػػى أسػػاس عػػدد دورات رأس المػػاؿ أو اسػػتناداً 

 .تنتمي إليو الشركة
 كما يمي : بربط الزكاة تقديرياً اليي ة العامة لمزكاة والدخؿ وتقـو 

 
 

 بنسبة مف إجمالي اإليرادات وفقا لمجدوؿ التالي : ويتـ تقدير اةرباح
 نسبة األرباح النشػػػػػاط

 %٘.ٓٔ المقاولوف في مجاؿ اةعماؿ اإلنشا ية والليانة

 %ٓٔ محطات المحروقات 

 %٘.ٖ الفواكو والخضروات والمحـو والمواشي مستوردو
السػػكر، اةرز، السػػمف، العػػدس، مسػػتوردو اةرزاؽ )القمػػن، الػػذرة، الفػػوؿ، 

 الدقيؽ، البف، الزيوت، الشاي(.
ٚ% 

 %٘ٔ التجارة واللناعة

 %ٕٓ المحاميف( الميندسيف، )اةطباء،ألحاب الميف الحرة 

 %ٕٓ الخدمات انستشارية والعامة

 
 
 
 
 

 المتحققة خالل العام األرباح الصافية+ رأس المال أول العام 
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 تجربة السكدانية في تطبيؽ اإلقرار الزككم.المبحث الثاني: ال

 : كالتشريعي لتطبيؽ الزكاة في السكداف التطكر التاريخيتمييد : 
وذلػػؾ  ،تميػػزت التجربػػة السػػودانية فػػي ظػػؿ اإلطػػار القػػانوني والتشػػريعي بالتػػدرج فػػي التطبيػػؽ     

 : تيمف خالؿ خمس مراحؿ كاآل
وأنشػػئ بموجبػػو لػػندوؽ الزكػػاة الطػػوعي  ،ـٜٓٛٔالمرحمػػة اةولػػى : قػػانوف الزكػػاة لسػػنة  .ٔ

 .  ـ(ٖٕٔٓ)يوسؼ،  الذي استيدؼ إحياء الشعيرة ولكف عمى سبيؿ التطوع ن اإللزاـ
الػػػػػذي جمػػػػػع بػػػػػيف الزكػػػػػاة  ،ـٜٗٛٔنوف الزكػػػػػاة والضػػػػػرا ب لسػػػػػنة المرحمػػػػػة الثانيػػػػػة : قػػػػػا .ٕ

كػاة والضرا ب في إدارة واحػدة، كمػا أكػد ىػذا القػانوف عمػى سػمطانية الدولػة عمػى جمػع الز 
اجيػػػة بػػػيف لػػى خمػػػؽ ازدو إالعديػػد مػػػف المشػػػاكؿ والعيػػػوب أدت  بقػػوة القػػػانوف، لكػػػف ظيػػػرت
خمػػؿ فػػي الزكػػاة كونيػػػا نظػػاـ مػػالي إسػػالمي، كمػػػا  إحػػػداثلػػى إالزكػػاة والضػػرا ب، وأدت 

في الفيـ حيث ارتػبط  أضر بالضرا ب وأفقدىا كثير مف ايراداتيا، كما ألبن ىناؾ خمالً 
كػػاة ىػػي ضػػريبة، وانعكػػس التعامػػؿ معيػػا مػػف خػػالؿ طريقػػة فػػي أذىػػاف المكمفػػيف بػػأف الز 

خفاء المعمومات الحقيق (، لػذا كػاف نبػد مػف فلػؿ الزكػاة عػف ـٕٔٔٓ)عموة، ةيالتيرب واا
الزكاة عبػادة تختمػؼ فػي المظيػر والجػوىر عػف الضػرا ب التػي تؤخػذ مػف  ةفط  رالضرا ب

 (.  ـٕٓٔٓ)الفادني، المواطنيف مقابؿ ما تقدمو الدولة مف خدمات
حيث تـ فلػؿ الزكػاة عػف الضػرا ب، وأكػد  ،ـٜٙٛٔ المرحمة الثالثة : قانوف الزكاة لسنة .ٖ

 . ـ(ٕٙٓٓ)محمد،  مستقاًل بذاتو عمى إلزامية الزكاة وأنشئ ليا ديوانًا قا ماً 
 وىو خطوة متقدمة لسد الث رات التطبيقية. ،ـٜٜٓٔرابعة : قانوف الزكاة لسنة المرحمة ال .ٗ
والػػذي اقتضػػتو ضػػرورات التوسػػع فػػي  ،ـٕٔٓٓقػػانوف الزكػػاة لسػػنة  خامسػػة :المرحمػػة ال .٘

العمؿ ولمالحقػة التطػورات انقتلػادية والسياسػية وانجتماعيػة التػي شػيدتيا الػبالد، كمػا 
لبيػاف تفلػيالتو، وىمػا بػذلؾ  ـٕٗٓٓتبعو في ذلػؾ لػدور قػرار الال حػة التنفيذيػة لسػنة 
تػػي يرتكػػز عمييمػػا ديػػواف الزكػػاة السػػوداني يمػػثالف مكونػػات اإلطػػار القػػانوني والتشػػريعي ال

 . (ـٕٓٔٓ)فرحاف، حتى المحظة
 َالمطمب األكؿ: المالمح كالخصائص العامة لإلطار التشريعي لديكاف الزكاة

إلػى قػانوف الزكػاة لسػنة  يتضن مف خالؿ مراحؿ تطػور قػوانيف الزكػاة فػي السػوداف، وولػونً      
اإلطػػػار التشػػػريعي لػػػديواف الزكػػػاة فػػػي  كػػػف القػػػوؿ أفط ـ يمٕٗٓٓـ ون حتػػػو التنفيذيػػػة لسػػػنة ٕٔٓٓ

 : السوداف يتمتع بالخلا ص التالية
 :الدكلة عمى الزكاة  : كاليةأكالن 
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يؤكػػد التشػػريع السػػوداني أف الونيػػة عمػػى الزكػػاة ىػػي شػػأف سػػمطاني يعطػػي ديػػواف الزكػػاة حػػؽ      
مف يمتنع عف ذلؾ، كما كمػؼ إدارة يعاقب و  انستيفاء لمفرا ض الواجبة عمى اةمواؿ بقوة القانوف

دارة الزكػػاة واللػػدقات ديػػواف الزكػػاة عمػػي أف تعمػػؿ ع مػػى تأكيػػد سػػمطاف الدولػػة المسػػممة وجمػػع واا
 ( .ـٕٓٔٓ)الفادني، توزيعيا عمى مستحقيياو 

 : تطبيؽ النظاـ الفيدرالي في إدارة الزكاة :ثانيان 
يكػوف المجمػس اةعمػى و  ،مانات الون يػةاف السمطات بيف اةمانة العامة واةحيث يوزع الديو      

مجػػالس و  ،مجػػالس أمنػػاء الونيػػات عمػػى المسػػتوى الػػون يو  ،ى مسػػتوى المركػػزةمنػػاء الزكػػاة عمػػ
 لجػػػاف الزكػػػاة القاعديػػػة عمػػػى مسػػػتوى القػػػرى واةحيػػػاءيؽ الزكويػػػة عمػػػى المسػػػتوى المحمػػػي و التنسػػػ
 (. ـٕٔٔٓ)عموة،
 : : التكسع في الراء الفقيية ثالثان 
اسػػتيدؼ مػػف ذلػػؾ اسػػتيعاب كػػؿ اآلراء الفقييػػة التػػي يمتػػـز ديػػواف الزكػػاة بمػػذىب محػػدد و لػػـ      

 .ـ(ٕٓٔٓ) الفادني،  لملمحة مستحقي الزكاة توجب الزكاة عمى جميع اةمواؿ تحقيقاً 
 : )مبدأ المفاضمة( : عدـ التسكية بيف المصارؼرابعان 
 الزكػاة عمػى توزيػع وعمػؿ الشػافعية ذىبمػ وخػالؼ الجميػور رأي السػوداني المشػرع تبنػى     

، حيث أعطى القانوف لممجمس اةعمى لمزكاة الحؽ في تحديد الشرعية الملارؼ عمى بالمفاضمة
  والمسػاكيف نلػيب الفقػراء ألبن حيث سياسات اللرؼ عمى البنود المختمفة بحسب الظروؼ،

 .(ـٖٕٔٓلمملمحة )يوسؼ، وتقديرا مراعاة يستحوذ عمى ثمثي الملارؼ الثمانية وذلؾ
 : : المركنة في التشريعخامسان 
المت يػرات المختمفػة، المسػتجدات و  ذلؾ نستيعابيؽ الزكاة في السوداف بالمرونة و تميز تطب     

خرىػػػا آثػػػة عقػػػود السػػػابقة أربػػػع مػػػرات، كػػػاف ويتضػػػن ذلػػػؾ مػػػف خػػػالؿ مراجعػػػة القػػػانوف خػػػالؿ الثال
ف اةوؿ ـ، حيػث بػدأ القػانو ٜٜٓٔقػانوف الزكػاة لسػنة ـ والذي أل ى ٕٔٓٓالتعديؿ اللادر لسنة 
الرابػع الضػرا ب وعمػؿ التعػديؿ الزكاة و  الثالث بفؾ انرتباط بيفِّلزاميتيا و ببطوعية الزكاة والثاني 

ب لمقضػايا المعالػرة فػي الجبايػة انسػتيعاعمى التجويد في اإلدارة والدقة في انختيارات الفقيية و 
 (.ـٕٓٔٓ)الفادني، الملارؼو 

 :: تكسيع مفيـك الماؿ الخاضع لمزكاة سادسان 
ألػحاب وعمػى المرتبػات و أخذ القانوف بالفقو الموسع لمزكاة فأوجب الزكػاة عمػى المسػت الت      

أيػػده بعػػض آراء بعػػض الفقيػػاء مػػف المالكيػػة والحنابمػػة و  الميػػف الحػػرة، ويعتمػػد الػػرأي الموسػػع عمػػى
نػػػو ول ػػػرض توسػػػيع المػػػاؿ أ(، كمػػػا ـٕٔٔٓعمػػػوة،) وخالفػػػوالعممػػػاء المعالػػػريف أمثػػػاؿ أبػػػو زىػػػرة 
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 الخاضع لمزكاة اعتمد القانوف مبدأ ضـ اةمواؿ إلى بعضيا عنػد تقػدير نلػاب اةمػواؿ المختمفػة
 (.ـٕٓٔٓ)فرحاف،
 : لكجكب الزكاة اإلقامة معياران : اعتماد المكاطنة ك سابعان 
خػػػالؿ جمػػػع الزكػػػاة مػػػف كػػػؿ اعتمػػػد القػػػانوف عمػػػى مبػػػدأ المواطنػػػة وممػػػة اإلسػػػالـ وذلػػػؾ مػػػف      

و خارجػػػو وتجػػب فيػػػو الزكػػاة مػػػع أداخػػػؿ السػػوداف  شػػخص سػػػوداني مسػػمـ يممػػػؾ مػػاًن سػػػواء كػػاف
(، وكػذلؾ كػؿ شػخص مسػمـ وغيػر سػوداني ـٕٓٔٓ)الفػادني، مراعاة عدـ انزدواج فػي تحلػيميا

دفعيػػا بػػدفع الزكػػاة بموجػػب قػػانوف فػػي بمػػده و  لػػـ يكػػف ممزمػػاً  يعمػػؿ فيػػو، مػػا أومقػػيـ فػػي السػػوداف 
 (.ـٕٓٔٓ)فرحاف، بموجب اتفاقيات لمنع انزدواج في تحليؿ الزكاة إعفاؤهتـ  أو، فعالً 
 : الشكريةا: تكسيع المؤسسات الرقابية ك ثامنن 
وذلؾ مف خالؿ تفعيؿ دور  ،أىمية الرقابة الشرعية إظياريؤكد قانوف الزكاة السوداني عمى      

العممػػاء الشػػرعييف سػػواء مػػف خػػالؿ لجػػاف اإلفتػػاء التػػي منحيػػا اللػػالحيات وانختلالػػات التػػي 
شرافية و مجمس أمناء الزكاة أو مف خالؿ المجمس اةعمى لمزكاة أميمة  تجعؿ منيا أداة رقابية واا

 يا العمػػـ والنزاىػػة و مػػف خػػالؿ لجػػاف التظممػػات التػػي يشػػترط فػػي أعضػػاأ عمػػى مسػػتوى الونيػػات
مػػػف مبػػػدأ توسػػػيع دا ػػػرة  تيػػػا نيا يػػػة وممزمػػػة وىػػػذا كمػػػو انطالقػػػاً اوالكفػػػاءة حيػػػث اعتبػػػر القػػػانوف قرار 

 (.ـٕٓٔٓ)فرحاف، اإلشراؼ والرقابة واتخاذ القرار في التطبيؽ العممي لمزكاة في السوداف

 المطمب الثاني: التطكر اإلدارم كالتنظيمي لديكاف الزكاة.
 تنظيمػي ىيكػؿ لمديواف اعتمد حيث لديواف الزكاة تطور إداري القانوني التطور لاحبلقد      

 :  (ـٖٕٔٓ)يوسؼ، كاآلتي مكوف مف ثالث مستويات
 الفقػو فػي شػؤوف المختلػيف مػف الجميوريػة ر ػيس يعينػو لمزكػاة أعمػى مجمػس تعيػيف .ٔ

 سػمطات القػانوف والخبػرة وأعطػي المػاؿ وألػحاب انجتمػاع وعمػـ وانقتلػاد اإلسػالمي
 . المجمس ليذا

 .في القانوف واردة باختلالات الجميورية ر يس يعينو لمديواف عاـ أميف تعييف .ٕ
 انتحاديػة مػف اإلدارات عػدد وتحتػو العػاـ اةمػيف عمييا يشرؼ اتحادية عامة أمانة قياـ .ٖ

 : وىي
 . الجباية تخطيط إدارة .ٔ
 . الملارؼ تخطيط إدارة .ٕ
 . واإلعالـ الدعوة وتشمؿ الزكاة خطاب إدارة .ٖ
 . واإلدارية المالية الشؤوف إدارة .ٗ
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 . والتفتيش المراجعة إدارة .٘
 . والمعمومات انستراتيجي التخطيط إدارة .ٙ
 :وىي المساعدة المجاف .ٚ

 . الفتوى لجنة )أ(
 ليـ. تعمؿ لمتقديرات التي وفًقا الزكاة دافعي شكاوى في لمنظر المظالـ )ب( لجنة

دارة القومية بالشركات خالة إدارة .ٛ  . الم تربيف واا
 . والمؤتمرات والنشر والبحوث مختص بالتدريب والتأىيؿ وىو الزكاة عموـ معيد .ٜ

 :اآلتية وضع الموا ن عمى فعمؿ اإلدارات ىذه لتنظـ والنظـ الموا ن بلياغة الديواف بدأ ذلؾ بعد
 . ـ ٖٕٓٓ الزكاة لديواف والمحاسبية المالية اإلجراءات ن حة - ٔ
 . ـ ٕٚٓٓعاـ  عمييا أدخمت التي التعديالت ثـ ـٕٗٓٓ الزكاة لقانوف العامة الال حة - ٕ
 . ـٖٕٓٓ العامميف خدمة شروط ن حة - ٖ
 . المحميات تنظـ ن حة - ٗ
 . القاعدية المجاف تنظـ ن حة - ٘
 . التدريب ن حة - ٙ

 يحكػـ أف السػوداف بمػا، والمحاسػبة والمراجعػة والجبايػة اللػرؼ فػي المراشػد جانػب إلػى     
 أف إلػى اننتقػالي الدسػتور اإلداري حيػث أشػار النظػاـ نفػس اتبػع الػديواف فػِّف الفػدرالي بالنظػاـ
 :التالي النحو عمى السوداف بونيات أمانات الديواف بعمؿ فقاـ ون ية ولرًفا جمًعا الزكاة

 .الونيات أماناتأ( )
 . إدارية قطاعات إلى تقسـ المحمية أف وىي اإلدارية الوحدات ثـ المحميات أمانات )ب(
 .واةرياؼ باةحياء القاعدية المجاف )ج(

 في السكداف. ة أمكاؿ الزكاةالمطمب الثالث: األسس الشرعية لجباي
المختمفػػة بحسػػب مػػا ورد  سػيقـو ىػػذا الجػػزء بعػػرض أسػس جبايػػة زكػػاة أنػػواع اةمػواؿ الزكويػػة     

 ـ عمى النحو التالي :ٕٗٓٓـ ون حة الزكاة لسنة ٕٔٓٓفي قانوف الزكاة السوداني لسنة 
 : أسس جباية زكاة الزركع كالثمار . أ
 حػػالنً  و در دخػػالً  يقلػػد بػػالزروع كػػؿ مػػا يسػػتنبت مػػف اةرض عنػػد حلػػاده إذا بمػػ  نلػػاباً      

 ] دليميػػا مػػف القػػرآفو  ،اةعػػالؼويشػػمؿ الػػزروع بأنواعيػػا والثمػػار والخضػػراوات و  ،عمػػى لػػاحبو

 ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں
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 ﮾ ﮽ ﮼ ﮻ ﮺ ﮹ ﮸ ﮷ ﮶ ﮵ ﮴ ﮳ ﮲ ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ

 [.ٔٗٔ] اةنعاـ :  [ ﮿

 (:ـََُِ)الفادني، زكاة الزركع بعدة أساليب منيا كتتـ جباية
قػػد و  ،اعيػػة المرويػػةاةسػػموب عمػػى المؤسسػػات الزر يقػػـو ىػػذا و  ،أسػػموب الجبايػػة بالوكالػػة .ٔ

ضػماف عػدـ ا اةسػموب بقمػة تكػاليؼ الجبايػة و يمتاز ىذو  ،انحلرت في زكاة القطف فقط
 التيرب مف دفع الزكاة نحتكار عممية التسويؽ.

 ،خػالؿ مػا يسػمى بأسػواؽ المحالػيؿ أسموب تحلػيؿ زكػاة الػزروع عنػد تسػويقيا أو مػف .ٕ
حيػث  ،سػويؽ محلػولو مػف خالليػايمػـز كػؿ مػزارع بتو  ،لدولػةىي أسواؽ تشرؼ عمييا او 

تقػػػـو دا ػػػرة الضػػػرا ب بجمػػػع الضػػػرا ب الزراعيػػػة كمػػػا يػػػتـ تحلػػػيؿ الزكػػػاة عمػػػى أسػػػاس 
اإلحلػػاء الفعمػػي لممحلػػوؿ الػػذي يػػتـ تسػػويقو دوف المجػػوء إلػػى عمميػػة الخػػرص، ويمكػػف 

ف خػػالؿ موظػػؼ يكػػوف مػػف خػػالؿ موظػػؼ الػػديواف أو مػػو  أف تقبػػؿ الزكػػاة المتوجبػػة نقػػداً 
 .إدارة سوؽ المحاليؿ

دير ظنػي يقػـو بػو رجػؿ عػارؼ أمػيف وذلػؾ إذا كما تتـ الجباية بأسموب آخر متبع فػي تقػ .ٖ
 .الخارص ما عمى النخيؿ مف الرطب ثـ يقدره تمراً  بدأ لالح الثمار فيخرص

نػػو أمػا إذا جفػػت الثمػػار فػػال خػػرص فييػػا أمػػا الخػرص فػػي منػػاطؽ الزراعػػة المطريػػة يسػػتفاد م     
قػوة ضع خطة لتجييزات الحلاد مف خيش ووقود وآليات و و  يسيؿ فيفي توفير المعمومات مما 

 عاممو.
المػروي باإلضػافة أف زكػاة الػزروع ليسػت بالنشاط الزراعي بشػقيو المطػري و  يتميز السودافو      
وذلػؾ  ،تفػعوازع الػديني بػيف المػزارعيف مر الػ كمػا أفط  ،بػؿ ىػو معمػوـ يؤخػذ يػـو حلػاده باطنػاً  مانً 

 كثافة عمؿ الدعوة مف جانب إدارة الدعوة بالديواف في كؿ ونيات السوداف.نسبة لالستقرار و 
 : أسس جباية زكاة عركض التجارة . ب
وتشػمؿ اةراضػي  ،مػاؿ لالتجػار غيػر المحػـر شػرعاً " : عرؼ القػانوف عػروض التجػارة بأنيػا     

، وىػػي تمثػػؿ "والعقػػارات ومنافعيػػا والػػزروع والثمػػار واةنعػػاـ والػػدواجف وال ابػػات إذا ممكػػت لمتجػػارة
الوعػػػاء الثػػػاني مػػػف حيػػػث الحلػػػيمة بعػػػد زكػػػاة الػػػزروع، وقػػػدرىا القػػػانوف بربػػػع العشػػػر، كمػػػا وحػػػدد 

جػػارة مػػف نلػػاب أمػػواؿ التجػػارة وعروضػػيا منسػػوبة إلػػى الػػذىب، حيػػث ُيعتبػػر وعػػاء عػػروض الت
 ،إذا وضعت الخطط المحكمة لجبايتيا مع توسع مواعيف انقتلاد طورة في السودافاةوعية المت

 .وعاء الزروع أو يفوقو في الحليمةولذلؾ فِّف ىذا الوعاء يمكف أف ينافس 
 ( :ـٖٕٔٓ)يوسؼ، ومف أجؿ زيادة حليمة الجباية واستيعاب كؿ الوعاء فقد قاـ الديواف باآلتي



ٕٗ 
 

 الجباية إيرادات زيادة في ةىميتيا وذلؾ ،عف المكمفيف ونشاطيـ التجاري المعمومة توفر .ٔ
 . لحين والعكس اإليرادات زادت المعمومة توفرت كمما بالدراسة، أنو ثبت حيث

الحسابات المرفوعة مف  أو اإلقرار الذاتي تقدير الزكاة وذلؾ بانعتماد عمى أسس تحديد .ٕ
 .اإليجازي التقدير مف أو المراجعةواقع  مف أوالمكمفيف 

عروض  في والونيات حيث يحتاج العمؿ المراكز في انست ناؼ تحديد إطار عمؿ لجاف .ٖ
  .الزكاة ودافعي العامميف بيف كبيرة جيدة وثقة عالقة إلى التجارة

 الجيات اللمة وكذلؾ ذات المتعددة الحكومية الجيات مع التنسيؽ المستمر والتعاوف .ٗ
 . والمحميةالشعبية 

  : األنعاـأسس جباية زكاة ج. 
لػبعض  أوجب قانوف الزكاة تحليؿ الزكاة مف اةنعاـ بأنواعيا )البقر وال نـ واإلبؿ( وفقػاً       

ف أتكوف عاممة في حرث اةرض و  ف تكوف سا مة، وأنأةسس وىي أف يحوؿ عمييا الحوؿ، و ا
وأربعػوف لم ػنـ، ول ػرض اسػتكماؿ النلػاب تبم  النلاب ومقداره خمس لقبؿ، وثالثػوف لمبقػر، 

يجب ضـ الل ار مع الكبار والذكور مع اإلناث، كما نلت الال حػة عمػى ضػرورة تػوفر عػدد 
ف تؤخػذ مػػف أف تكػوف سػػميمة مػف العجػػـو و أ، منيػا مػف الشػروط اةخػػرى فػي جبايػػة زكػاة اةنعػػاـ

ذا لػـ تتػوفر تؤخػذ الزكػاة ف تكوف مف اإلناث بالنسػبة لقبػؿ و أمف حيث الحجـ والنوع و  أوسطيا اا
 (. ـٕٓٔٓ)فرحاف نقداً 
 ،اةنعػاـ جبايػة تػنظـ الوسػا ؿ اإلرشػادية مػف نشػرات ومطويػات كما وألػدر ديػواف الزكػاة     

 والوجيػاء الرعػاة واتحػاد القاعديػة الزكػاة ولجػاف اةىميػة بالمؤسسػات حيػث اسػتعاف فػي ذلػؾ
 الفقػراء عينػًا عمػى ملػرفي اةنعػاـ مػف المتحلػؿ توزيػع اللمة، ويتـ ذات الحكومية والجيات

 المباشػر التوزيػع وقد ساعد بما يحقؽ مبدأ محمية الزكاة، مباشرة الجباية مناطؽ والمساكيف في
 جبايتيا. كثيرًا في تطوير

 : أسس جباية زكاة المستغالتد. 
نتػػػاج المػػػزارع وا: "لمقػػػانوف تعػػػرؼ المسػػػت الت وفقػػػاً       لمنتجػػػات بأنيػػػا لػػػافي أجػػػرة العقػػػارات واا

وىػي تعامػؿ معاممػة النقػد فػي تقػدير نلػابيا،  ،الحيوانية وما تدره وسا ؿ النقؿ مػف لػافي دخميػا
غػػراـ  ٘ٛف تبمػػ  مػػا يسػػاوي قيمػػة )أ%( ويشػػترط مػػرور الحػػوؿ و ٘.ٕنسػػبة )حيػػث تؤخػػذ الزكػػاة ب

 (.ـٕٓٔٓ)فرحاف،  ذىب( مف العيار اةكثر تداونً 
الزكػاة فػي كػؿ عػاـ عمػى المجػاف المشػتركة التػي يشػكميا وقد اعتمد الػديواف فػي تحديػد ف ػات      

مف ممثميف لمديواف وممثميف لممكمفيف يمثموف ألحاب انختلاص في ىذا المجاؿ وكػذلؾ غرفػة 
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تعػدىا الجيػات الفنيػة حػوؿ  التػي الدراسػات خػالؿ ويػتـ القػرار مػف النقػؿ باإلضػافة لفقيػاء وعممػاء
ذلؾ حساب الزكاة عمػى  داري الالـز إلدارتيا ويتـ بعددخؿ اةوعية المعنية بالدراسة واللرؼ اإل

 المجنة.تفاؽ الجيات المشاركة في اكؿ ماعوف ب
وبػػالرغـ مػػف ضػػعؼ مسػػاىمة ىػػذا الوعػػاء فػػي الجبايػػة الكميػػة إن أف الػػديواف يسػػعى لتطػػوير      
 ( : ـٖٕٔٓدارتو عبر اآلتي )يوسؼ،إ
تػرخيص  عنػد الزكػاة مػف الطػرؼ خمػو إبػراز لممكمفػيفإلزاميػا فػي  الداخميػة وزارة مػع . التعػاوفٔ

 .النقؿ وسا ؿ
 .وتبادؿ المعمومات العقارات زكاة تحليؿ في والمحميات الضرا ب ديواف مع . التعاوفٕ
 والمحميػات سػمطات المػرور مػع والتعاوف والعقارات النقؿ وسا ؿ لمالكي بيانات قاعدة . وضعٖ

 .بالموضوع اللمة ذات اةخرى والجيات
 : أسس جباية زكاة الماؿ المستفادق. 
أراضػي،  اةلػوؿ)عقارات، بيػع مػف المحػؽ الكسػب : "عػرؼ القػانوف المػاؿ المسػتفاد بأنػو     

 "سػػػػيارات(، باإلضػػػػافة إلػػػػى المكافػػػػلت واليبػػػػات ودخػػػػوؿ الم تػػػػربيف، ومرتبػػػػات المػػػػوظفيف بالدولػػػػة
تسػتخرج  التػي انختلػاص جيػات مػع (، حيػث يقػوـ ديػواف الزكػاة بالتنسػيؽـٕٗٔٓ،)الجروشػي
عمػى التطػوير المسػتمر بشػأف ىػذا الوعػاء مػف  ،مثػؿ إدارة تسػجيالت اةراضػي القانونيػة الوثػا ؽ

خػػالؿ  تطػػوير قاعػػدة المعمومػػات الخالػػة بالعقػػارات واةراضػػي واةلػػوؿ التػػي يػػتـ تػػداوليا فػػي 
 (.ـٖٕٔٓ)يوسؼ، السوؽ
 : أسس جباية زكاة المرتبات كاألجكرك. 
بػػػػدأ اإللػػػػزاـ بػػػػدفع زكػػػػاة الرواتػػػػب تعتبػػػػر السػػػػوداف ىػػػػي الدولػػػػة الوحيػػػػدة التػػػػي تطبػػػػؽ محيػػػػث      

اةجػػور، وقػػد نلػػت المػػوا ن التنفيذيػػة لقػػانوف الزكػػاة عمػػى أف يػػتـ حجزىػػا كضػػريبة المرتبػػات مػػف و 
المنبع مف قبؿ القطاعػات الحكوميػة والخالػة التػي تقػوـ بػدفع المرتبػات واةجػور لموظفييػا، بعػد 

كالىمػا يحػدداف مػف و  ،وتنزيؿ مػا يقابػؿ الحاجػات اةلػميةانعتبار نلاب الزكاة  أف تأخذ بعيف
تقػػـو الجيػػات الدافعػػة لمرواتػػب واةجػػور بتوريػػد زكػػاة المرتبػػات بػػؿ لجنػػة الفتػػوى بػػديواف الزكػػاة، و ق

 (.ـٕٔٓٓالمحجوزة عند المنبع إلى لندوؽ ديواف الزكاة مباشرة )قحؼ،
 إلػى يرجع السبب في ذلػؾ و  ،الوعاءيف ىذيف مف العا د مةق إلى التحليؿ مؤشرات وتشير     
وبالتػالي ن تجػب فييػا الزكػاة  الشػرعي، النلػاب تبمػ  لػـ الدولػة فػي العػامميف مرتبػات معظػـ أف

 (.ـٖٕٔٓ)يوسؼ، 
 : أسس جباية زكاة الميف الحرةز. 
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مسػػتقمة دوف ويقلػػد بيػػا اةعمػػاؿ التػػي يباشػػرىا الشػػخص بنفسػػو ولحسػػابو الخػػاص بلػػفة      
مػػػػف الطبيػػػػػب، والمينػػػػدس، والمحاسػػػػب، والمحػػػػػامي،  وتشػػػػمؿ الميػػػػػف دخػػػػؿ كػػػػالً  ،تبعيػػػػة ةحػػػػد

% مػػػف لػػافي أربػػػاح ألػػػحابيا ٘,ٕوألػػحاب الحػػػرؼ المتنوعػػة، حيػػػث تخضػػػع لمزكػػاة بنسػػػبة 
 وكانػػػػػػت زا ػػػػػػدة عػػػػػػف الحاجػػػػػػات اةلػػػػػػمية ليػػػػػػـ وذلػػػػػػؾ عنػػػػػػد قبضػػػػػػيا عمػػػػػػى إذا بم ػػػػػػت نلػػػػػػاباً 

 (.ـٕٓٔٓ)الفادني،
 : زكاة المعادف أسس جبايةح. 
يجػػب تحلػػيؿ الزكػػاة مػػف المعػػادف بتعريفيػػا الواسػػع وىػػي كػػؿ خػػارج مػػف اةرض سػػواء كػػاف      
، حيػث ألػدرت لجنػة الفتػوى بػديواف الزكػاة عمػى وجػوب الزكػاة فػي المعػادف كافػة أـ ما عػاً  جامداً 

العامػػػة وفػػػؽ نسػػػب حػػػددتيا الفتػػػوى، وقػػػد أدرج وعػػػاء زكػػػاة المعػػػادف ضػػػمف اةوعيػػػة فػػػي الموازنػػػة 
 (.ـٖٕٔٓ)يوسؼ، ـٖٕٔٓلمعاـ
 : أسس جباية زكاة الركازي.  
 و نلاب.أف اشتراط أي حوؿ %( بدو ٕٓوجب القانوف تحليؿ الزكاة مف الركاز بنسبة )أ

 : أسس جباية زكاة الذىب كالفضةؾ. 
%( وذلػػؾ إذا حػػاؿ ٘.ٕيجػػب تحلػػيؿ الزكػػاة مػػف الػػذىب والفضػػة مػػف غيػػر الحمػػي بنسػػبة )     

( غرامػاً  ٜ٘٘( ووزف الفضة يسػاوي )غراماً  ٘ٛمنيما الحوؿ وكاف وزف الذىب يساوي )عمى كؿ 
 .لى بعضيما وتقييميما بالنقد إذا لـ يبم  كؿ واحد منيما نلاباً إمع مراعاة ضميما 

 : أسس جباية زكاة النقكد كما يقـك ميامياؿ. 
النقػػػود ومػػػا يقػػػوـ مقاميػػػا %( مػػػف كافػػػة أنػػػواع ٘.ٕقػػػانوف تحلػػػيؿ الزكػػػاة بنسػػػبة )الوجػػػب أ     

كػالودا ع واةوراؽ الماليػػة ذات القيمػػة النقديػػة واةوراؽ التػػي تقػـو مقػػاـ النقػػد وذلػػؾ إذا حػػاؿ عمييػػا 
 الحوؿ وبم ت قيمتيا النلاب الذي تحدده لجنة الفتوى.

نجػازات الػديواف مػا يقػارب إـ حسػب تقريػر ٕٙٔٓمعػو خػالؿ العػاـ وقد بم  إجمالي ما تػـ ج     
تقرير ديػواف الزكػاة السػوداني، مميار جنيو سوداني، موزعة حسب الجدوؿ أدناه كاآلتي ) ٗٚ٘.ٕ
 (:ـٕٙٔٓ

 
 
 
 
 



ََُ 
 

 التحصيؿ الفعمي )جنيو سكداني( الكعاء
 1,203,614,434 الزروع
 164,702,933 أنعاـ

 911,974,582 عروض التجارة
 135,115,949 الماؿ المستفاد
 16,382,432 الميف الحرة
 54,060,777 المست الت
 87,778,039 المعادف
 437,686 أخرى

 2,574,066,832 اإلجمالي
 

-ُٕـ، صََِْ)الئحة الزكاة، كتقدير الزكاة الزككم قرارالمطمب الرابع: إجراءات تطبيؽ اإل
ِّ.) 

 : تقديـ اإلقرار إلى الديكافأكالن : 
  .يقـو الديواف بِّعداد النماذج الخالة بِّقرارات الزكاة -ٔ
( ويقدمػو ٔيمأل الشخص المكمؼ بالزكاة البيانات الواردة باإلقرار المشار إليػو فػي البنػد ) -ٕ

 لمديواف مرفقًا بو نسخًا مف المستندات واةوراؽ التي تؤيد لحة البيانات المشار إلييا.
آنفػًا مػدعمًا  يجوز لمديواف في حالة الوكالة أف يعمف الوكيؿ كتابو بتقػديـ اإلقػرار المػذكور -ٖ

 ب رض تقدير الزكاة وجبايتيا. ؾلالالزمة وذالمستندات واةوراؽ ب
( أف يطمػػػب مػػػف الشػػػخص ٖ-ٕ) يجػػػوز لمػػػديواف مػػػع عػػػدـ اإلخػػػالؿ بمػػػا ورد فػػػي البنػػػديف -ٗ

إليػػػو آنفػػػًا حسػػػابات  بػػػاإلقرار المشػػػارالمكمػػػؼ بالزكػػػاة أو الوكيػػػؿ بحسػػػب الحػػػاؿ أف يرفػػػؽ 
الحسابية المتعارؼ عمييا وةغراض ىذا س سطة مراجع معتمد وتعد وفقًا لألسمعتمدة بوا

 البند يقلد بالحسابات:
 .الميزانية أو بياف الموجودات والديوف -
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 حساب المتاجرة. -
 حساب اةرباح. -
 حساب اإليرادات والمدفوعات. -
 أي حساب مماثؿ آخر أيًا كاف نوعو. -
 قا مة بالموارد المالية وأوجو اللرؼ. -
بػة خػالؿ شػيريف اثنػيف مػف أوؿ و المسػتندات واةوراؽ المطميجػب تقػديـ اإلقػرار مرفقػًا بػو  -٘

 كؿ سنة ويجوز لألميف العاـ أف يمد الفترة ةي مدة يراىا مناسبة.
( أف يبػػيف ٕ) يجػػب عمػػى الشػػخص المكمػػؼ بالزكػػاة الػػذي يقػػدـ إقػػراره وفقػػًا ةحكػػاـ البنػػد -ٙ

نػػػد إعػػػالف ويعتبػػػر اإلعػػػالف قػػػد تػػػـ ع ،عنوانػػػو ب ػػػرض إرسػػػاؿ اإلعػػػالف والمكاتبػػػات إليػػػو
الشخص المذكور بو أو عند إرسػالو بالبريػد العػادة أو المسػجؿ أو الفػاكس بحسػب الحػاؿ 
وفػػي حالػػة عػػدـ حضػػور ذلػػؾ الشػػخص فػػي الفتػػرة المحػػددة لقعػػالف أو المكاتبػػات يقػػـو 
الػػػديواف بتقػػػدير الزكػػػاة عميػػػو مػػػف واقػػػع المعمومػػػات التػػػي يػػػتـ الحلػػػوؿ عمييػػػا بنػػػاء عمػػػى 

 المسن الميداني.
( بتسػميـ ٖ/ٕلػديواف لػدى تسػممو اإلقػرار والمسػتندات واةوراؽ وفقػًا ةحكػاـ البنػديف)يقوـ ا -ٚ

ذلؾ الشخص أو الوكيؿ بحسب الحاؿ إيلػاًن يتضػمف تػاريخ تسػمـ اإلقػرار والجيػة التػي 
 تسممتو وتوقيع المستمـ.

 : فحص اإلقرار كتقدير الزكاةثانيان : 
فحلػيما ، بواةوراؽاإلقػرار والمسػتندات  وتسػمميقوـ الديواف بواسطة أي مف إداراتو لدى  -ٔ

 واعتمادىا ما لـ تكف لديو أسباب مقنعة تدؿ عمى عدـ لحتيا.
إذا لػػػػـ يحضػػػػر الشػػػػخص المكمػػػػؼ بالزكػػػػاة أو لػػػػـ يحضػػػػر اإلقػػػػرار والمسػػػػتندات واةوراؽ  -ٕ

فيجوز لمديواف أو أي مف إداراتو بحسب الحاؿ أف يقـو في ىذه الحالة بتقػدير  ،المطموبة
 الزكاة وفقًا لمبيانات والمعمومات التي لديو.

إذا حضػػر الشػػخص المكمػػؼ بالزكػػاة ولػػـ يتفػػؽ الطرفػػاف فيجػػوز لمػػديواف أو أي إدارة مػػف  -ٖ
ي تتػػوافر لديػػو أو إداراتػػو بحسػػب الحػػاؿ أف يقػػدر الزكػػاة وفقػػًا لمبيانػػات أو المعمومػػات التػػ

يحسـ النزاع بأداء الشخص المكمؼ بالزكاة باليميف أماـ الموظؼ المخػتص ليكػوف إقػرارًا 
 مشفوعًا باليميف.
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و أي مػػف إداراتػػو سػػمطة دخػػوؿ اةمكنػػة ألمشػػخص المػػرخص لػػو مػػف قبػػؿ الػػديواف تكػػوف  -ٗ
ستندات وأي واستخداـ القوة المناسبة إذا استدعى اةمر ذلؾ والمعاينة وانطالع عمى الم

وذلؾ في أي وقت أثناء ممارسة الشخص المكمؼ بالزكػاة  ،أوراؽ أخرى ليا لمة بالزكاة
ويجوز لو عند قيامو  ،كما يجوز لو الحجز عمى أمواؿ الشخص المذكور ،لعممو الرسمي
تبػػػاع اإلجػػػراءات بػػػأي وكيػػػؿ نيابػػػة أو اات المػػػذكورة أعػػػاله أف يسػػػتعيف فػػػي بكػػػؿ اإلجػػػراء

 تقدير الزكاة. شرطي وذلؾ مف أجؿ
 تراعى مبادئ المحاسبة المبينة أدناه عند تقدير زكاة عروض التجارة والمبادئ ىي: -٘

مبدأ التقويـ بقيمة السوؽ بأسعار الجممة بأف يقـو المعروض في نياية الحوؿ بسعر  -
 السوؽ الحالي.

 مبدأ السنوية بتحديد السنة اليجرية كأساس لمقياس. -
الزكػػاة إن مػػف اةمػػواؿ المكتسػػبة فػػي  تؤخػػذمبػػدأ اسػػتقالؿ السػػنوات الماليػػة بحيػػث ن  -

 خالؿ تمؾ السنة.
اعتبػػػار النمػػػاء فػػػي المػػػاؿ حقيقػػػة أو حكمػػػًا فػػػي أثنػػػاء الحػػػوؿ إذا كػػػاف متلػػػاًل بػػػو أو  -

 منفلاًل فيخضع لمزكاة كأرباح العاـ.
ة والػػذي تحػػدده لجنػػػة مبػػدأ القػػدرة التكميفيػػة الػػذي يعنػػي ممػػؾ النلػػاب الشػػرعي لمزكػػا -

 اإلفتاء بالديواف سنويًا.
بػأف تحلػر جميػع اةمػواؿ التػي يممكيػا الشػخص المكمػؼ بالزكػاة  ،مبدأ تبعية المػاؿ -

 في بالد اإلسالـ أو خارجيا وأف تضـ اةمواؿ المتجانسة إلى بعضيا بعضًا.
بسػػبب  الزكػػاة مػػرتيف فػػي العػػاـ الواحػػد مػػف مػػاؿ تؤخػػذمبػػدأ عػػدـ ازدواجيػػة الزكػػاة بػػأن  -

 .واحد

 : التقدير اإلضافيثالثان : 
ي بيانػػات تتعمػػؽ أجريمػػة ال ػػش أو أىمػػؿ فػػي اإلدنء بػػإذا ارتكػػب الشػػخص المكمػػؼ بالزكػػاة      

ضػافي عػف السػنة المشػار إيواف في ىذه الحالة إجراء تقػدير يجوز لمد ،بالزكاة عف أي سنة تقدير
 يو.فلؾ إعادة البحث في أمر سبؽ البت إلييا حتى لو ترتب عمى ذ

 : الدفاتر الحسابية المعتمدةرابعان : 
 يحتفظ الشخص المكمؼ بالدفاتر الحاسبية اآلتية وىي:     
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 دفتر اليومية. -ٔ
 .اةستاذدفتر  -ٕ
 دفتر الجرد وتسجؿ فيو الكميات اللادرة والواردة. -ٖ

 :جباية الزكاة كالضمانات خامسان : إجراءات 
المفروضػػة عنػػد تقػػديـ اإلقػػرار وتسػػدد دفعػػة واحػػدة فػػي موعػػد ن يتعػػدى الثالثػػيف تجبػػي الزكػػاة  -ٔ

 يومًا مف تاريخ اعتماد اإلقرار عمى النحو التالي:
نقدًا في المعادف وأمواؿ التجارة وعروضيا وما يقوـ مقاـ الذىب والفضة والنقود والػديف  -

ة والسػودانييف العػامميف والمكافلت والحقوؽ المالية السابقة ودخػوؿ ألػحاب الميػف الحػر 
 بالخارج والمست الت.

 والثمار واةنعاـ. والزروعالركاز و نقدًا أو عينًا في الذىب والفضة  -
 يجوز في حالة الضرورة أو الملمحة العامة أخد الزكاة نقدًا. -

لمػػػديواف الحػػػؽ فػػػي أف يعمػػػف كتابػػػة كػػػؿ شػػػخص فػػػي ذمتػػػو أمػػػواؿ الشػػػخص المكمػػػؼ بالزكػػػاة  -ٕ
المحػدد وذلػؾ خػالؿ وريد زكاتيا إلػى الػديواف بالقػدر الموجودة بطرفو وتبالحجز عمى اةمواؿ 

 خمسة عشر يومًا مف تاريخ اإلعالف.
 و مف يفوضو اآلتي:أوز لألميف العاـ أو مف ينوب عنو يج -ٖ

إلزاـ كؿ شخص يػؤوؿ أو ينقػؿ إليػو أي مػاؿ أف يػدفع الزكػاة المسػتحقة عػف ذلػؾ المػاؿ  -ٔ
 ،ع إذا نص عمى ذلؾ في عقد البيع أو جرى بو العرؼإذا لـ يتـ تسديدىا بواسطة البا 

 .يكمفيا لو القانوف لجباية الزكاةويجوز لمديواف ممارسة كؿ السمطات التي 
إخػػراج الزكػػاة المسػػتحقة مػػف مػػاؿ اةلػػيؿ أو فاقػػد  الػػولي أو الولػػي أويجػػب عمػػى الوكيػػؿ  -ٗ

 اةىمية أو ناقص اةىمية أو المولى عميو.
اـ أو مػػف يفوضػػو أف التػػاريخ المحػػدد لػػذلؾ أو قبمػػو يجػػوز لألمػػيف العػػإذا لػػـ يسػػدد الزكػػاة فػػي  -٘

 ت اآلتية:اءايقـو باإلجر 
الحجز عمى أمػواؿ الشػخص المكمػؼ بالزكػاة أو بضػاعتو وأمتعتػو وأي ممتمكػات أخػرى  -ٔ

الػديواف أو  ؿممموكة لو وذلؾ ب رض جباية الزكاة ويجوز لمشخص المرخص لو مف قبػ
مػػػػف اةمكنػػػػة  أيػػػػاخؿ بػػػػالقوة فػػػػي أثنػػػػاء سػػػػاعات العمػػػػؿ يػػػػد أفمػػػف إداراتػػػػو بػػػػالحجز  أي

مػػف رجػػاؿ الشػػرطة  بػػأيكمػػا يجػػوز لػػو انسػػتعانة  ،مسػػتخدمًا القػػوة الالزمػػة لمقيػػاـ بػػذلؾ
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مػا فػي المكػاف الػذي إيظؿ الحجز قا مًا لمدة أسبوعيف، الحاضريف وقت توقيع الحجز و 
شػخص المكمػؼ بالزكػاة بػالمزاد فػي وجػود ال ويػتـ البيػعتـ فيو الحجز أو أي مكاف أخػر 
 أو مف ينوب عنو إذا أمكف ذلؾ.

في حالػة الحجػز عمػى أمػواؿ الشػخص المكمػؼ بالزكػاة لػدى البنػوؾ يػتـ التنفيػذ بواسػطة  -ٕ
وتعتبػػػر الزكػػػاة فػػػي ىػػػذه الحالػػػة دينػػػًا مسػػػتحقًا لمػػػديواف مػػػع تكفػػػؿ  ،المحكمػػػة المختلػػػة

المػػػدعى عميػػػو  ويعتبػػػر تقػػػديـ شػػػيادة مػػػف الػػػديواف تتضػػػمف اسػػػـ ،المكمػػػؼ بالملػػػروفات
وعنوانػػػو وقيمػػػة الزكػػػاة المسػػػتحقة منػػػو بينػػػة كافيػػػة بػػػأف تمػػػؾ الزكػػػاة مسػػػتحقة عمػػػى ذلػػػؾ 
الشخص وسند تنفيذي لممحكمة إللدار قراراىا بدوف الحاجة لظيور اةميف العامة أو 

 اةميف بحسب الحاؿ.

 :لجاف المظالـ كاالستئنافات سادسان : 
فػػي المظػػالـ المقدمػػة مػػف المكمفػػيف المتظممػػيف مػػف تقػػديرات الزكػػاة  يػػتـ تشػػكيؿ لجػػاف لمنظػػر     

 القانوف عمى الوجو اآلتي:المنلوص عمييا في 
 .بأمانة الشركات والم تربيف والمحمية يكونيا اةميف -ٔ
 بالونية واةمانة يتـ تشكيميا بواسطة اةميف العاـ. -ٕ

 :كالمغتربيف إجراءات لجاف المظالـ بالمحمية كأمانة الشركات سابعان : 
يتقدـ الشخص بتظممو كتابة خالؿ أسبوعيف مف لدور اإلعالف بالتقدير مبينًا أسػباب  -ٔ

 تظممو عمى وجو الدقة مرفقَا اإلقرار والمستندات واةوراؽ المؤيدة لتظممو.
 يسدد الشخص الزكاة حسب إقراره. -ٕ
المػتظمـ ومناقشػتو تقوـ لجنة المظالـ المػذكورة بػالنظر فػي الػتظمـ ويجػوز ليػا اسػتجواب  -ٖ

ـ تلػػدر قرارىػػا ثػػ( ٔوراؽ المشػػار إلييػػا فػػي البنػػد )فيمػػا يتعمػػؽ بػػاإلقرار والمسػػتندات واة
جػراء آخػر إتزيػده أو تم يػو أو أف تػأمر بػأي  في التظمـ بأف تؤيد التقػدير أو تخفضػو أو

 تراه مناسبًا.
 ترسؿ المجنة قراراىا في التظمـ إلى المتظمـ بلورة إلى الجية المختلة -ٗ

 : اإلجراءات أماـ لجنة المظالـ بالكالية كاألمانة العامةثامنان : 
افو  نيجػوز لممػتظمـ أف يتقػدـ باسػتِّنػو إذا لـ يقتنع الشخص المتظمـ بقرار لجنة المظػالـ ف -ٔ

و أة بالنسػػػػبة لقػػػػرارات لجنػػػػة المحميػػػػة ضػػػػد القػػػػرار المػػػػذكور أمػػػػاـ لجنػػػػة التظممػػػػات بالونيػػػػ



َُٓ 
 

 وذلػػؾ خػػالؿباةمانػػة العامػػة بالنسػػبة لقػػرارات لجنػػة المظػػالـ بأمانػػة الشػػركات والم تػػربيف 
 مف تسممو القرار. خمسة عشر يوماً 

ويجػوز ليػا اسػتجواب  تقوـ لجنة المظالـ بالونية وباةمانػة العامػة بػالنظر فػي انسػت ناؼ -ٕ
تخفيضػو أو إل ا ػو أو  ـ تلدر قراراىا فػي انسػت ناؼ إمػا بتأييػد القػرار أوثالمتظمـ ومف 

ويجػػوز ليػػا كػػذلؾ أف تتفػػؽ مػػع المػػتظمـ عمػػى الزكػػاة  ،أف تػػأمر بػػأي إجػػراء مناسػػب آخػػر
 الواجب دفعيا.

 ترسؿ المجنة قرارىا في التظمـ إلى المتظمـ بلورة إلى الجية المختلة. -ٖ

 : اختصاصات المجنة العميا لممظالـتاسعان : 
بالنظر في الطعوف المقدمة مف المتظممػيف مػف قػرارات  تختص المجنة العميا لممظالـ والمنشأة    

لجنة مظالـ الونية أو اةمانة العامة وذلؾ خالؿ خمسة عشر يومًا مػف تػاريخ تسػممو القػرار ومػع 
 عدـ اإلخالؿ بعمـو ما تقدـ تكوف لمجنة انختلالات اآلتية:

مػػػب إمػػػػدادىا عمػػػى المسػػػتندات واةوراؽ التػػػي رفعػػػت ليػػػا بػػػالتظمـ المػػػذكور وط انطػػػالع -ٔ
 بالمعمومات المتعمقة بذات التظمـ التي تساعد عمى التولؿ إلى القرار العادؿ.

أقواليػػا وانسػػتعانة بػػأي مػػف الجيػػات  خػػذأاسػػتدعاء اةطػػراؼ التػػي ليػػا لػػمة بالموضػػوع و  -ٕ
أقػػػواؿ اةطػػػراؼ عمػػػى  تأخػػػذويجػػػوز لمجنػػػة أف  ،الفنيػػػة التػػػي تػػػرى ضػػػرورة انسػػػتعانة بيػػػا

 اليميف.
خطار اةطراؼ المعنييف بو.يالنيا ي في الطعف المرفوع إلإلدار قرارىا  -ٖ  يا واا

-ُٓ) زكػاة عػركض التجػارة، )د. ت(، ص  الزكػاة لتحديد كعػاءاإلجراءات التنفيذية عاشران : 
ُٕ): 

 : يمكف أف نجمؿ مراحؿ حساب زكاة الماؿ في الخطوات التالية
تمػؼ حسػب وتحسب عنده الزكاة وىو يختحديد تاريخ حموؿ الحوؿ: وىو التاريخ الذي تجب : أونً 

ماعػدا زكػاة الػزروع والثمػار والمعػادف والركػاز حيػث تػؤدي الزكػاة  ي،طبيعة المػاؿ وظػروؼ المزكػ
 عند الحلاد أو الحلوؿ عمى المعادف وما في حكميا مف الثروة المعدنية والبحرية.
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كوف ذلؾ في نياية الحوؿ وفؽ وي ،ةمواؿ المختمفة الممموكة لممزكي)قياس( ا ثانيًا: تحديد وتقويـ
"الموجػػػودات"  الػػػطالحاعمييػػػا  ؽيػػػاف مػػػا يػػػدخؿ منيػػػا فػػػي الزكػػػاة ويطمػػػقواعػػػد وأحكػػػاـ الزكػػػاة وب

 وىي التي ينب ي أف تتوفر فييا شروط الزكاة التالية: ،الزكوية اةلوؿ()
 الممؾ التاـ. -
 النماء فعاًل أو تقديرًا. -
 والمعدف والركاز.حونف الحوؿ: ماعدا في زكاة الزروع والثمار  -
 تكوف قد خضعت لمزكاة في نفس الحوؿ. أن -
 أف تكوف خالية مف الديوف. -
 أف تبم  النلاب. -

لواجبة الخلـ مف اةمواؿ والخلوـ( الحالة ا )انلتزاماتالمطموبات  قياس()وتقويـ ثالثًا: تحديد 
بالمطموبػػات ويكػػوف ذلػػؾ فػػي نيايػػة الحػػوؿ وفػػؽ مػػا نلػػت عميػػو أحكػػاـ الزكػػاة ويقلػػد  ،الزكويػػة
 قليرة اةجؿ الحالة السداد وتتوفر فييا شروط الحسـ التالية: الحسـ: انلتزاماتالواجبة 

 .أف تكوف مرتبطة بالنشاط -
 أف تكوف حاسة السداد خالؿ الحوؿ المقبؿ. -
 ف تكوف مشروعة.أ -

اةمػػػػػواؿ )الواجبػػػػػة الحسػػػػػـ( مػػػػػف الحالػػػػػة وذلػػػػػؾ بطػػػػػرح المطموبػػػػػات  ،رابعػػػػػًا: تحديػػػػػد وعػػػػػاء الزكػػػػػاة
 الموجودات أو اةلوؿ( الزكوية وذلؾ بالمعادلة التالية:)

 المطموبات الواجبة الحسـ.–وعاء الزكاة = الموجودات الزكوية 
 وذلؾ حسب نوع الماؿ أو نوع النشاط موضوع الزكاة. ،مسًا: تحديد وتقويـ مقدار النلابخا

 ،المقـو وفؽ الخطوة السػابقةلنلاب سادسًا: مقارنة وعاء الزكاة المحدد وفؽ الخطوة الرابعة مع ا
ةنػػػو إذا بمػػػ  الوعػػػاء النلػػػاب تحسػػػب زكػػػاة  ،وذلػػػؾ لمعرفػػػة إذا كانػػػت ىنػػػاؾ زكػػػاة تسػػػتحؽ أـ ن

 الماؿ.
 ويعرؼ بسعر الزكاة فقد يكوف: ،كاةمف وعاء الز  يؤخذسابعًا: تحديد القدر الذي 

الت وكسػػػب  اة النقػػػديف وعػػػروض التجػػػارة والمسػػػت%( فػػػي حالػػػة زكػػػ٘.ٕ)العشػػػر ربػػػع  -
 وكذلؾ المعادة طبقًا لما رجحو جميور الفقياء. ،ادفالعمؿ والميف الحرة والماؿ المست
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 .نت )بكمفة الري(اة الزروع والثمار التي تسقى باآل%( في حالة زك٘)العشر نلؼ  -
مطػار )بػدوف ع والثمػار التػي تسػقى بػالعيوف واة%( في حالة زكػاة الػزرو ٓٔ)العشر  -

 كمفة ري(.
 %( كما ىو الحاؿ في زكاة الركاز.ٕٓ)الخمس  -

عف طريؽ ضرب وعاء الزكاة في سػعر )مقػدار( الزكػاة وفػؽ  الواجبة،ثامنًا: حساب مقدار الزكاة 
 : المعادلة التالية
 = وعاء الزكاة * سعر الزكاة. الزكاة المستحقة

ة وبالولػػػػوؿ إلػػػػى ىػػػػذه المرحمػػػػة يكػػػػوف محاسػػػػب الزكػػػػاة قػػػػد تمكػػػػف مػػػػف تحديػػػػد مقػػػػدار الزكػػػػا     
 المستحقة مف الماؿ ويبقى عميو النظر في طبيعة المكمؼ لمعرفة الكيفية.

 والتي تتـ عمى النحو التالي: ،تاسعًا: تحميؿ مقدار الزكاة
 في حالة المؤسسات الفردية: يتحمؿ مالؾ المؤسسة كؿ مقدار الزكاة الواجبة. -
مػنيـ فػي في حالة شركات خالة: يوزع مقدار الزكاة عمػى الشػركاء حسػب حلػة كػؿ  -

 رأس الماؿ.
فػػي حالػػة شػػركات اةمػػواؿ: يقسػػـ مقػػدار الزكػػاة عمػػى عػػدد اةسػػيـ لتحديػػد نلػػيب كػػؿ  -

سيـ مف مقدار الزكاة ثـ بعد ذلؾ يحسب نليب كؿ مسػاىـ مػف الزكػاة بقػدر مػا يممػؾ 
 الشركة. أسيـمف 

)مشػاركة العمػؿ مػع المػاؿ( فينػا يػؤدي المضػارب)العامؿ( الشػرعية في حالة المضاربة  -
الزكاة عف نليبو في الربن أما المموؿ )لاحب الماؿ( فيؤدي زكاة رأس الماؿ والربن 

 محسومًا منيا نليب المضارب.

 (.٘ولممزيد مف اإليضاح باإلمكاف الرجوع إلى الممحؽ رقـ )
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 .في فمسطيف الزككم كتحديد كعاء الزكاة اإلقرار: لثالمبحث الثا

 :ـ(ََِٖ) قانكف تنظيـ الزكاة،  المطمب األكؿ : اإلجراءات التنفيذية لتطبيؽ اإلقرار الزككم
 : تقدير الزكاة أكالن :

 لما يمي: ( مف الال حة التنفيذية لقانوف تنظيـ الزكاة، فِّنو يتـ تقدير الزكاة وفقاً ٓٙوفقا لممادة )
بلػػورة ذاتيػػة مػػف المكمػػؼ مػػف خػػالؿ تقػػديـ إقػػرار إلػػى اليي ػػة مػػف قبػػؿ الشػػخص الطبيعػػي أو  .ٔ

 المعنوي مرفقًا بحسابات ختامية موثقة مف مدقؽ وفؽ ما تحدده اةنظمة والموا ن. 
إداريًا في حالة عدـ تقدـ المكمؼ باإلقرار خالؿ اآلجاؿ المحددة لذلؾ، أو عػدـ قبػوؿ التقػدير  .ٕ

ة، يقػػع التقػػدير مػػف قبػػؿ ر ػػيس مجمػػس إدارة اليي ػػة أو مػػف ُيفوضػػو ويسػػمى الػػذاتي بلػػورة كميػػ
 بالتقدير اإلداري.

بانتفاؽ بػيف المكمػؼ واليي ػة عمػى قيمػة الزكػاة فػي حالػة اعتػراض ر ػيس مجمػس إدارة اليي ػة  .ٖ
عمػػى بعػػض مػػا جػػاء فػػي إقػػرار المكمػػؼ، أو فػػي حالػػة اعتػػراض المكمػػؼ عمػػى قيمػػة التقػػدير 

 اإلداري. 
 مف قبؿ المحكمة المختلة استجابة لطعف المكمؼ بتقدير ر يس مجمس إدارة اليي ة.التقدير  .ٗ

( مػػػف الال حػػػة التنفيذيػػػة لقػػػانوف تنظػػػيـ الزكػػػاة اإلجػػػراءات الالزمػػػة ٔٙكمػػػا أوضػػػحت المػػػادة رقػػػـ )
 :   كاآلتيالزكوي  اإلقرارلتقديـ 
الواجب أداؤىا  ُيكمؼ كؿ شخص مكمؼ ممـز بتقديـ إقرارًا يتضمف بيانًا بمقدار الزكاة .ٔ

عمومات خاضعة المعزز بالمستندات والمعمومات الالزمة وتكوف تمؾ اإلقرارات والم
 اليي ة. ؿمس و لمتدقيؽ مف قبؿ 

يتعيف عمى المكمؼ أف يقدـ إقرارًا وفؽ النموذج الُمعد مف اليي ة ُمبيف فييا الجداوؿ  .ٕ
الدا رة خالؿ اةربعة أشير المتعمقة بيذا الكشؼ وتعتبر كجزء مف ىذا اإلقرار إلى 

مبينًا التفليالت المتعمقة بدخمو اإلجمالي ودخمو اللافي  التالية مف نياية سنتو المالية،
عفاءاتو ودخمو الخاضع لمضريبة والضريبة المستحقة عميو عف السنة       المالية السابقة. واا

خالؿ المدة المذكورة ويقدـ اإلقرار مقابؿ إيلاؿ أو يرسؿ بالبريد المسجؿ إلى اليي ة 
أعاله ويترتب عمى المكمؼ دفع الزكاة المستحقة مف واقع اإلقرار في الموعد المحدد 

 لتقديمو.
يحؽ لمس وؿ اليي ة أف يلدر تعميمات يمـز بموجبيا ف ات أو أشخاص معينيف بتقديـ  .ٖ

 اإلقرار المنلوص عميو في ىذه المادة خالؿ المواعيد المحددة.
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عمى الشركات المساىمة وشركات التولية باةسيـ وأي شخص معنوي أف يرفؽ  .ٗ
 باإلقرار نسخة مف الحسابات الختامية عف كؿ سنة ملدقة مف مدقؽ الحسابات. 

عمى شركات التضامف وذات المسؤولية المحدودة أف ترفؽ حساباتيا الختامية عف كؿ  .٘
 موؿ بيا في فمسطيف. سنة، وأف تكوف معدة وفقا لممبادئ المحاسبية المع

( أف يبينوا في إقرارىـ ما ٘،ٗعمى المكمفيف مف غير الوارديف في البنديف ) .ٙ
 للافي الدخؿ، مف خالؿ كشؼ مختلر إليراداتيـ وملروفاتيـ عف كؿ سنة. يقدرونو

يحتفظ المكمفوف بسجالت ومستندات مالية منظمة حسب اةلوؿ والقوانيف ولمدة خمس  .ٚ
 سنوات.

لميي ة الحؽ في قبوؿ القيمة المقدرة ذاتيًا بلورة كمية أو جز ية أو رفضيا بلورة كمية  .ٛ
 أو جز ية إذا توافرت لدييا أدلة بعدـ لحة البيانات الواردة في اإلقرار وممحقاتو. 

تقوـ اليي ة بِّبالغ المكمؼ برفض اإلقرار كميًا أو جز يًا خالؿ مدة ن تتجاوز ثالث  .ٜ
 تالـ اإلقرار. شيور مف تاريخ اس

تحدد اليي ة مقدار الزكاة المستحقة عمى المكمؼ بناًء عمى اإلقرار الذي يقدمو وفي  .ٓٔ
 حالة عدـ التزامو يحؽ لميي ة تقدير الزكاة جزافًا.

 يجوز لممكمؼ انعتراض عمى ىذا التقدير وفؽ اإلجراءات المبينة في القانوف. .ٔٔ
تبم  اإلشعارات اللادرة عف اليي ة لممكمؼ أو المفوض عنو قانونًا أو إرسالو بالبريد  .ُِ

المسجؿ أو بالبريد اإللكتروني إلى آخر عنواف معروؼ لو أو لمحؿ عممو، وفي حاؿ 
فِّف الشخص يعتبر مبم ًا بعد مرور مدة إرساؿ اإلشعار بالبريد المسجؿ أو اإللكتروني 

 مًا مف اليوـ التالي.ن تزيد عمى خمسة عشر يو 
 يجوز لممكمؼ أف ينيب عنو خطيًا أيًا مف اةشخاص لتمثيمو لدى اليي ة. .ٖٔ
في أي  يجوز لميي ة أف تتفؽ مع المكمؼ عمى مقدار الزكاة الواجب عميو أداؤىا وذلؾ .ٗٔ

 وقت قبؿ لدور حكـ نيا ي بتحديد قيمتيا.
 .تلدر اليي ة شيادة لمف يطمبيا تبيف موقفو مف أداء الزكاة .٘ٔ
يمتـز المكمؼ بِّيداع أمواؿ الزكاة الواجبة عميو خالؿ مدة ن تزيد عف شير مف تاريخ  .ٙٔ

 لدور اإلشعار.
 االعتراضات كالتظممات : نيان :ثا

 أف وفروعيػا فمميي ػة القرينػة قامػت فػِّف لػدقو، بعػدـ قويػة قرينػة تقػـ لػـ مػا اإلقػرار عتمدي .ٔ
 .الزكاة قدر عف لمكشؼ المشروعة الوسا ؿ إلى تمجأ
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 الػذاتي تقػديره ُرفػض أو اليي ػة قبؿ مف إداري بقرار الزكاة عميو ُقدرت شخص ةي يجوز .ٕ
 .يفوضو مف أو لمر يس التظمـ

 يقػػدـ أف ولممػػتظمـ تظممػػو، فػػي لمنظػػر جمسػػة إلػػى المػػتظمـ يفوضػػو مػػف أو الػػر يس يػػدعو .ٖ
 إبػداء الػتظمـ فػي النظػر جمسػات أو جمسػة خػالؿ لػو يجوز ون تظممو، أسباب عمى البينة
 .لميي ة المقدـ التظمـ في مذكورة غير أسباب أية

 بػػػػأمواؿ المتعمقػػػػة والبيانػػػػات والتفالػػػػيؿ المعمومػػػػات طمػػػػب حػػػػؽ يفوضػػػػو مػػػػف أو لمػػػػر يس .ٗ
 .الُمزكي الشخص

 تظممو تقديـ عند التظمـ في بو يسمـ الذي المبم  يدفع أف المتظمـ الُمزكي الشخص عمى .٘
 .الزكاة حساب عمى كدفعة

 الزكػػاة، أمػػواؿ تقػػدير عمػػى يفوضػػو مػػف أو والػػر يس الُمزكػػي الشػػخص بػػيف انتفػػاؽ تػػـ إذا .ٙ
 .القانوف ىذا ةحكاـ استناداً  فيو الطعف الُمزكي لمشخص يجوز ن فِّنو

 الزكػاة تقػدير عمػى الُمزكػي الشػخص مػع اتفػاؽ إلى يفوضو مف أو الر يس يتولؿ لـ إذا .ٚ
 أو لمر يس يجوز فِّنو لو المحددة التظمـ في النظر جمسة الُمزكي الشخص يحضر لـ أو
 يم ييػػػا أو يزيػػدىا أو يخفضػػيا أو منيػػا الُمػػتظمـ الزكػػػاة يقػػر أف ُمعمػػؿ بقػػرار يفوضػػو مػػف
 .المتوفرة والبيانات المعمومات وفؽ وذلؾ

 خمسة خالؿ الشرعية انست ناؼ محكمة لدى لمطعف قابمة يفوضو مف أو الر يس قرارات .ٛ
 .المستحقة الزكاة بقرار الُمزكي تبُم  تاريخ مف يوماً  عشر

 الزكاة قرارات في لمطعف المقدمة الطمبات في بالنظر الشرعية انست ناؼ محكمة تختص .ٜ
عػػػادة المسػػػتحقة  ىػػػذا أحكػػػاـ بموجػػػب اسػػػت نافيا يجػػػوز التػػػي الزكػػػاة تقػػػديرات فػػػي النظػػػر واا
 .القانوف

 أمػرت إذا إن سػرية جمسػاتيا وتكػوف انسػتعجاؿ لػفة بيػا المطعػوف الزكاة قضايا ُتعطي .ٓٔ
 .ذلؾ بخالؼ المحكمة

 فييػا مطعػوف سػنة كػؿ عػف مسػتقالً  رسػماً  الطعػف طمػب تقديـ عند يدفع أف الطاعف عمى .ٔٔ
 مػف بػو يسػمـ الػذي والمقػدار عميػو المقػدرة الزكػاة قيمػة مقػدار بػيف الفرؽ مف%( ٔ) بنسبة
 ،قانونػاً  المتداولػة بالعممػة يعادليػا ما أو أردني دينار ما ة عف يزيد ن أف عمى الزكاة تمؾ

 .شطب الذي الطمب تجديد عند الرسـ ىذا نلؼ ويدفع
 .لالست ناؼ قابؿ وغير نيا ياً  المحكمة قرار يكوف  .ٕٔ
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 التقدير أمر أو قرار عنو لدر الذي الشخص أماـ بيا يدعٍ  لـ وقا ع أية إثبات يجوز ن .ٖٔ
 .ادعاءاتو إلثبات الدليؿ إقامة الطاعف وعمى ،فيو المطعوف

 وأف عميػو المقػدرة الزكاة مف بو يسمـ الذي المبم  الطعف طمب في يبيف أف الطاعف عمى .ٗٔ
 الطعف طمب ويرد ضده، المطعوف إلى بدفعو إيلانً  الطعف طمب مع المحكمة إلى يقدـ
 .الوجو ىذا عمى بو المسمـ المبم  يدفع لـ إذا
 عميػو المسػتحقة الزكػاة بمقدار خطياً  الُمزكي الشخص تبمي  يفوضو مف أو الر يس يتولى .٘ٔ

 .المحكمة لقرار وفقاً 
 القضػايا كافػة فػي عنيػا والمرافعػة المدافعة ذلؾ في بما المحكمة لدى اليي ة تمثيؿ يتولى .ٙٔ

 .الر يس مف خطي وبتفويض أكثر أو الحقوقييف اليي ة موظفي أحد بالزكاة المتعمقة
 مػػف يكػػوف أف عمػػى والمعرفػػة الخبػػرة ذوي مػػف تػػراه بمػػف تسػػتعيف أف فػػي الحػػؽ لممحكمػػة .ٚٔ

 .محايدة جية
 تحصيؿ الزكاة:: ثالثان 
يجوز تحليؿ الزكاة مػف خػالؿ سػمفة إلػى حػيف تقػديـ اإلقػرار والػدفع الكامػؿ عنػد تسػوية  .ٔ

 الحساب.
تنظـ بقػرار مػف إدارة اليي ػة قواعػد تطبيػؽ الفقػرة السػابقة وأسػس حسػاب السػمفة المشػار  .ٕ

 إلييا ومواعيد دفعيا.
المقػػدار المسػػتحؽ عميػػو، فيحػػؽ لػػو اسػػترداد إذا دفػػع مكمػػؼ عػػف أي سػػنة مبم ػػًا أكثػػر مػػف  .ٖ

المبم  الزا د الذي دفعو، وتلدر اليي ة شيادة بالمبم  الواجب رده خالؿ شير مف تاريخ 
 مطالبة ذلؾ الشخص.

 يجوز اعتبار المبال  الزا دة دفعات مقدمة لحساب المكمؼ لمسنوات القادمة. .ٗ
جاريًا أو فرعًا أو شريكًا لمكمؼ غيػر يعتبر الشخص المقيـ الذي يكوف وكياًل قانونيًا أو ت .٘

مقػيـ أو لػػو عالقػة تجاريػػة معػػو مسػؤوًن عػػف القيػػاـ بالنيابػة عػػف ذلػػؾ المكمػؼ غيػػر المقػػيـ 
 بجميع اةمور واإلجراءات المنلوص عمييا في ىذه الال حة.
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السابقة نحك تطبيؽ اإلقرار  اإلسالمية المطمب الثاني : مدل إمكانية االستفادة مف التجارب
 الزككم في فمسطيف.

 : مف خالؿ التجارب السابقةتكصؿ إلييا تي تـ الالنتائج الأكالن : 
 عف طريؽ إلدار باللورة الجماعية إلى تطبيؽ الزكاة سالميةسعت كثير مف الدوؿ اإللقد  -ُ

  .يا ىياكميا اإلداريةل ملارفيا الشرعية عبر مؤسسات زكوية عمىقوانيف تنظـ جبايتيا وتوزيعيا 
سػػالمية التػػي سػػنت ة كانتػػا مػػف أوا ػػؿ الػػدوؿ اإلجميوريػػة السػػوداف والمممكػػة العربيػػة السػػعودي -ٕ

ذه التشػريعات مػع مػرور الػزمف قوانيف ومراسػيـ تػنظـ مػف خالليػا تطبيػؽ الزكػاة ، ولقػد تطػورت ىػ
  ـ المستجدات الفقيية والتطورات التكنولوجية الحديثة .ءلتال
نمػػػا يقػػػوـ  إف -ٖ المممكػػػة العربيػػػة السػػػعودية ن تعتمػػػد فػػػي تطبيػػػؽ الزكػػػاة عمػػػى قػػػانوف خػػػاص واا

  والقرارات. اةوامر الممكيةنظاميا الزكوي عمى مجموعة مف 
بمشػروع  انطالقػاً فقػد مػرت عمػى عػّدة مراحػؿ ، فػي تطبيػؽ الزكػاة ،  تدرجبالالسوداف  تميزت  -ٗ

لندوؽ الزكاة الذي يقوـ عمى مبدأ الطواعية في جمع الزكاة ، وبعدىا لدر قػانوف اإللػزاـ بػدفع 
 ثـ تالىا لدور قانوف يقضي بفلؿ الزكاة عف الزكاة وأنشأ ما يعرؼ بديواف الضرا ب والزكاة ،

خػػػرى ذو شخلػػػية اعتباريػػػة ومكػػػّوف مػػػف إدارات مركزيػػػة وأ الضػػػريبة ، وانفرادىػػػا بػػػديواف خػػػاص
 .إقميمية

جية رسمية لجمع الزكػاة وىػي اليي ػة فيما يتعمؽ بالمممكة العربية السعودية، فرغـ أف ىناؾ   -٘
المممكػػػػػة العربيػػػػػة السػػػػػعودية قامػػػػػت بتسػػػػػخير بعػػػػػض المؤسسػػػػػات  العامػػػػػة لمزكػػػػػاة والػػػػػدخؿ، إن أف

امػػػة لعالحكوميػػة التابعػػػة لػػػبعض الػػػوزارات وحممتيػػػا بعػػض الميػػػاـ والوظػػػا ؼ ، فكمفػػػت المؤسسػػػة ا
التابعػة لػوزارة الزراعػة بجبايػة زكػاة القمػن ، كمػا اسػتعانت بػوزارة  للوامع ال الؿ ومطاحف الدقيؽ

ميمػػػة التوزيػػػع لوكالػػػة الضػػػماف  سػػػندتار وبييمػػػة اةنعػػػاـ ، فػػػي حػػػيف أالداخميػػػة فػػػي جبايػػػة الثمػػػ
 انجتماعي التابعة لوزارة الشؤوف انجتماعية. 

بػاختالؼ خالػية  تحلػيمو لمزكػاة عػدة أسػاليب تختمػؼ السوداني فػيلقد اعتمد ديواف الزكاة  -ٙ
لممػزكيف ، إن أف بعضػيا بتسييؿ عممية الجبايػة لمػديواف و  كؿ وعاء ، وقد ساىمت تمؾ اةساليب
الحلػػيمة وجعػػؿ تمػػؾ  ودإلداريػػة ممػػا أثػػر سػػمبا عمػػى مػػردلػػو عيػػوب مػػف أىميػػا كثػػرة الملػػاريؼ ا

  .في التحليؿ  لى الكفاءة المطموبةإالطرؽ ن تلؿ 
لػػديواف الزكػػاة فػػي السػػوداف ، فيػػي تعتمػػد عمػػى  م ػػايراً  سػػمؾ نظػػاـ الزكػػاة فػػي السػػعودية نيجػػاً  -ٚ

مبػػدأ الفلػػؿ بػػيف جيػػازي التحلػػيؿ والتوزيػػع ، حيػػث أوكمػػت بعػػض المؤسسػػات الحكوميػػة ميمػػة 
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، المػزكيفبينيػا وبػيف  ةجباية ألناؼ محػددة  مػف اةمػواؿ الزكويػة ، وذلػؾ بحكػـ العالقػة المباشػر 
 . في التحليؿ والتقميؿ مف التكاليؼكؿ ىذا مف أجؿ السرعة 

وزيػػػػع بػػػػيف واختمفػػػػت نسػػػػب الت ،لقػػػػد شػػػػمؿ التوزيػػػػع فػػػػي السػػػػوداف جميػػػػع الملػػػػارؼ الشػػػػرعية -ٛ
  .الملارؼ حسب اةولوية والملمحة التي  يراىا الديواف

السػػػعودية يػػػتـ توريػػػده إف كػػػؿ مػػػا تحّلػػػمو المؤسسػػػات المكمفػػػة بالجبايػػػة فػػػي المممكػػػة العربيػػػة  -ٜ
لوكالة الضماف انجتماعي التي تقوـ بضمو إلى ميزانيتيا السنوية ثـ توزعو عمى المستحقيف فػي 

  شكؿ معاشات شيرية وسنوية.
 :السابقةالتجارب في ضكء  : مقترحات كتكصيات نحك تطبيؽ اإلقرار الزككم في فمسطيفثانيان 
 يفلػػػن المكمػػػؼ عػػػف بياناتػػػو  أفو  ،سػػػمسفػػػي بدايػػػة تطبيقػػػو سػػػيؿ و  كػػػويالز  اإلقػػػراريكػػػوف  أف

اعتماد البرامل انلكترونية في حساب الزكاة فيما يخص المكمؼ لتسييؿ بِّرادتو، مع ضرورة 
 .اعتماد طريقة رأس الماؿ العامؿ عند احتساب الزكاة، و عممية احتساب الزكاة

 لمتوالػػؿ مػػع  تامػػة جاىزيػػة عمػػى تكػػوفو  ،مػػف اختلالػػات متنوعػػة عمميػػة تشػػكيؿ مرجعيػػة
 .يما يخص الزكاة و توضين كؿ مستجداستفساراتيـ ف عمىاإلجابة المكمفيف و 

  ة بالزكػػػاة ا عالقػػػمسػػػاقات دراسػػػية ليػػػ إضػػػافةاعتمػػػاد الجامعػػػات الفمسػػػطينية بػػػرامل دراسػػػية أو
 ."عمؿ برامل تدريبية " دبمـو مختص أيضاطرؽ احتسابيا، و و 

  كػػػؿ عػػػاـ أو عػػػاميف مػػػع مراعػػػاة الظػػػروؼ  عمػػػى المرتبػػػات  احتسػػػاب الزكػػػاةمعػػػايير تحػػػديث
 الخالة التي نمر بيا بشكؿ خاص" حروب ، حلار".

 مجمػػػػس  -رواتػػػػب المػػػػوظفيف – اإلجبػػػػار"الطػػػػوع و  مراجعػػػػة التعارضػػػػات الموجػػػػودة بالقػػػػانوف
 ".اإلدارةاةمناء ، مجمس 

 عنػػد تفعيػػؿ إقػػرار  فػػيف لػػدي ىي ػػة الزكػػاة الفمسػػطينيةموجػػوب الحفػػاظ عمػػي سػػرية بيانػػات المك
 وتعظػيـ فيتحسػ مما يؤدي إلى في قبوؿ المكمفيف بالدفع لدي اليي ة إيجاباً  مما يساعد الزكاة

 .إيراداتيا
 المالية.ف تعمف اليي ة بياناتيا المالية بشكؿ سنوي لتحقيؽ الشفافية أ 
 لوية في الملارؼ الشرعية الثمانية وفؽ ما يفرضو الواقعو تحديد اة.  
  المنظـ لمزكاة في فمسطيف.ىي المرجع و  الفمسطينيةتكوف ىي ة الزكاة  فأ عمىالعمؿ 
  لمػػا فيػػو مػػف  رالزكػػاة داخػػؿ فمسػػطيفتنظػػيـ ضػػرورة العمػػؿ عمػػى تطبيػػؽ قػػانوف التأكيػػد عمػػى

الخيػػار والطواعيػػة نحػػو  ملػػالن العػػاـ، والتأكيػػد عمػػى مبػػدأ المرونػػة والتػػدرج مػػفمنفعػػة كبيػػرة ل
 كاة الفمسطينية.فع الزكاة ليي ة الز اإللزاـ بد
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  الخبػػػرات والمختلػػػيف مػػػف أبنػػػاء التأكيػػػد عمػػػى البنػػػاء المؤسسػػػي لميي ػػػة مػػػف خػػػالؿ اسػػػتقطاب
الجبايػػػة محػػاور: محػػور ثالثػػػة ، والتأكيػػػد عمػػى تقسػػيـ العمػػػؿ الزكػػوي الػػى الشػػعب الفمسػػطيني

 محور الضبط اإلداري.توزيعيا، إضافة إلى و ملارؼ الزكاة  ومحوروالتحليؿ، 
 وحثيـ بدفع الزكاة لميي ػة دور العمماء في توعية الناسيز الخطاب الدعوي و تأكيد عمى تعز ال 

اةمر الذي يعزز مػف حلػيمة أمػواؿ الزكػاة  ،لزكاة بأنفسيـا دفعكوف أف الناس اعتادوا عمى 
  ويحفظ تبددىا حتى تلؿ إلى عدد أكبر مف مستحقييا.

 واإلداريػػة الماليػػةفػػي إدارة أمػػواؿ الزكػػاة وانسػػتفادة مػػف النمػػاذج السػػابقة  انسػػتعانة بالتجػػارب 
 لميي ة. يوالموا ن التنظيمية التي تسيـ في البناء التنظيم

  انجتمػاعي  دور الزكاة في تحقيؽ الملالحة المجتمعية وتعزيز التكافؿ والتػرابطالتأكيد عمى
 وتخفيض مخاطر الطبقية في المجتمع إلى أدنى مستوياتيا.
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 الفصؿ الخامس
 الدراسة العممية

دراسة كاقع تطبيؽ اإلقرار الزككم كمدل مالءمتو 
 في تحديد كعاء الزكاة
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 الفصؿ الخامس 
 الدراسة العممية

 منيج الدراسة : 1.1
كونػػػػو أنسػػػػب المنػػػػاىل فػػػػي الدراسػػػػات والبحػػػػوث  التحميمػػػػي الولػػػػفي المػػػػنيل سػػػػيتـ اسػػػػتخداـ    

 :البيانات جمع في نوعيف استخداـ خالؿاإلنسانية، وذلؾ مف 
مػػػف أعضػػػاء لجػػػاف  انختلػػػاص ذوي، حيػػػث سػػػيتـ إجػػػراء المقػػػابالت مػػػع اةوليػػػة البيانػػػات: أونً 

الزكاة  وأعضاء مجمس أمناء ىي ة انقتلادية والقانونية بالمجمس التشريعي الفمسطيني،و الموازنة 
 –محافظػػات الضػػفة ال ربيػػة، واإلدارة العامػػة لمزكػػاة  –ولػػندوؽ الزكػػاة الفمسػػطيني  الفمسػػطينية،
باإلضػػػافة إلػػػى مكاتػػػب المحاسػػػبة  ومػػػوظفي الف ػػػة العميػػػا بػػػوزارة الماليػػػة الفمسػػػطينية، قطػػػاع غػػػزة،

 باإلضافة إلى أكاديمييف ومختليف. والتدقيؽ، وكبار المكمفيف،

 واةبحػػػاث والمراجػػػع الكتػػػب عمػػػى انطػػػالع خػػػالؿ مػػػف وذلػػػؾ، الثانويػػػة البيانػػػات اسػػػتخداـ: ثانيػػػاً 
 المختمفػػة انلكترونيػػة لممواقػػع باإلضػػافة الدراسػػة، بموضػػوع المتعمقػػة والػػدوريات السػػابقة والدراسػػات

دارة  بتنظيـ تتعمؽ والتي  .الزكاة أمواؿواا

 مجتمع الدراسة : 1.2
 : يتكوف مجتمع الدراسة مف عدة مكونات عمى النحو اآلتي    
 أعضاء لجاف الموازنة انقتلادية والقانونية بالمجمس التشريعي الفمسطيني. -ٔ
 موظفو الف ة العميا في مجمس اإليرادات بوزارة المالية الفمسطينية. -ٕ
 .الفمسطينية الزكاة ىي ة أمناء مجمس أعضاء  -ٖ
 لندوؽ الزكاة الفمسطيني. -ٗ
 اإلدارة العامة لمزكاة. -٘
 .ومختلوف أكاديميوف -ٙ
 كبار دافعي الزكاة لدى ىي ة الزكاة الفمسطينية. -ٚ
 ألحاب مكاتب المحاسبة والتدقيؽ. -ٛ
 

 اة الدراسة :أد 1.3
( مقػػابالت شخلػػية مػػع 20سػػيكتفي الباحػػث بػػِّجراء عػػدد )و  سػػتكوف أداة الدراسػػة المقػػابالت،    

 النحو اآلتي :ألحاب انختلاص، حيث ستتوزع عمى 
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 في شاركت التي الفمسطيني التشريعي المجمس لجاف أعضاء مف مقابالت( 3) عدد إجراء -ٔ
 .الزكاة تنظيـ قانوف لياغة

 .المالية بوزارة اإليرادات مجمع لدى العميا الف ة موظفي مف مقابمة( 2) عدد إجراء -ٕ
 ( مقابمة مع أعضاء مجمس أمناء ىي ة الزكاة الفمسطينية. 2إجراء عدد) -ٖ
( مقابمة مع مدير عاـ لندوؽ الزكاة الفمسطيني في وزارة اةوقاؼ في 1عدد ) إجراء -ٗ

 محافظات الضفة ال ربية.
( مقابمة مع مدير عاـ اإلدارة العامة لمزكاة في وزارة اةوقاؼ في محافظات 1إجراء عدد ) -٘

 قطاع غزة.
 .ومختليف أكاديمييف مف مقابمة( 2) عدد إجراء -ٙ
 ( مقابالت مع كبار شركات المحاسبة والتدقيؽ.5إجراء عدد ) -ٚ
 .ة( مقابالت مع كبار الدافعيف لدى ىي ة الزكاة الفمسطيني4إجراء عدد ) -ٛ
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لتشريعي الفمسطيني التي شاركت في أكالن : المقابالت التي أجريت مع أعضاء لجاف المجمس ا
 قانكف تنظيـ الزكاة. صياغة 

 
 بتػػاريخ: "أمػػيف عػػاـ المجمػػس التشػػريعي الفمسػػطيني"المػػدىكف  ياسػػيف نافػػذ مقابمػػة مػػع د.أ. 
 ـ.َُِٖ/َٕ/ُِ
 أثر ىذه العالقة؟ ككيؼ ترل الفمسطينية؟الزكاة  كبيف ىيئةىي طبيعة العالقة بينكـ  ما-ُ

الػػذي بموجبػػو تػػـ إنشػػاء ىي ػػة المجمػػس التشػػريعي بلػػفة عامػػة ىػػو الػػذي قػػاـ بوضػػع القػػانوف      
إطػار تعزيػز  يػأتي فػيوىػذا اإلنجػاز  ،الزكاة وىذا كاف لممرة اةولى في تاريخ التشػريع الفمسػطيني

ةف العمػػؿ الزكػػوي إذا مػػا ضػػبط بشػػكؿ ، ويعتبػػر ذلػػؾ إنجػػازًار المنظومػػة انقتلػػادية وانجتماعيػػة
ضػؿ مػف النظػاـ الضػريبي ةكثػر جيد مػف ناحيػة اإليػراد ومػف ناحيػة اللػرؼ فِّنػو يحقػؽ تنميػة أف

النظاـ الزكوي مرتبط بالدرجة اإليمانية لمشخص وىذا يؤثر بشكؿ كبيػر عمػى كوف أف  ،مف سبب
 .منعدـ إذا قورف بالتيرب الضريبي يكوف شبونسبة التيرب الزكوي الذي يكاد 

مػى المػدلكالت ع كمػا ىػيىؿ تعتقد أف ىناؾ أىميػة لتطبيػؽ قػانكف الزكػاة فػي فمسػطيف ؟  -ِ
 ذلؾ؟
ن ترتبط بالبعد السياسي وانقتلػادي بػؿ  فقانوف الزكاة في النياية لو معايير ،ب ض النظر     

كانػت  اً طبؽ أيػفي النياية القانوف يجب أف يُ ، ولكف ىي فريضة مرتبطة بتوافر شروط دفع الزكاة
  بتوافر شروط لذلؾ.زكاة إن لمدفع  يكوف ىناؾةنو لف  رالحالة انقتلادية

 ؟ ىؿ يجب أف يككف ىناؾ إلزامية في تطبيؽ القانكف -ّ
ولكػف  ،اةلؿ أف يكػوف طواعيػة ةننػا لػو اعتمػدنا قػانوف اإللػزاـ فِّننػا نرجػع لنظػاـ الضػريبة     

ولكػف  ،بمنيجية أخرى قانوف الزكاة مبنى عمى البعد الديني فػِّف الطواعيػة ميمػة فػي ىػذا اإلطػار
 .(والمؤسسات العامةن تفكر بديف )الشركات  يجانب اةشخاص الت اإللزامية فيقد تكوف 

ىػػؿ تعتقػػد أف تفعيػػؿ اإلقػػرار الزكػػكم كفػػؽ قػػانكف تنظػػيـ الزكػػاة ضػػركرية فػػي ظػػؿ الكاقػػع  -ْ
 الزكاة عف الضريبة بذلؾ اإللزاـ أك التطبيؽ؟ كىؿ تغنىالفمسطيني الذم نعيش؟ 

بنيػت عمييػا  يةف الفمسفة الت ،ضريبة الدخؿيجب الفلؿ ما بيف الزكاة والضريبة وخالة      
فاةلػؿ أن يكػوف ىنػاؾ أي نػوع مػف  ،بنيت عمييا ضػريبة الػدخؿ يالزكاة ليست ذات الفمسفة الت

أنػػػواع الػػػربط بػػػيف انثنػػػيف ولكػػػف ىػػػذا فػػػي النيايػػػة يعتمػػػد عمػػػى الخطػػػة انقتلػػػادية لمدولػػػة وأنػػػواع 
ثنيف ةف ملارؼ الزكػاة مختمفػة عػف ملػارؼ وجد عالقة مباشرة بيف انتن اإليرادات، كما أنو 

فلؿ بيف الزكاة و الضريبة ولكف غياب أنظمة ىي ة الزكػاة  المفترض أف يكوف ىناؾ، و الضريبة
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ىػػو الػػذي تسػػبب بيػػذه اإلشػػكالية وعػػدـ وضػػوح خطػػة الزكػػاة فػػي العمػػؿ أربكػػت العمػػؿ الضػػريبي 
 .وكاف نبد مف وجود تفاىمات

 ؟ لمف تتبع الييئة -ٓ
شخلػػية  اليي ػػة عمميػاً  ،فػػي تبعيتيػا تخػوؼ السياسػي مػػف تحديػد تبعيػػة اليي ػة خمػػؽ إزعاجػاً ال     

  .مستقمة وخاضعة لمرقابة كباقي مؤسسات الدولة فميس مف الضروري أف يكوف ليا تبعية معينة
ىؿ يقبؿ الجميكر الفمسطيني ك دافعي الزكاة مف أشخاص ك شركات ك رجاؿ أعماؿ بػأف  -ٔ

 مف خالؿ إقرارات الزكاة ك تقديميا لمييئة بصكرة نظامية؟يصرح عف أمكالو 
ىنػاؾ تيػرب نػاتل عػف القلػور فػي أداء ىي ػة الزكػاة عمػى مسػتوى  ولكف فعمياً اةلؿ أف يلرح 

لػػدار المػػوا ن واةنظمػػة الخالػػة بعمميػػا وعمػػى مسػػتوى خططيػػا وعمػػى مسػػتوى  تطبيػػؽ القػػانوف واا
  .برامجيا

القػائـ عمػػى الييئػػة القػدرة عمػػى تطبيػػؽ اإلقػػرار  يالتنظيمػػىػؿ ىنػػاؾ جاىزيػػة  لػدل الطػػاقـ  -ٕ
 الزككم ؟

 وفؽ ما يرد مف تقارير عف أداء العمؿ.بشكؿ عاـ ىناؾ قلور 
 تكاجو تفعيؿ قانكف تنظيـ الزكاة بصكرة نظامية؟ يما ىي المعيقات كالتحديات الت -ٖ

  ،تنظيـ معيفمدولة أـ لةنو أثر عمى ىذا التشريع ىؿ ىو ل رمف أىـ ىذه التحديات اننقساـ
 .الخمؿ في تطبيؽ القانوف كاف معيؽ أماـ تشجيع الناس عمى التعاطي مع القانوف ودفع الزكاةف
ىؿ ىناؾ تعارض كتضارب في المصالح مع لجاف الزكاة التابعة لكزارة األكقاؼ؟ كمػا ىػي  -ٗ

 طبيعة العالقة؟
لجػاف الزكػػاة ضػػمف منظومػػة العمػػؿ  اةلػؿ أف يكػػوف ىنػػاؾ جيػػة واحػدة لتنظػػيـ الزكػػاة وأف تكػػوف

التابعة لميي ة ون يجوز العمؿ وفػؽ اتجػاىيف فػي جمػع الزكػاة اتجػاه مػنظـ بقػانوف واتجػاه لػيس لػو 
  .تنظيـ قانوني

ىؿ تعتقد أف الكاقع السياسي الفمسػطيني يضػمف نجػاح تفعيػؿ قػانكف تنظػيـ الزكػاة بػيف  -َُ
 شقي الكطف؟

أبرز المعيقات التي تواجػو تطبيػؽ اإلقػرار الزكػوي، إف لػـ تكػف يعتبر اننقساـ السياسي أحد      
 أىميا.
 ما ىي تكصياتكـ ك مقترحاتكـ حكؿ تعزيز مكارد ىيئة الزكاة الفمسطينية؟ -ُُ
 .يجب اإلسراع في إلدار كافة الموا ن واةنظمة والنماذج الالزمة لتطبيؽ القانوف -    
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خطة واضحة لمتنمية لادرة عف ىي ة الزكػاة تنسػجـ والخطػة العامػة فػي  ىناؾ يجب أف تكوف -
  .الدولة
  .نبد مف البدء بنشر ثقافة دفع الزكاة مف خالؿ الخطباء -
تسػػاىـ فػػي  ياللػػ يرة التػػ وتمويػػؿ المشػػاريعيجػػب أف يكػػوف ليي ػػة الزكػػاة دور فاعػػؿ فػػي دعػػـ  -

 .تنمية اقتلاد لمدولة
 

الح نصػار "رئػيس لجنػة المكازنػة كالشػؤكف الماليػة بػالمجمس جمػاؿ طمػب صػ.أمقابمة مػع ب. 
 ـ.َُِٖ/َٕ/ُِ بتاريخ: التشريعي الفمسطيني"

 أثر ىذه العالقة؟ ككيؼ ترلما ىي طبيعة العالقة بينكـ ك بيف ىيئة الزكاة الفمسطينية؟  -ُ
ونحػػف  ،ومنػع الربػا ،وزكػاة المػػاؿ ،انقتلػاد اإلسػالمي قػا ـ عمػػى ثالثػة أمػور منػػع انحتكػار     

 قانوف في البمد يبنى عميو الربا. إجراء أيفي المجمس التشريعي قمنا بمنع 
ومػف ىنػا كانػت بدايػة  ،ن يوجد ىناؾ اقتلاد إسالمي بػدوف أف تكػوف ىنػاؾ زكػاة مفروضػة     

الفكػػػرة إلنشػػػاء ىي ػػػة زكػػػاة المػػػاؿ لكػػػف ىي ػػػة زكػػػاة المػػػاؿ يجػػػب أف تكػػػوف ممزمػػػة ل خػػػريف حسػػػب 
زكػػاة المػػاؿ مربوطػػة  فييػػا مرحمػػة تمييديػػة تكػػوف ىنػػاؾ المجمػػس ارتػػأى أف تكػػوف ولكػػفط  ،فالقػػانو 

ومػػػف ىنػػػا كانػػػت بدايػػػة  قانونيػػػاً  وأن يكػػػوف ىنػػػاؾ إلزامػػػاً  ،بالضػػػرا ب ومربوطػػػة بػػػاإللزاـ انختيػػػاري
 العالقة مع ىي ة الزكاة الفمسطينية فعكفنا عمى تكويف ىي ة شرعية و قانونية  إليجاد قػانوف ىي ػة
الزكػػػاة الفمسػػػطينية وبالنيايػػػة الحمػػػد هلل ولػػػمنا لمػػػا يسػػػمى قػػػانوف زكػػػاة المػػػاؿ ولكػػػف المنػػػاخ العػػػاـ 

ىنػػػاؾ لػػػعوبات لػػػون تػػػدخمنا بموضػػػوع وزارة  يبالتػػػاللألسػػػؼ ن يشػػػجع عمػػػى التنميػػػة اإلسػػػالمية و 
مػف   ، ويشػرؼ عمػى متابعػة اليي ػة كػالً المالية لما كاف ىناؾ تواجد رسمي ليي ة الزكاة الفمسطينية

 .ديواف الرقابة المالية واإلداريةو المجنة انقتلادية ولجنة الموازنة، 

ىؿ تعتقد أف ىناؾ أىمية لتطبيؽ قانكف تنظيـ الزكػاة فػي فمسػطيف ؟ك مػا ىػي المػدلكالت  -ّ
 عمى ذلؾ؟

رأس المػاؿ الفمسػطيني سػواء كػاف فػي الػداخؿ  دونر مميػوف ٜٖٓ: ىناؾ  سأضرب لؾ مثالً      
تلور لو أنا دفعنا زكاة الماؿ لف يبقى فقير وباإلمكاف تطوير أمػواؿ الزكػاة حسػب و أو الخارج ، 

لكػػف ىػػذا يحتػػاج و  ،انحتيػػاج سػػواء فػػي البعػػد التنمػػوي أو البعػػد انقتلػػادي عمػػى مسػػتوى اةفػػراد
  .تكوف الموازنة معروفة لمناس أفومساىمة وطنية و  اعيجمؿ ملع
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ىػػؿ تعتقػػد أف تفعيػػؿ اإلقػػرار الزكػػكم كفػػؽ قػػانكف تنظػػيـ الزكػػاة ضػػركرية فػػي ظػػؿ الكاقػػع  -ْ
 ؟ الفمسطيني الذل نعيش؟ كىؿ تغنى الزكاة عف الضريبة بذلؾ اإللزاـ أك التطبيؽ

تعػػرؼ مػػف  ةف ىنػػاؾ ف ػػة مػػف النػػاس ن رعنػػدما يكػػوف ىنػػاؾ قاعػػدة شػػعبية وقاعػػدة تنظيميػػة     
 .اً ىي ة زكاة الماؿ حتى تعمؿ ليا إقرار 

 ما السبب كراء عدـ معرفة الناس بييئة الزكاة؟ -ٓ
ولنجػاح أي  ،يجب أف تكوف إدارة اليي ػة متخللػة فػي مجػاؿ اإلدارة أكثػر مػف مجػاؿ المحاسػبة

وتبػيف خطػورة منػع الزكػاة  مشروع يجب أف تحتـر عقػوؿ النػاس وأف تنشػر الثقافػة والػوعي الزكػوي
  .تبيف أثر الزكاة عمى التنمية وتخفيؼ حدة البطالة والفقرو ف نعزز الخطاب الدعوي أو 
 

بػػالمجمس التشػػريعي الفمسػػطيني"  االقتصػػاديةمجنػػة ال"رئػػيس  عػػاطؼ عػػدكاف.دمقابمػػة مػػع ت. 
 ـ.َُِٖ/َٕ/ُٔبتاريخ: 

 طينية ؟ ككيؼ ترل أثر ىذه العالقة؟ما ىي طبيعة العالقة بينكـ ك بيف ىيئة الزكاة الفمس -ُ
بػِّقرار مػف  اً ووضػع ليػا قانونػ ،أسست ىي ة الزكاة الفمسػطينية بقػرار مػف المجمػس التشػريعي      

 ،ولػػػار ىنػػػاؾ تعػػػديالت عمػػػى ىػػػذا القػػػانوف لتػػػوا ـ التطػػػورات الحديثػػػة ،المجمػػػس التشػػػريعي أيضػػػاً 
أو  ٖولتجنب اإلشكاليات التي حدثت أثناء التطبيؽ واجيت لعوبة أجمت فعاليتيا لعدة سنوات )

بالتنسػػػيؽ مػػػع وزارة الماليػػػة  اً وبعػػػد ذلػػػؾ بػػدأت العمػػػؿ ولكػػػف العمػػػؿ كػػاف مرتبطػػػ ،سػػنوات( تقريبػػػاً ٗ
  .بحيث مف يتقدـ إلى ىي ة الزكاة بدفع أموالو مف الزكاة يتـ خلميا مف ضريبة المكمؼ

اليي ػػة مػػف خػػالؿ متابعػػات المجمػػس التشػػريعي واجيػػت الكثيػػر مػػف العقبػػات الفنيػػة واإلداريػػة      
لعػػدـ وجػػود مجمػػس إدارة فاعػػؿ ولمعجػػز فػػي البعػػد اإلعالمػػي فػػي أىميػػة الزكػػاة  روالقانونيػػة خالػػة

قناع المكمفيف مف الجميور بأداء الزكاة بشكؿ طوعي مف قبؿ ىي ة الزكاة   .وأداء الزكاة واا
 ؟ي طبيعة العالقة مع كزارة المالية ما ى -ِ

كػػاف ىنػػاؾ تفاىمػػات موجػػودة بػػيف اليي ػػة ووزارة الماليػػة وبنػػاء عمػػى عػػدـ التػػزاـ اليي ػػة بيػػذه      
التفاىمات قامت وزارة المالية بيػذه الخطػوة ومػع ذلػؾ لػـ تقػـ اليي ػة بتقػديـ أي احتجػاج أو شػكوى 

  .ميي ة حتى تضع ىذا اةمر موضع انىتماـيعتبر المرجعية الشرعية ل يلممجمس التشريعي الذ
 ؟ مف ىك القائـ عمى كضع قانكف تنظيـ الزكاة -ّ

المجنة القانونية مع الدا رة القانونية مع المختليف مف اةخػوة أعضػاء المجمػس مػع أخػذ تعميقػات 
 .مف جيات أخرى مثؿ كمية الشريعة والقانوف
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الضػػريبة أخػػذ الكثيػػر مػػف المناقشػػات وكػػاف  ويخلػػـ مػػفموضػػوع التنسػػيؽ فػػي أف يػػدفع المكمػػؼ 
 .في البداية اةمر لتشجيع الناس وكاف اةمر ايجابياً 

التعامػؿ  ورفػض الماليػة% مػف اإليػرادات ٓ٘لـ تكف اليي ة موفقة في موضوع أف تأخػذ الحكومػة 
  .مع اليي ة

لزكػػاة أف تكػػوف كػؿ مخرجػػات ىي ػػة ا وكػػاف يجػػبتػـ العمػػؿ فػػي البدايػة ضػػمف وجيػػة نظػػر شػرعية 
  .مرتبطة بالقضايا الشرعية

  .توجو المؤسسة لخدمة الفقراء لـ يكف بالشكؿ المناسب
ىػػؿ تعتقػػد أف تفعيػػؿ اإلقػػرار الزكػػكم كفػػؽ قػػانكف تنظػػيـ الزكػػاة ضػػركرية فػػي ظػػؿ الكاقػػع  -ْ

 الزكاة عف الضريبة بذلؾ اإللزاـ أك التطبيؽ؟ كىؿ تغنىالفمسطيني الذل نعيش ؟ 
ةنػػو يمثػػؿ مػػؿء اإلرادة الكامػػؿ لمتػػاجر فيمػػا يتعمػػؽ  رضػػروري فػػي كػػؿ مرحمػػةقػػانوف تنظػػيـ الزكػػاة 

 الزكػػػوي بػػػؿذي التجػػػار حػػػيف آخػػػذ منػػػو اإلقػػػرار ؤ بالتعامػػػؿ مػػػع الزكػػػاة بينػػػو وبػػػيف ربػػػو وبػػػذلؾ ن أ
 أساعده في وضع تلور لوضعو الشرعي ووضعو في عالقتو مع ربو.

 ىؿ تؤيد فكرة التدرج في الجبرية ؟ -ٓ
ىػذا إذا لػػـ  ،عطػى الػوالي أو المسػ وؿ الحػؽ فػي تحلػيؿ حقػوؽ النػاس مػف التػاجرالجبريػة ت     

إذا أنكػػػػر يمكػػػف إجبػػػاره ةف ىػػػذه حقػػػػوؽ الزكػػػاة ن ت نػػػى عػػػف الضػػػػريبة  ،يمتػػػـز التػػػاجر بمػػػا أقػػػر
 .ةف التاجر يعمؿ بأمواؿ الناس وليس بمالو روالعكس

 ىؿ ىناؾ تكجو نحك تعديؿ قانكف الضريبة أك إلغاءه؟ -ٔ
 إل ػاءه يضػر ضػرراً  ةفط  ريمكف تعديؿ القانوف بناء عمى المسػتحدثات ولكػف ن يعنػى إل ػاءه     
ةنيػػػا ن تسػػػتطيع تحلػػػيؿ اإلمكانيػػػات لقنفػػػاؽ عمػػػى واجباتيػػػا اةمنيػػػة  ربموقػػػؼ الحكومػػػة كبيػػػراً 

 والمالية.وانقتلادية 
ت الضػريبية مػف لماذا ترفض الماليػة تحصػيؿ الييئػة لألمػكاؿ مػف المعػابر أك االسػتقطاعا -ٕ

 غيره؟ك ركاتب المكظفيف 
وىي ػػة الزكػػاة ليسػػت  ،والرسػػمي عػػادة يقػػدـ لمحكومػػة ،رسػػمي وآخػػر غيػػر رسػػمي يءىنػػاؾ شػػ     

والجيات الحكومية مػف خػالؿ القػانوف  ،جية حكومية إنما ىي ة أىمية مرتبطة بالمجمس التشريعي
القضػايا  ،يختمػؼ عػف الضػريبة اإلقػرار الزكػوي ،تستطيع البحث عف كؿ ما يتعمػؽ بحقػوؽ الدولػة

  .الضريبية تدخؿ في تفاليؿ التفاليؿ بينما اليي ة تأخذ بالنتيجة النيا ية
ىؿ يقبػؿ الجميػكر الفمسػطيني كدافعػي الزكػاة مػف أشػخاص كشػركات كرجػاؿ أعمػاؿ بػأف  -ٖ

 يصرح عف أمكالو مف خالؿ إقرارات الزكاة كتقديميا لمييئة بصكرة نظامية؟
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 .ص كؿ مكمؼ وحسب تدينواةمر يتعمؽ بشخ
 مجاف الزكاة؟بالييئة ما عالقة  -ٗ

لجػاف الزكػاة تابعػة لألوقػاؼ ون يوجػد نلػػوص تشػريعية محػددة مػف قبػؿ المجمػس التشػػريعي      
وطبيعػة العالقػة بػيف ىػذه المجػاف واليي ػة عالقػة تبػادؿ منفعػة أكثػر  ،فيما يتعمؽ بمثؿ ىذه المجػاف

 . وقوانيف معينةمف أف تكوف محكومة بنلوص 
 ىؿ تؤيد انضماـ ىذه المجاف لمييئة؟ -َُ
والسػػبب أف ىنػػاؾ مسػػتويات لممجتمػػع فػػال  ،أنػػا أعتقػػد أنػػو كممػػا تعػػددت المجػػاف كػػاف أفضػػؿ     

تسػػتطيع أف تضػػع لجػػاف زكػػاة فػػي كػػؿ قريػػة أو حػػي ولكػػف وزارة اةوقػػاؼ تسػػتطيع أف تلػػؿ إلػػى 
  .أكثر مما تستطيع أنت الولوؿ إليو كيي ة

 ؟ متمكيؿ الخارجيىؿ تعتقد أفه ىناؾ أىمية ل -ُُ
كيي ػػة أسػػاس عمميػػا بالػػداخؿ ولكػػف مػػف خػػالؿ عالقاتيػػا العامػػة إذا وجػػدت مػػف يتبػػرع لميي ػػة فػػال 

ودفػع أمػواؿ الزكػاة لميي ػة ون نسػتطيع الطمػب  ،فواقع الحلار يشجع الناس لمتعػاطؼ معنػا ،بأس
 يي ة.مف فمسطيني الخارج دفع أمواؿ زكواتيـ في ال

 التكصيات:ما ىي أىـ  -ُِ
  .أف يكوف لدينا ىي ة زكاة فاعمة لدييا رؤية واضحة ممتزمة بالشريعة ومرنة

 
 أىـ النتائج :

عػػػدـ وجػػػود إدارة فاعمػػػة ومتخللػػػة فػػػي ىي ػػػة الزكػػػاة الفمسػػػطينية، وعمػػػى جاىزيػػػة لتطبيػػػؽ   -ُ
 اإلقرار الزكوي.

يجػاد قاعػدة شػعبية وتنظيميػة إليجػاد واقػع يتبنػى تطبيػؽ  -ٕ نبد مػف تعزيػز الخطػاب الػدعوي، واا
 اإلقرار الزكوي.

عػػدـ اننتيػػاء مػػف تجييػػز المػػوا ن واةنظمػػة والنمػػاذج التػػي تسػػاىـ فػػي تنفيػػذ القػػانوف وتطبيػػؽ  -ٗ
 اإلقرار الزكوي.

لزكػػاة، ومػػا يػػنجـ عنيػػا فػػي ت طيػػة الن ػػي بالمناكفػػات السياسػػية فيمػػا يتعمػػؽ بتطبيػػؽ فريضػػة ا -٘
بعض المتطمبات اةساسية واإلنسانية في خدمة أبنػاء شػعبنا، وفػتن بػاب التنسػيؽ مػع اإلخػوة فػي 

 الضفة ال ربية كما ىو الحاؿ في الجوانب اللحية والتعميمية، وشؤوف الحل.
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 ت بكزارة المالية.مكظفي الفئة العميا لدل مجمع اإليرادا: المقابالت التي أجريت مع  ثانيان 
 
بتػػػاريخ   "مػػػدير عػػػاـ ضػػػريبة الػػػدخؿ بػػػكزارة الماليػػػة" أحمػػػد حسػػػف الشػػػنطيأ. مقابمػػػة مػػػع أ. 
 .ـَُِٖ/َٕ/َْ

 ما ىي طبيعة العالقة بينكـ كبيف ىيئة الزكاة الفمسطينية؟ ككيؼ ترل أثر ىذه العالقة؟ -ُ

 ،الزكػػاة تنظػػيـ قػػانوفيقتضػػيو مػػا  وفػػؽيوجػػد ىنػػاؾ عالقػػة بػػيف ضػػريبة الػػدخؿ وىي ػػة الزكػػاة      
ـ وتػـ تجديػدىا خػػالؿ ٖٕٔٓتوقيػع مػذكرة تفػاىـ بػػيف الػوزارة واليي ػة خػالؿ العػاـ  بنػاء عمػى ذلػؾو 

تػـ وضػع آليػة بػيف وزارة الماليػة ـ ومػا زالػت العالقػة قا مػة حتػى ىػذه المحظػة، حيػث ٕٗٔٓالعاـ 
 ممتابعػة، وىػذا يؤكػد عمػى أفط ، حيث تـ وضع آليات لمعمؿ، وتشػكيؿ لجػاف مشػتركة لوىي ة الزكاة

والرابط اةساسػي ليػذه العالقػة ىػو قػانوف تنظػيـ  ىناؾ عالقة قا مة ىدفيا النيا ي خدمة المجتمع
 الزكاة.

 ما أثر ىذه العالقة عمى كزارة المالية كخاصة ضريبة الدخؿ؟ -ِ
 أثػر القطػاع،فػي العػاـ نكمػاش انقتلػادي ان ننخفاض اإليرادات العامػة والتػي سػببيا نظراً      
المتحلػالت الضػريبية، ولعػؿ ىي ػة الزكػاة ألػبحت تحلػد جػزءًا ممموسػًا عمػى  كبيػربشكؿ  ذلؾ

مػػػف ىػػػذه اإليػػػرادات خالػػػة إيػػػرادات ضػػػريبة الػػػدخؿ، عممػػػًا أفط نسػػػبة إيػػػرادات ضػػػريبة الػػػدخؿ ن 
 ىنػػػاؾ رواجػػػاً كػػػاف و  اً الوضػػػع طبيعيػػػ لػػػو كػػػاف بينمػػػا % مػػػف إجمػػػالي إيػػػرادات الدولػػػة،ٖتتجػػػاوز 

 ًا.اقتلاديا فسيكوف اةثر بسيط
 ؟ في الكضع الراىف ىؿ األثر بيف الزكاة كالضريبة مممكس كىؿ  لو نسبة محددة -ّ

تزيػد ىػذه  وقػد ،الػدخؿإيرادات ضػريبة % مف ٕٓ النسبة تقريباً حيث تبم  نعـ اةثر ممموس      
النسػػبة خػػالؿ شػػير رمضػػاف المبػػارؾ، نظػػرًا ةفط معظػػـ المكمفػػيف ىػػـ مسػػمموف ويميمػػوف إلػػى دفػػع 
زكػػواتيـ خػػالؿ شػػير رمضػػاف وخلػػميا مػػف الضػػريبة المسػػتحقة عمػػييـ، وبالتػػالي سػػيكوف ىنػػاؾ 

 خفضًا ممموسًا وواضحًا إليرادات ضريبة الدخؿ خالؿ شير رمضاف.
لتيػػرب ةغػػراض اخلػػـ الزكػػاة مػػف ضػػريبة الػػدخؿ ميػػزة اسػػت موا بعػػض المكمفػػيف  لكػػف ىنػػاؾ     

، حيث ألبن المكمؼ يسدد مبال  الزكاة والتي تفوؽ الضريبة وبالتالي تضطر الضريبة الضريبي
لترحيػػػؿ ىػػػذه المبػػػال  لسػػػنوات قادمػػػة، واةسػػػاس ىػػػو أف يػػػتـ تحميػػػؿ وخلػػػـ مقػػػدار ضػػػريبة العػػػاـ 

 مضريبة.لالمستحؽ عميو 
 



ُِٓ 
 

ىناؾ أىميػة لتطبيػؽ قػانكف تنظػيـ الزكػاة فػي فمسػطيف؟ كمػا ىػي المػدلكالت  ىؿ تعتقد أف -ْ
 عمى ذلؾ؟

ةف غالبيػة سػكاف فمسػطيف مسػمميف وبالتػالي  ،لتطبيػؽ قػانوف تنظػيـ الزكػاة نعـ ىنػاؾ أىميػة     
، عممػػًا لضػريبةكا ن إلزاميػاً  دفعيػػا ذاتيػاً  يكػوفحيػث فػِّف الفطػرة تػدفع النػاس لػػدفع الزكػاة كفريضػة 

نوف تنظػيـ الزكػاة أجػاز جمػع الزكػاة طواعيػة مػف اةفػراد دوف إجبػار، وباعتقػادي الشخلػػي أف قػا
بكثيػػر مػػف إيػػرادات ضػػريبة الػػدخؿ  أكبػػر ات زكويػػةالمنػػاخ المناسػػب سػػيكوف ىنػػاؾ إيػػراد إذا تػػوفر

بطريقة تخاطب وتقنػع  لدى المجتمع الوعي الزكوي وتعزيز ممموس بعد نشراةثر  وسيكوف ىذا 
 المجتمع الفمسطيني.كافة أطياؼ 

 ىؿ تغنى الزكاة عف الضريبة ؟ -ٓ
تخػػوؼ بعػػض و بسػػبب اننقسػػاـ  ةؼ الحاليػػو الظػػر  ن ت نػػي الزكػػاة عػػف الضػػريبة خالػػة فػػي     

قيمػة مػا دفعػو لميي ػة مػف  لػو ـلميي ػة وتحسػ التاجر زكاتػو يدفع مثالً في اليي ة، فالتجار مف الدفع 
ن تحسػػػب لػػػو، لكػػػف لػػػو انتيػػػى  وت يػػػرت الحكومػػػاتالسياسػػػية  ثػػػـ إذا تبػػػدلت الظػػػروؼ ضػػػريبتو،

 إلى اةفضؿ. اننقساـ وألبن القرار موحد في غزة والضفة ستسير اةمور
 مدلكالت تفعيؿ اإلقرار الزككم؟ما ىي   -ٔ

طريقػة تنظيميػة حتػى ىػذه المحظػة ميس ىنػاؾ فيما يتعمؽ بالمدلونت نحو تطبيؽ اإلقرار الزكوي ف
 ،جػػػراءات العمػػػؿ بيي ػػػة الزكػػػاة، خالػػػة فيمػػػا يتعمػػػؽ بجبايػػػة الزكػػػاةتضػػػمف تفاعػػػؿ الجميػػػور مػػػع إ
المناسػػػب ونشػػػر الخطػػػاب الػػػدعوي لفريضػػػة الزكػػػاة بطريقػػػة تجعػػػؿ  وبالتػػػالي يجػػػب تأىيػػػؿ المنػػػاخ

الزكويػػة ليي ػػة الزكػػاة، اةمػػر الػػذي سػػيزيد مػػف ملػػداقية التعامػػؿ مػػع  وبِّقراراتػػالمكمػػؼ يتقػػدـ ذاتيػػا 
  اليي ة.

قناعيـ بدفع زكاتيـ لمييئة الكصكؿ لممكمفيف فيالييئة  باعتقادؾ نجحتىؿ  -ٕ   ؟كا 
ىنػػػاؾ مػػػوارد  ، ةفعمػػػى مكمفػػػي الضػػػرا ب ةف اةمػػػر لػػػيس مقتلػػػراً  ربشػػػكؿ جز ػػػينجحػػػت      

ىػي باةسػاس معفػاة مػف الضػريبة، وبالتػالي ن تخضػع لمضػريبة  أخرى كالزراعة والثػروة السػمكية
لكف حقيقة اةمر أنيا تخضػع لمزكػاة وبالتػالي نبػد لميي ػة أف تضػاعؼ الجيػود فػي الولػوؿ إلػى 

مكشػػػوفة البعػػػض اةنشػػػطة غيػػػر  تمػػػؾ الجيػػػات وحثيػػػا عمػػػى دفػػػع زكاتيػػػا لميي ػػػة، كمػػػا أف ىنػػػاؾ
، فػػاةمر بحاجػػة إلػػى جيػػد لمولػػوؿ إلػػى دافعػػيف وىنػػاؾ الكثيػػر مػػف المتيػػربيف ضػػريبياً لمضػػريبة 

 لمزكاة ن متيربيف. 
 بصكرة نظامية؟ تطبيؽ اإلقرار الزككم ما ىي المعيقات ك التحديات التي تكاجو  -ٖ
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ة وتتجمػػػى أىميػػػا بظػػػاىرة اننقسػػػاـ السياسػػػي، خالػػػة أف مرجعيػػػة سياسػػػيىنػػػاؾ تحػػػديات  .ٔ
 الضفة.  كبرى الشركات العاممة في فمسطيف توجد في محافظات

ىنػػاؾ قلػػور فػػي جانػػب الخطػػاب الػػدعوي ونبػػد مػػف نشػػر الػػوعي الزكػػوي بطريقػػة مقبولػػة  .ٕ
 ةفراد المجتمع.

ىنػػاؾ تحػػديات ثقافيػػة خالػػة أف مجتمعنػػا الفمسػػطيني تسػػوده التيػػارات السياسػػية المختمفػػة  .ٖ
 والتي قد نجد منيا اإلسالمي واليساري. 

بة الػدخؿ سػواء كػاف بتعػديؿ القػوانيف، نبد مف إيجاد حؿ قانوني يحسـ العالقػة مػع ضػري .ٗ
 أو إل اء الضريبة أو إيجاد لورة توافقية حوؿ عمؿ اليي ة وملمحة الضريبة. 

 ؟في الكضع الراىف اإلقرار الزككم كيؼ يمكف أف نعزز تطبيؽ -ٗ
أف يكوف التطبيؽ في السنة اةولػى طواعيػة وبػدوف إلػزاـ لممكمفػيف الػذيف تتػراوح زكػاتيـ عنػد      
معيف، وليس بالضروري أف يكوف التعامؿ مع كبار المكمفيف )التعامؿ مػع الف ػة المتوسػطة  سقؼ

 أو أقؿ(.
 ما ىي تكصياتكـ كمقترحاتكـ حكؿ تعزيز مكارد ىيئة الزكاة الفمسطينية؟ -َُ

ولػػػػػوؿ لم العالقػػػػػات العامػػػػة فػػػػي ىي ػػػػػة الزكػػػػاة وتفعيػػػػؿ دورزيػػػػادة التوالػػػػؿ المجتمعػػػػػي  .ٔ
 بطريقة تقـو عمى الملداقية والنزاىة. والتوالؿ مع ألحاب الماؿ

 فعالة. عمؿ مشاريع استثمارية .ٕ
 توحيد لجاف الزكاة .ٖ
 .جمب التمويؿ الخارجي .ٗ
جراءاتتسييؿ آلي .٘  الدفع لدى الزكاة. ات تطبيؽ إقرار الزكاة واا

 
كزارة الماليػة" كرئيس مجمع اإليرادات_  الككيؿ المساعد" عكني راغب الباشامقابمة مع أ. ب. 

 .ـَُِٖ/َٕ/ِٗبتاريخ 

 ما ىي طبيعة العالقة بينكـ ك بيف ىيئة الزكاة؟ -ُ
 ن أستطيع اإلجابة عمى ىذه النقطة.

 ما أثر ىذه العالقة عمى كزارة المالية كخاصة ضريبة الدخؿ؟ -ِ
ضػػريبة الػػدخؿ كػػف ىنػػاؾ عالقػػة بػػيف ىي ػػة الزكػػاة و الضػػريبة ولبػػيف الزكػػاة و  ىنػػاؾ اخػػتالؼ     

 الزكاة.بحكـ قانوف تنظيـ 
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 ؟ في الكضع الراىف ىؿ األثر بيف الزكاة كالضريبة مممكس كىؿ لو نسبة محددة -ّ
ىنػػاؾ انخفػػاض فػػي الحلػػيمة الضػػريبية لضػػريبة الػػدخؿ وىػػذا اننخفػػاض مممػػوس ولكػػف ن      

 يوجد نسبة محددة.
ت المػدلكال كمػا ىػيىؿ تعتقد أف ىناؾ أىمية لتطبيؽ قانكف تنظػيـ الزكػاة فػي فمسػطيف ؟  -ْ

 عمى ذلؾ؟
كانت اليي ػة  ولكف إذاإذا كانت ىي ة الزكاة إدارة مف إدارات وزارة المالية يكوف لمقانوف آثاره      

 مستقمة فيذا يعد انخفاض في إيرادات الحكومة.
 ىؿ تغني الزكاة عف الضريبة؟ -ٓ

وبالتػػالي تعتبػػر الضػػريبة تفػػرض فػػي حػػاؿ عػػدـ إتمػػاـ اإليػػرادات اةخػػرى فػػي ت طيػػة النفقػػات      
عف الضريبة، الزكاة واجبة في كؿ وقت ولكف الضريبة فقط عندما ن  الزكاة مساؽ مختمؼ تماماً 

 تكفي اإليرادات.
ىؿ تعتقد أف تطبيؽ اإلقرار الزككم مػرتبط بالحالػة السياسػية أـ ىنػاؾ قػدرة عمػى التطبيػؽ  -ٔ

 في الكقت الراىف؟
 ،فيو يبيف كػـ يجػب أف يػدفع المكمػؼ بالضػبط مػف زكػاة نبد مف وجود إلزاـ لققرار الزكوي     

كما أنو يساعد في احتساب ضريبة الدخؿ بالوجو اللحين، لكػف عمػى أرض الواقػع ىنػاؾ عػا ؽ 
كبيػػر تجػػاه تطبيػػؽ اإلقػػرار الزكػػوي، بسػػبب ظػػروؼ الوضػػع العػػاـ، فػػِّذا أردت تطبيػػؽ اإلقػػرار نبػػد 

ادي لػػعب جػػدا فػػي ىػػذه المرحمػػة، لكػػف إعطػػاء مػػف ت ييػػر وتعػػديؿ القػػوانيف اةساسػػية وىػػذا باعتقػػ
أف وزارة المالية ىي بيػت مػاؿ المسػمميف  بتطبيقو باعتبارىذا الحؽ لسمطة وزارة المالية قد يسمن 

 .في علرنا الحاضر
 ىؿ تعتقد أف المكمؼ سيقدـ إقراره ذاتيا؟ -ٕ

المكمػػؼ مجبػػر عمػػى تقػػديـ اإلقػػرار الضػػريبي السػػنوي ولػػو كانػػت ىي ػػة الزكػػاة ضػػمف إدارات      
ولكػف فػي ظػؿ الوضػع الحػالي يجػب عمػى اليي ػة  يػًا،وزارة المالية لكػاف تقػديـ اإلقػرار الزكػوي إلزام

 العمؿ ب ض النظر مف وجود اإلقرار أو عدمو.
أعماؿ يقكمكف بيا ال يتقػدمكف لكػـ  ال يخضعكف لمضريبة كلدييـ كفمكمف ىؿ ىناؾ فعميان  -ٖ

 كضرائب؟
نعػػػػـ/ مػػػػثال قطػػػػاع الػػػػزروع معفػػػػي مػػػػف ضػػػػريبة القيمػػػػة المضػػػػافة وىنػػػػاؾ شػػػػركات فػػػػي وزارة      

 .معافاة مف الضرا ب انقتلاد مسجمة كشركات غير ربحية أيضاً 
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 مػػا ىػػي المعيقػػات ك التحػػديات التػػي تكاجػػو تفعيػػؿ اإلقػػرار الزكػػكم ك قػػانكف تنظػػيـ الزكػػاة -ٗ
 بصكرة نظامية؟

لػػػو كانػػػت إدارة الزكػػػاة ضػػػمف إدارة وزارة الماليػػػة يكػػػوف ىنػػػاؾ عنلػػػر اإللػػػزاـ، ون مػػػانع أف      
تحافظ ىي ة الزكاة عمى استقالليتيا وشخليتيا انعتبارية ويلبن ىناؾ دمػل، لكػف تحػت مظمػة 

 وزارة المالية.
 ىؿ تؤيد مبدأ دفع الزكاة بمعزؿ عف دفع الضريبة؟ -َُ

 نوع مف أنواع التيرب الضريبي. ىذا يعد
 ىؿ ىناؾ أدكات أخرل لجمب التمكيؿ غير تطبيؽ اإلقرار الزككم؟ -ُُ
عمػػى اللػػعيد المحمػػي نبػػد مػػف تطبيػػؽ اإلقػػػرار الزكػػوي بلػػورة تمػػـز المكمػػؼ وتجبػػره عمػػػى      

 حد أىـ اةدوات لتعزيز موارد الزكاة.أاإلفلاح عف إيراداتو وأرباحو، وىو 
 

 :أىـ النتائج 
أف ىناؾ أثرًا ممموسًا نحو توجو المكمفيف اختياريًا لدى ىي ة الزكػاة الفمسػطينية، والػذي سػاىـ  -ٔ

 بخض إيرادات ضريبة الدخؿ بشكؿ ممحوظ.
مػع تطبيػؽ  لتػتالءـينب ي اإلسراع في تطبيؽ اإلقرار الزكوي بشكؿ إلزامػي، وتعػديؿ القػوانيف  -ٕ

 اإلقرار الزكوي.
ونشػػر الخطػػاب الػػدعوي بكافػػة لػػوره إليجػػاد اةرضػػية المناسػػبة نحػػو  تيي ػػة المنػػاخ المناسػػب -ٖ

 تطبيؽ اإلقرار الزكوي.
 

 المقابالت التي أجريت مع أعضاء مجمس أمناء ىيئة الزكاة الفمسطينية :ثالثان : 
بتػاريخ  مػس أمنػاء ىيئػة الزكػاة الفمسػطينيةأمػيف سػر مج مقابمة مػع أ. د ماجػد الفػرا  - أ

 .ـَُِٖ/ٖ/ٓ
 أف ىناؾ جاىزية لدل الييئة لتطبيؽ اإلقرار الزككم ؟ىؿ تعتقد  -ُ

الضريبة واةولى يلبن قانوف أسوة بقانوف بجعؿ تطبيؽ جمع الزكوات كواجب وممـز و  يسمن لؾ
 ليس العكس.أف تقمد الضريبة الزكاة و 

 الجاىزية مرتبطة بإجراء قانكني؟ ىؿ -ِ
ذف لتطبيػػػؽ قػػػانوف اإلقػػػرار اإلالقػػػانوف موجػػػود ولكػػػف المطمػػػوب مػػػف مجمػػػس اةمنػػػاء إعطػػػاء      
 وجعؿ الزكاة فريضة ممزمة. ،الزكوي
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 ىؿ تعتقد أف ممارسة اإللزامية ك الجبرية ضركرم لتطبيؽ القانكف؟ -ّ
 ،مػاـولػـ نتقػدـ خطػوة واحػدة إلػى اة ،نعـ/ نحف بدأنا التدرج منذ التأسيس حتى ىػذه المحظػة     
وفػػي تلػػوري أف  ،معظػػـ اإليػػرادات المحلػػمة مػػف الضػػريبة وليسػػت مخللػػات زكػػوات وتقريبػػاً 

النػػػاس يفعموىػػػا بلػػػورة أو بػػػأخرى لمتيػػػرب مػػػف دفػػػع الزكػػػاة وىػػػذا اةمػػػر يعػػػزى إلػػػى عػػػدـ إلزاميػػػة 
 القانوف.

 ىؿ تؤيد أف تصبح الزكاة كالضريبة ضمف مصمحة كاحدة؟ -ْ
  .نش ت ىي ة الزكاةىذا ينافي القانوف الذي بمقتضاه أ

 ىؿ تطبيؽ اإلقرار الزككم ضركرم في الكقت الراىف؟ -ٓ
ةنػػو فػػي تلػػوري غػػزة فييػػا أمػػواؿ ضػػخمة  روىػػذا يحػػؿ مشػػاكؿ الفقػػراء ،المبػػدأ العػػاـ الجبريػػة     

ولكف في الوقت الحالي  ،فقير واحد مكدسة عند القمة ولو أخرج اةغنياء أمواليـ لما بقي في غزة
  ار،اإلجبلنجاح مف خالؿ ابسبب اةوضاع السياسية تكوف ىناؾ بعض معيقات 

 ىؿ تعتقد أف تطبيؽ اإلقرار سيحقؽ األثر المممكس لمزكاة ؟ -ٔ
تطبيؽ اإلقرار يعنػى نجػاح اليي ػة فػي جمػع الزكػاة بلػورة شػمولية ومػف ناحيػة عمميػة ىنػاؾ      

 لقانوف.بعض اآلليات لضماف نجاح ا
 أف يكوف المجمس التشريعي كمرجعية أولى. .ٔ
أف يكػػوف ىنػػاؾ رسػػالة واضػػحة مػػف المجمػػس التشػػريعي لمجمػػس الػػوزراء ثػػـ لمضػػريبة أف  .ٕ

 اةولوية لتحليؿ الزكاة وليس لمضريبة. 
اتخػػػاذ إجػػػراءات توعيػػػة لمنػػػاس خػػػالؿ مػػػدة سػػػتة شػػػيور ثػػػـ يكػػػوف اإلقػػػرار الزكػػػوي ممزمػػػا  .ٖ

 النظاـ و بحكـ التكامؿ مع وزارة المالية . لمجميع  بحكـ القانوف و بحكـ

 التي تكاجو تطبيؽ اإلقرار الزككم ؟ التحدياتما ىي  -ٕ
  .التحديات السياسية .ٔ
  .التحديات القانونية .ٕ
 .وتبادؿ الخبرات بيف ىي ة الزكاة والضريبة ،تحديات العمؿ الجماعي .ٖ
 .عدـ وجود آليات لممتابعة مف قبؿ المجمس التشريعي .ٗ
 .ىي ة الزكاة )كفاءة الكادر، توفر البرامل(جاىزية  .٘
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عضػػػك مجمػػػػس أمنػػػاء ىيئػػػػة الزكػػػػاة  مقابمػػػة مػػػػع د. شػػػحادة سػػػػعيد إبػػػراىيـ السػػػػكيركي" - ب
دكتػػػكراه بالفقػػػو المقػػػارف، كمحاضػػػر بكميػػػة الشػػػريعة كالقػػػانكف _ الجامعػػػة  الفمسػػػطينية،

 ـ.َُِٖ/َُ/َٗاإلسالمية" بتاريخ 

، كىؿ تؤيػد اف يكػكف ىنػاؾ تػدرج فمف الدافعي الزكاة جبران ىؿ تمـز الشريعة اإلسالمية اخذ  -ُ
 في إلزاميا؟

الدليؿ قولو تعالى "خذ مف أمواليـ لػدقة و  ،اةلؿ في الزكاة أنيا ممزمة وىي فرض واجب     
تطيػػػرىـ وتػػػزكييـ بيػػػا" ، وىػػػذا اةمػػػر يكػػػوف فػػػي وجػػػود الدولػػػة اإلسػػػالمية التػػػي تطبػػػؽ الشػػػريعة 

 تدرج في إلزاـ الزكاة في حالة غياب الخميفة المسمـ.اإلسالمية، ون مانع مف ال
 ؟ أك دفعيا بأنفسيـ؟ ىؿ يجكز لدافعي الزكاة دفعيا لغير كلي األمر أك السمطاف -ِ

لتنظػػيـ تمػػؾ الشػػعيرة،  ذا سػػنت الدولػػة قانونػػاً إسػػمـ الزكػػاة بنفسػػو تسػػقط عنػػو، لكػػف إذا دفػػع الم     
وألـز ىذا القانوف دافعي الزكاة أو المكمفيف بدفع الزكاة لمدولة وجب عمييـ ذلؾ، ةنػو ن اخػتالؼ 

 بيف الشريعة والقانوف في ذلؾ.
ىػػؿ يقبػػؿ باعتقػػادؾ جميػػكر الػػدافعيف بػػأف يصػػرح عػػف أمكالػػو مػػف خػػالؿ اقػػرارات الزكػػاة  -ّ

 كتقديميا لمييئة بصكرة منتظمة؟
ةنػػو فػػي العلػػر الحػػديث ألػػبن كػػؿ  رف يكػػوف ىنػػاؾ تلػػرين مػػف قبػػؿ الػػدافعيفأ اةلػػؿ     

شيء مرتبط بالتكنولوجيا وحسابات اةفراد والشركات معروفة لدى البنوؾ وأجيزة الدولة المختمفة، 
ف ة رفميس ىناؾ ما يمنع مف تقديـ اإلقرار والتلرين عػف تمػؾ اةمػواؿ وعػدـ انمتنػاع عػف ذلػؾ

لقولػو لػمى اهلل عميػو وسػػمـ:"  يتػػونه ولػي اةمػر أو السػمطاف ملػػداقاً  شػرعياً  اً ذلػؾ يسػتوجب عقابػ
 ".مف أعطاىا مؤتجرًا فمو أجره، ومف منعيا فِّنا آخذوىا وشطر مالو

لزامية الزكاة ضركرية في ظؿ الكاقع الفمسطيني الػذم  -ْ ىؿ تعتقد أف تفعيؿ اإلقرار الزككم كا 
 نعيش؟

نػػػو واجػػػب ِّة فالركػػػود انقتلػػػادي والحالػػػة العامػػػة المترديػػػو  ،التػػػي نعػػػيش فػػػي ظػػػؿ ىػػػذه اةيػػػاـ    
ىنػػاؾ جبػػؿ مػػف الػػذىب فػػي وضػػروري أف يلػػبن العمػػؿ الزكػػوي بلػػورة إلزاميػػة، حيػػث أزعػػـ أف 

 ف ىػػذه اةمػػواؿ لػػو جمعػػت ولػػرفت بلػػورة منتظمػػة وعادلػػة سػػنكوف قػػد حققنػػا دوراً أقطػػاع غػػزة و 
 الفمسطيني.  بارزا في تخفيؼ حدة اةزمة التي نعانييا بالمجتمع

 ىؿ تغني الزكاة عف الضريبة في ظؿ الكاقع الذم نعيش؟ -ٓ
سػنا مػف أنلػار الجمػع ونحػف فػي الحقيقػة ل ،الزكاة ىي أىـ الموارد المالية لمدولػة اإلسػالمية     

حسػػب القػػانوف  الضػػريبة، ولكػػف إذا قػػاـ المكمػػؼ بػػدفع الزكػػاة فِّنػػو يعفػػى مػػف الضػػريبةبػػيف الزكػػاة و 
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تقػوـ بػو ىي ػة الزكػاة وباعتقػادي ىػذا فيػو تشػجيع لألغنيػاء عمػى دفػع زكػاتيـ  وىػذا مػا الفمسطيني،
 لميي ة.

 ىؿ ىناؾ مبرر لكجكد أكثر مف قطاع يعمؿ في جمع الزكاة في الدكلة الكاحدة؟ -ٙ
ن  ولكػف فػي غيػاب الدولػة اإلسػالمية وغيػاب الحػاكـ المسػمـىذا اةمر يعد خالؼ لأللؿ،      

الػػػذي أراه أف يكػػػوف ىنػػػاؾ مػػػا و ، مػػػانع مػػػف ذلػػػؾ مػػػف منطمػػػؽ "و فػػػي ذلػػػؾ فميتنػػػافس المتنافسػػػوف "
وأف  ،يسػمى بالحاسػػوب المركػػزي حتػػى ن يأخػذ الفقيػػر مػػف أكثػػر مػف جيػػة )توحيػػد لػػرؼ الزكػػاة(

 يكوف ىناؾ إدارة عميا مشتركة تجمع ىذه الفروع والسعي نحو توحيد قواعد البيانات.
 ،بشػكؿ إلزامػي مػف الشػركاتؿ الزكاة بشكؿ طكعي مف األفراد ك ة أف تحصنص قانكف الزكا -ٕ

 رأيؾ بيذا النص القانكني مف منظكر شرعي؟ ام
 يكػوف إلزاميػاً بذلؾ عمى أف يوحد فػي المسػتقبؿ و  كمرحمة مف مراحؿ اإللزاـ فال بأسكتدرج و      

 قدر المستطاع.  أف يكوف دفع الزكاة إلزامياً  ، ونؤكد دا ماً اةفراد معاً لمشركات و 
 

 أىـ النتائج :
 . اإلسالمية الشريعة في الزكاة دفع إلزامية -ٔ
 .اإلسالمية لمدولة المالية الموارد أىـ الزكاة -ٕ
أف يكوف ىناؾ رسالة واضحة مف المجمس التشريعي إلى مجمس الوزراء ثـ إلى الضػريبة أفط  -ٖ

 اةولوية ىي تجاه تحليؿ الزكاة وليس الضريبة.
جاىزية اليي ة نحػو تطبيػؽ اإلقػرار الزكػوي مرتبطػة ب طػاء قػانوني مػف قبػؿ الجيػات الرسػمية  -ٗ

 حتى يتمكف مجمس اةمناء مف إعطاء اإلذف نحو تطبيؽ القانوف باللفة اإللزامية.
أشير،  ٙتيي ة الجميور الفمسطيني نحو انلتزاـ بتقديـ اإلقرار الزكوي بمدة زمنية ن تتجاوز  -٘

 قو باللفة اإللزامية.تمييدًا لتطبي
ىنػػػػاؾ العديػػػػد مػػػػف المعيقػػػػات التػػػػي تعتػػػػرض تطبيػػػػؽ اإلقػػػػرار الزكػػػػوي، والتػػػػي منيػػػػا السياسػػػػية  -ٙ

والقانونيػػػة وجاىزيػػػػة ىي ػػػػة الزكػػػػاة، وعػػػػدـ وجػػػػود آليػػػػات واضػػػػحة لممتابعػػػػة مػػػػف قبػػػػؿ المجمػػػػس 
 التشريعي.

 
"  محافظات الضفةصندكؽ الزكاة الفمسطيني _ "مدير عاـ  حساف طيبكبأ.  عم مقابمةرابعان : 
 .ـَُِٕ/ُِ/ُٖبتاريخ 

 تعريؼ بصندكؽ الزكاة : -ُ
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أفػػاد اةخ مػػدير عػػاـ لػػندوؽ الزكػػاة بالمحافظػػات الشػػمالية بالضػػفة أف لػػندوؽ الزكػػاة ىػػو      
ون عالقػػػة ةمػػػواؿ الزكػػػاة بالقطػػػاع الحكػػػومي أو وزارة الماليػػػة أو وزارة  وماليػػػاً  جيػػػة مسػػػتقمة إداريػػػاً 

وأف مػػػدير عػػػاـ اللػػػندوؽ ىػػػو الجيػػػة المكمفػػػة بتوقيػػػع كافػػػة المعػػػامالت الماليػػػة  ،اةوقػػػاؼ نفسػػػيا
والحوانت، وتأكيدًا عمى ملداقية واستقاللية اللندوؽ قاـ اللندوؽ إباف الحرب عمى غزة عػاـ 

مميػوف دينػار كتبرعػات لنلػرة أىػالي غػزة عممػًا أف اللػندوؽ قػد رفػض  ٘ٔـ بجمع قرابػة ٕٗٔٓ
وتػػـ رفػػض خمػػط المػػاؿ الشػػعبي بالمػػاؿ العػػاـ اةمػػر الػػذي  ،وزارة الماليػػة إحالػػة ىػػذه اةمػػواؿ إلػػى

أعطػػى اللػػندوؽ ومنػػذ تمػػػؾ المحظػػة نقمػػة نوعيػػػة عمػػى مسػػتوى الػػػوطف، وأكػػد أف انسػػتقاللية قػػػد 
 منحت اللندوؽ آفاؽ دولية مع كثير مف بالد العالـ اإلسالمي.

 النظاـ االدارم لمصندكؽ : -ِ
موظػػػػؼ بنظػػػػاـ الخدمػػػػة المدنيػػػػة أي يتقاضػػػػوف  ٕٔالفمسػػػػطيني يعمػػػػؿ فػػػػي لػػػػندوؽ الزكػػػػاة      

مرتبػػاتيـ مػػف الدولػػة، ويقومػػوف بمتابعػػة عمػػؿ لجػػاف الزكػػاة فػػي محافظػػات الضػػفة، بالمقابػػؿ ىنػػاؾ 
موظؼ يعمموف بالمجاف المختمفة ويتقاضوف أجورىـ مف المشاريع التي يديرونيا مثؿ  ٓٓٛتقريبا 

إجمػالي أجػػور العػامميف بمجػػاف الزكػاة خػػالؿ العػػاـ  مستشػفى طػػولكـر ومستشػفى الػػرازي حيػث قػػدر
 مميوف دينار أردني. ٗـ قرابة ٕٚٔٓ

 الشراكات كاالتفاقيات : -ّ
قاـ لػندوؽ الزكػاة بتوقيػع اتفاقيػة توأمػة مػع لػندوؽ الزكػاة اةردنػي، كمػا قػاـ بتوقيػع اتفػاؽ      

ة مؤسسػػات الزكػػاة بػػالجزا ر مػػع بنػػؾ التنميػػة بالسػػعودية وىنػػاؾ مشػػاريع قيػػد التنفيػػذ، كمػػا تػػـ زيػػار 
وبريطانيػػا وفرنسػػا، ولعػػؿ ال ػػرض مػػف ىػػذه انتفاقيػػات ىػػو التأكيػػد عمػػى عالميػػة الزكػػاة ورفػػع اسػػـ 
فمسػػطيف فػػي المحافػػؿ الدوليػػة ب ػػض النظػػر كػػاف ىػػذا اإلنجػػاز واةداء مػػف قطػػاع غػػزة أو الضػػفة 

يػا مػف العػدو اللػييوني ال ربية، عممًا أف الولوؿ لمعالمية ينفي عف مسمى الزكػاة مػا ينسػب إلي
 .باإلرىاب

 التمكيؿ الخارجي : -ْ
فيما يتعمؽ بالتمويؿ الخارجي فيناؾ إشػكاليات فػي التحويػؿ وىػذه اإلشػكاليات مردىػا لمرؤيػة      

بعض الحانت يضطر اللندوؽ إلى إجراء المناقلات  الفمسطينية، ففيالعالمية تجاه اةراضي 
دخاؿ ىذه اةمواؿ عمى ىي ة مساعدات عينية، أو أف يمر التمويؿ الخارجي عمى  خارج الوطف واا

 دوؿ حتى يلؿ لألراضي الفمسطينية. ٖ
 إجراءات تحصيؿ الزكاة : -ٓ
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ما يتـ ىو اإلجراءات المتعارؼ عمييا بحيث ُيعطى دافع الزكاة إيلاًن باستالـ مبمػ  الزكػاة      
 دوف المجوء إلى عمميات إقرار الزكاة أو المحاسبة الفعمية لمزكاة. 

 العالقة مع الضريبة : -ٔ
ي فيما يتعمؽ بلندوؽ الزكاة بالضفة فما يلدر عنو مف إيلانت تنزؿ مف الوعاء الضريب     

% مف لافي الدخؿ حسػب قػانوف الضػريبة ولػيس كمػا يحػدث فػي غػزة بخلػـ ٕٓبما ن يتجاوز
مبم  الزكاة كاماًل مف الضريبة، عممػًا أف لػندوؽ الزكػاة بالضػفة يسػتأنس بقػانوف الزكػاة اةردنػي 

بدأ بِّجراء الدراسات حوؿ تطوير قانوف الزكاة اةردني ـ ٕٚٔٓمع العمـ أف اةردف وخالؿ العاـ 
لػػة حػػوؿ خلػػـ الزكػػاة مػػف الضػػريبة حيػػث ىنػػاؾ مؤشػػرات تفيػػد بػػأف العا ػػد مػػف تطبيػػؽ ىػػذا خا

ماليػيف  ٓٔمميوف دينار في العػاـ بػدن مػف  ٕٖاإلجراء سيعود عمى خزينة اللندوؽ بما يقارب 
لكػػف ىػػذا اإلجػػراء ن يػػتـ إن فػػي بمػػد يسػػوده انسػػتقرار كػػاةردف عممػػًا أف اةردف بيػػا الكثيػػر مػػف 

 والعمماء وذوي انختلاص مف يثري ىذه الدراسات ويؤكد عمى نجاعتيا وفاعميتيا.  رجاؿ الديف
 

 أىـ النتائج :
التأكيػػد عمػػى الشخلػػية انعتباريػػة وانسػػتقالؿ المػػالي واإلداري لمؤسسػػة الزكػػاة عػػف موازنػػة  -ٔ

 الحكومة، عمى اعتبار أف لكؿ منيما موارده وملارفو الخالة.
فػػي إلزاميػػة الزكػػاة وخلػػـ أمػػواؿ الزكػػاة مباشػػرة مػػف ضػػريبة ىنػػاؾ جيػػود حثيثػػة نحػػو التػػدرج  -ٕ

 الدخؿ بناء عمى دراسات تجرييا بعض الدوؿ العربية كلندوؽ الزكاة اةردني.
 

خامسان : مقابمة مع أ.أسامة اسميـ "مدير اإلدارة العامة لمجاف الزكاة_كزارة األكقاؼ_محافظات 
 ـ.َُِٖ/َٕ/ُّقطاع غزة " بتاريخ: 

 : دارة العامة كنشأتياتعريؼ باإل -ُ
اإلدارة العامة لمزكاة عبارة عف ىي ة زكوية حكومية تيدؼ إلى زيادة الػوعي بالزكػاة وترسػيخ      

 .والمجتمعمفيـو فاعمية الزكاة ودورىا الياـ في المجاؿ التنموي عمى لعيد الفرد 
 اإلطار القانكني كاإلطار التنظيمي الذم ينظـ عمميا؟ -ِ

مف ضمف إطار ىيكمة وزارة اةوقػاؼ والشػ وف الدينيػة، وىػي  ٜٜٗٔباإلدارة عاـ  بدأ العمؿ     
 تعتبر كأي إدارة حكومية تمارس مياميا ولالحيتيا حسب القانوف.

 أىدافيا ك مياميا؟ -ّ
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قػرار  إعداد الدراسات اليادفة لتطوير رسػالة الزكػاة ليكػوف أداؤىػا فعػانً  .ٔ فػي خدمػة المجتمػع واا
ث المواطنيف عمى أداء الزكاة وغيرىا مػف اليبػات واللػدقات والتبرعػات الخطط التنفيذية لح
 إلى لندوؽ الزكاة.

اإلشػػػراؼ المباشػػػر عمػػػى تشػػػكيؿ ومتابعػػػة أعمػػػاؿ المجػػػاف والرقابػػػة الداخميػػػة عمػػػى اإليػػػرادات  .ٕ
 .والملروفات المخللة لمجنة

المختمفػػة  المحتاجػػة والطػػالب وشػػرا ن المجتمػػع ومسػػاعدة اةسػػروضػػع نظػػاـ لكفالػػة اةيتػػاـ  .ٖ
 .وحسب اةولوية

اإلنفػػػاؽ واللػػػرؼ عمػػػى ملػػػارؼ الزكػػػاة الشػػػرعية المقػػػررة حسػػػب اةىميػػػة والحاجػػػة عمػػػى  .ٗ
  .المستحقيف حسب الوجو الشرعي

إشػراؼ مػف قبػؿ الحككمػة عمػى  كىػؿ ىنػاؾىؿ لو ارتباط بالحككمة؟  ةصندكؽ لجاف الزكا -ْ
 تمؾ األمكاؿ؟

وزارة اةوقػػاؼ والشػػؤوف الدينيػػة وىػػو يخضػػع لرقابػػة نعػػـ ىػػو مؤسسػػة حكوميػػة تتبػػع لييكميػػة      
ديػػػواف الرقابػػػة الماليػػػة واإلداريػػػة كػػػأي إدارة حكوميػػػة ولكػػػف لػػػفة اةمػػػواؿ الداخمػػػة تأخػػػذ الطػػػابع 

 المستقؿ عف لندوؽ وزارة المالية.
 كيؼ تتـ إجراءات الجباية لدل لجاف الزكاة؟ -ٓ

توجػػػػد أي خطػػػػوات مينيػػػػة معتمػػػػدة نحػػػػو  تقػػػػـو المجػػػػاف عمػػػػى إجػػػػراءات الجبايػػػػة العاديػػػػة ون     
 احتساب الزكاة عمى الدافعيف.

 ىؿ تعتقد أف ىناؾ أىمية لتطبيؽ قانكف تنظيـ الزكاة في الكقت الراىف؟ -ٔ
نعػػـ ىنػػاؾ أىميػػة كبػػرى لكػػف ىػػذه اةىميػػة تكمػػف فػػي توحيػػد منظومػػة العمػػؿ الخيػػري وتوحيػػد      

بػػيف مؤسسػػػات الزكػػػاة المحميػػة كمػػػا يمػػػـز  ملػػادر الجمػػػع والجبايػػة وعمػػػؿ قواعػػػد بيانػػات مشػػػتركة
تعريؼ واضن لمقانوف وذلؾ مف خػالؿ توعيػة الجميػور الفمسػطيني، والتركيػز عمػى لػرؼ أمػواؿ 

 الزكاة وفؽ ملارفيا الشرعية.
 ما ىي طبيعة العالقة بينكـ ك بيف ىيئة الزكاة؟ -ٕ

إنفػػػاؽ ىػػػذه اةمػػػواؿ عمػػػى قا مػػػة عمػػػى الشػػػراكة بمػػػا يحقػػػؽ تعزيػػػز مػػػوارد الزكػػػاة وبمػػػا يحقػػػؽ      
 ملارفيا الشرعية وفؽ قاعدة محمية الزكاة.

 المدلكالت عمى ذلؾ؟ كما ىيىؿ باعتقادؾ ىناؾ ضركرة لتطبيؽ اإلقرار الزككم؟  -ٖ
ىػػػذا النمػػػوذج يتطمػػػب أف يكػػػوف ىنػػػاؾ ثقافػػػة عامػػػة ووعػػػي دينػػػي بأىميػػػة الزكػػػاة ودورىػػػا فػػػي      

استقرار سياسي يضمف ويحقؽ تعزيز موارد الجبايػة  وىذا اةمر يتطمب أف يكوف ىناؾ ،المجتمع
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وأن يكوف ىناؾ تعارضات ضريبية تعطػؿ أو تعيػؽ تطبيػؽ اإلقػرار الزكػوي، ويعػد تطبيػؽ اإلقػرار 
الزكػػوي خطػػوة فاعمػػة تجػػاه ممارسػػة جبايػػة أمػػواؿ الزكػػاة بالطريقػػة التػػي تسػػاىـ وتزيػػد وتعظػػـ مػػف 

 رفيا الشرعية.إنفاقيا عمى ملا وبالتالي يزيدأمواؿ الزكاة 
 ما ىي التحديات التي تكاجو منظكمة عمؿ الزكاة؟ -ٗ

  .تشتت ملادر مؤسسات الزكاة .ٔ
 .وتشتيت المجيودعدـ الثقة مف الجميور  .ٕ
 .عدـ وجود الوعي الكامؿ ونشر أىمية الزكاة .ٖ
المكمفػػػػيف بتحلػػػػيؿ جػػػػزء مػػػػف زكػػػػاة أمػػػػواليـ لتػػػػدفع  نحػػػػو قيػػػػاـنبػػػػد مػػػػف إيجػػػػاد سياسػػػػة  .ٗ

 .  وذوييـلمستحقييا مف أقاربيـ 
 ما ىي مقترحاتكـ ك تكصياتكـ؟ -َُ

 .توحيد منظومة العمؿ يتطمب وجود قواعد بيانات مشتركة ونظاـ لرؼ محدد .ٔ
الحاجػػػة لنػػػوع مػػػف التعريػػػؼ بالقػػػانوف واإلقػػػرار الزكػػػوي ونشػػػر الػػػوعي مػػػف خػػػالؿ اةيػػػاـ  .ٕ

ورش العمػػػػؿ والمقػػػػاءات مػػػػع ال ػػػػرؼ التجاريػػػػة ومػػػػف خػػػػالؿ الزيػػػػارات الموجيػػػػة الدراسػػػػية و 
 .لممكمفيف

 
 أصحاب مكاتب المحاسبة كالتدقيؽ. مع سادسان : المقابالت التي أجريت

بتػػػاريخ  أ. مقابمػػػة مػػػع د. عبػػػد الحكػػػيـ أبػػػك دغػػػيـ مػػػدير مكتػػػب الكفػػػاء لممحاسػػػبة كالتػػػدقيؽ
 . ـَُِٖ/ٖ/ٗ
 بينكـ كبيف ىيئة الزكاة؟ما ىي طبيعة العالقة  -ُ

إذا كػاف ىنػاؾ  لقد كنا مف أوا ؿ الناس الداعميف ليي ة الزكاة عمػى أف تأخػذ مكانيػا مسػتقبالً      
إمكانيػػة أف تأخػػذ الزكػػاة مكػػاف ضػػريبة الػػدخؿ ولقػػد دعمنػػا ىي ػػة الزكػػاة منػػذ المحظػػة اةولػػى التػػي 

 .أنشأت فييا اليي ة
 العالقة؟ما ىك الدافع األساسي كراء ىذه  -ِ

واةمر الثاني وىو  ،فنحف أولى بتطبيؽ الشريعة اإلسالمية ،في الدرجة اةولى الدافع الديني     
فػي المقػاـ اةوؿ وفػي تحديػد وعػاء  وبػيف اهللأف اإلقرار الزكوي ىو العالقة بيف المكمؼ  ميـ جداً 
بكثيػر مػف الحلػيمة التػي وبالتالي فػِّف حلػيمة الزكػاة المترتبػة عمػى الوعػاء الزكػوي أكبػر  ،الزكاة

 تقـو بجبايتيا ضريبة الدخؿ.
 كيؼ ترل كشركة تدقيؽ أثر العالقة بيف ىيئة الزكاة ك مصمحة الدخؿ؟ -ّ
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فيي ػة الزكػاة مػف جانبيػا تحػاوؿ الولػوؿ إلػى أكبػر قػدر مػف  ،العالقة بينيما عالقػة تنافسػية     
وفي المقابؿ ضريبة الدخؿ معنية بجيد كبيػر  ،المكمفيف بدفع الضريبة إلقناعيـ بدفع الزكاة لدييا

  .بجباية الضريبة للالحيا أيضاً 
وأعتقػػد فػػي النيايػػة أنػػو يجػػب أف يكػػوف اليػػدؼ واحػػد أن وىػػو حػػث كافػػة المكمفػػيف إلػػى دفػػع      

المسػػػػػتحقات سػػػػػواء كانػػػػػت مسػػػػػتحقات ضػػػػػريبة أو مسػػػػػتحقات زكػػػػػاة وأنػػػػػا أفضػػػػػؿ أف يكػػػػػوف دفػػػػػع 
  .كوف ىناؾ عدالة أكبر في التوزيعالمستحقات عمى أساس زكوي حتى ي

  ىؿ تعتقد أف ىناؾ حافزية لدل المكمفيف لمدفع لدل ىيئة الزكاة ؟ -ْ
مػػػف ضػػػريبة  لػػػدى المكمفػػػيف بػػػدفع الزكػػػاة بػػػدنً  جػػػداً  اً كبيػػػر  اً قػػػد لمسػػػنا توجيػػػف ،نعػػػـ ىنػػػاؾ أثػػػر     
دخؿ مػػف ولكػػف يػػؤرقيـ بشػػكؿ كبيػػر أنػػو فػػي بعػػض اةحيػػاف السػػموؾ مػػف قبػػؿ ضػػريبة الػػ ،الػػدخؿ

معارضة قبوؿ اإليلانت أو الدفع الذي يتـ عبر ىي ة الزكاة أو محاولػة تحديػدىا بفتػرات معينػة 
وأف تكػػوف العالقػػة عالقػػة  ،ومػػف اةفضػػؿ أف يكػػوف ىنػػاؾ ترتيػػب أوضػػن ،واسػػتثناء فتػػرات أخػػرى

 التقاء وليس تنافر بيف ىي ة الزكاة وضريبة الدخؿ.
 ؟ مف خاللكـ لمييئةنسبة المكمفيف الذيف يدفعكا ما  -ٓ

 عمى معرفةكبار المكمفيف وىـ  % التزموا بالدفع لدى ىي ة الزكاة وخلولاً ٓٛنسبة  تقريباً      
وىػـ يميػػزوا أنػو فػي حالػة الػدفع لػدى الجيتػيف يكػوف ىنػػاؾ  بػأفط دفػع الزكػاة يػتـ مػف خػالؿ اليي ػة،

ازدواج فػػي دفػػع الضػػريبة   ن يعتبػػر، حيػػث إف دفػػع الزكػػاة لػػدى لػػندوؽ اليي ػػة ازدواج فػػي الػػدفع
 .عمى اعتبار أف الضريبة جزء مف الزكاة أو أف الزكاة نوع مف أنواع الضريبة

 ـ المستحؽ عمييـ مف الضريبة ؟أيدفعكا زككاتيـ  ىؿ المكمفيف فعميان  -ٔ
بمعنػى آخػػر  ،يػدفعيا يالتػمػا يفػوؽ الضػريبة  واالمكمفػيف كػانوا عمػى اسػتعداد أف يػدفع بعػض     

 نظرة إيجابية مف المكمفيف نحو دفع الزكاة لدى ىي ة الزكاة الفمسطينية.أف ىناؾ 
 ؟ كما ىي مدلكالت ذلؾ ىؿ ىناؾ ضركرة لتطبيؽ اإلقرار الزككم ؟ -ٕ

عمػػى ىي ػػة  جػػداً  بتقػديري الوضػػع انقتلػػادي بشػكؿ عػػاـ وضػػع لػػعب ويقػع عبػػأ كبيػػر جػداً      
اةمػػر يتطمػػب  لتحسػػيف وتطػػوير الوضػػع الزكػػاة فػػي كيفيػػة الولػػوؿ إلػػى كافػػة النػػاس فػػي محاولػػة
  .جيد ومشقة وتعب ودعاية لمولوؿ لمجميع حتى يقتنع

فينػػاؾ مػػف يحػػرض عمػػى ىي ػػة الزكػػاة عمػػى  ،ومػػف جانػػب آخػػر يجػػب تحييػػد اةمػػر السياسػػي     
اعتبارات سياسية أف ىي ة الزكاة تتبع قسـ معيف وبالتالي ن ينتفع مف اليي ة أو مف أمواؿ اليي ػة 

ظيػػػر بشخلػػػية حياديػػػة أو تإن المحسػػػوبيف عمػػػى ىػػػذا الفلػػػيؿ لػػػذا يجػػػب عمػػػى ىي ػػػة الزكػػػاة أف 
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ةلػػؿ فػػي ىي ػػة الزكػػاة أف تلػػؿ وا ،اسػػتقاللية تسػػتطيع أف تسػػاعد أي شػػخص بحاجػػة لممسػػاعدة
 ًا.بدفع الضريبة أو لـ يكف مكمف اً لمكؿ الفمسطيني سواء كاف مكمف

 ؟ إقراراتيـ لمييئة كفالمكمفىؿ سيقدـ  -ٖ
وألؿ ىذه الثقافة يعتمػد عػؿ ىي ػة الزكػاة فػي  ،ىذا الموضوع يعتمد عؿ الثقافة لدى الشعب     

ىي ػػػة الزكػػػاة  مػػػف قبػػػؿ يجػػػب أف يبػػػذؿ اً ؾ جيػػػدكيفيػػػة الولػػػوؿ إلػػػى ىػػػؤنء النػػػاس بمعنػػػى أف ىنػػػا
قنػاعيـ بػاإلقرار الزكػوي ؿوالفريؽ العامػ   ،والمجػاف العاممػة فػي اليي ػة لمولػوؿ إلػى ىػؤنء النػاس واا

ون  ،معمومػػات سػػرية ن تلػػؿ ةحػػد يجػػب أف تكػػوف والمعمومػػات المقدمػػة ضػػمف اإلقػػرار الزكػػوي
  .يمكف اإلفلاح عنيا أو عف أمواليـ أو عف حجـ الزكاة التي يدفعيا ةي أطراؼ أخرى

 في تطبيؽ اإلقرار الزككم ؟ممارسة اإللزامية ىؿ يمكف  -ٗ
انعتمػػاد عمػػى سياسػػة اإلقنػػاع وعمػػى سياسػػة زيػػادة  جػػداً  يالضػػرور فػػي المراحػػؿ اةولػػى مػػف      

قنػػػاع الجميػػػور أف البيانػػػات المقدمػػػة ضػػػمف  ،كػػػويلػػػقؿ ثقافػػػة الجميػػػور بموضػػػوع اإلقػػػرار الز  واا
  .اإلقرار الزكوي غاية في السرية

وموضػػػوع  ،العامػػػؿ السياسػػػي وتقتػػػرف المػػػدة التػػػي يفػػػرض فييػػػا القػػػانوف بعوامػػػؿ عديػػػدة جػػػداً      
 .وعوامؿ ليا عالقة بالموضوع انقتلادي ،اننقساـ
اةفراد والشػركات إن أف يػتـ زيػادة ثقافػة ووعػي  ىعم اً وطوعي ف يكوف اإلقرار الزكوي ذاتياً وأ     

  .الناس المتعامميف بيذا النوع مف أنواع اإلقرارات إلى أف نحسـ أكبر حجـ مف الجميور
 عمى الضريبة ؟ سمبان  تطبيؽ اإلقرار ىؿ سيؤثر -َُ
 اةلػػػؿ أن نتطمػػػع إذا كػػػاف سػػػيؤثر بشػػػكؿ سػػػمبي عمػػػى حجػػػـ الجبايػػػة الضػػػريبية أو إيجابيػػػاً      
ةف الدفع ليي ة الزكاة جزء مف الضريبة التي كػاف يػدفعيا أو كػؿ الضػريبة التػي كػاف مػف  رعمييا

وفي حالة عدـ دفعيا بشكؿ زكاة اةلؿ أف تدفع لدى ضػريبة الػدخؿ وفػي  ،المفترض أف يدفعيا
ذا كػاف اننعكػاس ،المحلمة النيا يػة المكمػؼ ىػو مػف سػيدفع الضػريبة أو الزكػاة المترتبػة عميػو  واا

سػػػمبي أو إيجػػػابي عمػػػى ضػػػريبة الػػػدخؿ فيػػػذا أمػػػر يخػػػص ضػػػريبة الػػػدخؿ ون يخػػػص المػػػواطف أو 
ون يجػػب أف ننظػػر إلػػى الموضػػوع بمقػػدار الحجػػـ الػػذي  ،المكمػػؼ بػػدفع الزكػػاة أو بػػدفع الضػػريبة

نماسأقوـ بتحليمو في النياية ىؿ سأقـو بتطبيػؽ ركػف مػف أركػاف اإلسػالـ فػي اةسػاس ومػف  ، واا
  .حليمةثـ أتطمع إلى ال

   التي تكاجو تطبيؽ اإلقرار الزككم ؟ التحدياتما ىي  -ُُ
  .اننقساـ السياسي .ٔ
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( المطبػؽ فػي قطػاع ٕٗٓٓ/ٚٔاختالؼ القوانيف المطبقػة بمعنػى قػانوف ضػريبة الػدخؿ ) .ٕ
في حيف في الضفة تـ تعديمو مرتيف أو  ،ي تعديؿ عميوأغزة لـ يتـ حتى المحظة إدخاؿ 

   .ثالث مرات
موضوع التطبيؽ )تطبيؽ اإلقػرار الزكػوي سػيكوف فػي غػزة دوف الضػفة ( فػي حػيف يجػب  .ٖ

 أف يشمؿ الكؿ الفمسطيني.
 ؟ ىؿ ىناؾ طريقة أخرل لزيادة مكارد الزكاة غير اإلقرار الزككم -ُِ

الضػػريبة بػػؿ يجػػب أف تلػػؿ لكػػؿ  المكمفػػيف بػػدفعطبعػػا فيي ػػة الزكػػاة ن يجػػب أف تعمػػؿ فقػػط مػػع 
نحف نعمػػـ نلػػاب الزكػػاة وأف اةمػػواؿ إذا بم ػػت نلػػاب معػػيف وحػػاؿ عمييػػا فػػ ،مػػواطف فمسػػطيني

بػدفع الضػريبة أـ لػـ  اً الحوؿ يجب أف تدفع زكاتيا وبالتػالي يجػب أف نلػؿ لمكػؿ سػواء كػاف مكمفػ
وحتى نستطيع إقناع الناس بالفكرة ككؿ يجب أف تكوف مشاريعنا واضحة المعػالـ وأف يعػي  ،يكف

دفػػع الزكػػاة فػػي اليي ػػة العامػػة لمزكػػاة ومػػف ثػػـ إطػػالع الجميػػور عمػػى  الجميػػور الفمسػػطيني بأىميػػة
 .كافة اةنشطة التي تقـو بيا ىي ة الزكاة في مساعدة الناس مف ضمف أمواؿ لندوؽ الزكاة

     لتطكير ىيئة الزكاة الفمسطينية ؟ تكصياتالمقترحات ك ما ىي ال -ُّ 
تشكيؿ فريؽ إعالمي لتوسيع مػدارؾ النػاس حػوؿ موضػوع ىي ػة الزكػاة فػي المقػاـ اةوؿ  .ٔ

  .وموضوع اإلقرار الزكوي
 .إنياء كافة اإلشكانت والخالفات مع الضرا ب الموجودة .ٕ
نشػػر كافػػة اةنشػػطة التػػي تقػػـو بيػػا ىي ػػة الزكػػاة مػػف خػػالؿ وسػػا ؿ إعػػالـ محػػددة حتػػى  .ٖ

شػػػػطة ويكونػػػوا مطم نػػػيف عمػػػى أمػػػواليـ وكيػػػػؼ يكػػػوف الجميػػػور عمػػػى إطػػػالع بيػػػذه اةن
  .تلرؼ

الجميػع بػدوف تحديػد ف ػة  ومسػاعداتي تشػمؿإزالة الفوارؽ السياسػية بمعنػى أف نشػاطاتي  .ٗ
 .معينة

 .ـَُِٖ/ٖ/ٕ" بتاريخ مدير مكتب الكليد لممحاسبة"مقابمة مع أ. زياد البردكيؿ  -ب
 ؟ طبيعة العالقة بينكـ كبيف ىيئة الزكاةما ىي  -ُ

وىي تقـو عمى إرشاد المكمفػيف وحػثيـ عمػى دفػع الزكػاة ليي ػة الزكػاة مػف  ،العالقة طيبة جداً      
لػػػى تحقيػػػؽ التكافػػػؿ إف الزكػػػاة ىػػػي واجػػػب شػػػرعي، وييػػػدؼ أيمػػػاني لػػػادؽ عمػػػى اعتبػػػار إبػػػاب 

 انجتماعي، عمى خالؼ الضريبة والتي تجمع دوف تحديد أوجو للرفيا.
 ىذا األمر؟كيؼ ترل سمكؾ المكمفيف تجاه  -ِ
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% منيـ ممتـز بالدفع لدى اليي ة، ٓٛجميع المكمفيف لدى مكتبنا رحب باةمر، وىناؾ قرابة      
نو فيمػا لػو ت يػرت الحكومػات لػف يعتػرؼ بالزكػاة وأ ،تخوؼ نتيجة الوضع السياسيم لكف البعض

 المخلومة مف الضريبة.
 ىناؾ أىمية لتطبيؽ قانكف تنظيـ الزكاة في المجتمع الفمسطيني؟ ىؿ تعتقد أفه  -ّ

لػػػو أل يػػػت ف اةولويػػػة فػػػي الجبايػػػة ىػػػي نحػػػو إيػػػرادات الزكػػػاة ولػػػيس الضػػػريبة، و أاللػػػحين      
 ،يمػػانيإف غالبيػػة أبنػػاء شػػعبنا لػػدييـ توجػػو ةالزكػػاة لكػػاف اةمػػر أفضػػؿ  وطبػػؽ قػػانوفالضػػريبة 

 ن يمكف التيرب منو عمى خالؼ الضريبة. اً شرعي اً مر أ والشعور بأىمية الزكاة باعتبارىا
 ىؿ تغني الزكاة عف الضريبة؟ -ْ

ت نػي الزكػاة  وبالتػالي ننو نبد مف وجود الضريبة حتى ن تنقطػع رواتػب المػوظفيف أأعتقد      
 ما الضريبة فيي فرض إلزامي.أفالزكاة عبارة عف تكافؿ اجتماعي  ،عف الضريبة

بيػذا  بمكفكىػؿ تعتقػد أف المكمفػيف سػيق ؟ان إلزاميػ ىؿ تؤيد أف يككف تطبيؽ اإلقػرار الزكػكم -ٓ
 األمر؟
أكثػػر  وسػػيقبموف بػػاإلقرارالجميػػور الفمسػػطيني عنػػده وعػي  وأعتقػد أفنعػـ أؤيػػد إلزاميػػة الزكػػاة      

ةف  ريبةأكبر مف اإليرادات المحلمة مف الضر  الزكوية مف قبوليـ لمضريبة وستجد أف اإليرادات
ف غالبيػػػة الجميػػػور الفمسػػػطيني أالزكػػػاة ىػػػي فػػػي اةسػػػاس عالقػػػة بػػػيف الفػػػرد وخالقػػػو وباعتقػػػادي 

 سيقبموف بتطبيؽ نظاـ اإلقرار الزكوي.
 ىؿ تؤثر الزكاة بالسمب عمى الضريبة؟ -ٔ

مػػر ارتباطػػو بالضػػريبة لػػيس ذات اة، لكػػف نعػػـ سػػتؤثر عمػػى خفػػض إيػػرادات ضػػريبة الػػدخؿ     
 ىو التوجو نحو جمع الزكاة وليس مقدار ضريبة الدخؿ. أىمية، اةفضؿ

 ؟كمصمحة الضريبة كيؼ ترل العالقة بيف ىيئة الزكاة -ٕ
ف أمػف قبػؿ الضػريبة، باعتبػار نػوع مػف المعارضػة  كنا نرى في بداية عمػؿ اليي ػة أف ىنػاؾ     

الفيـ حوؿ  الزكاة تخفض مف إيرادات ضريبة الدخؿ، وقد يكوف ىذا التعارض ناجـ عف سوء في
 نيا تلرؼ لمفقراء والمساكيف.وأالجوانب الشرعية لفريضة الزكاة 

 الكاقع السياسي عمى تطبيؽ القانكف؟ما ىك أثر  -ٖ
لكؿ حكومػة قوانينيػا الخالػة وأتمنػى أف يكػوف  ،نعـ لو تأثير كبير فنحف نخضع لحكومتيف     

 لتعميـ، واللحة.وافي وزارة التربية  الحاؿ ىناؾ توافؽ بيف الحكومتيف كما
 ؟كالضريبةىؿ تعتقد أنو يمكف التكفيؽ بيف الزكاة  -ٗ
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، سػػواء عمػػى منيمػػا فمسػػفتو الخالػػة والضػػريبة ولكػػؿىنػػاؾ اخػػتالؼ شاسػػع بػػيف الزكػػاة عتقػػد أف أ
 عف الضريبة. لزاميتيا بدنً واا ف يكوف التوجو نحو الزكاة بأو اللرؼ، وأنا أرى ألعيد الجمع 

 تمتمؾ الجاىزية الالزمة لتطبيؽ اإلقرار؟ىؿ تعتقد أف الييئة  -َُ
 مػػػف تػػػوفر بعػػػض المقومػػػات كوجػػػود طػػػاقـ إداري متخلػػػص مؤىػػػؿ شػػػرعياً  ولكػػػف نبػػػدنعػػػـ      

 .ومحاسبياً 
 كالتحديات التي تكاجو تطبيؽ اإلقرار الزككم؟المعيقات ىي  ما -ُُ

يعظـ مف نو ةتعزيز ذلؾ  مفونبد  ،لميي ة والخطاب الدعوي اإلعالمي الجانب ضعؼ .ٔ
القاعػػػػدة الشػػػػعبية لميي ػػػػة ويعطػػػػي اليي ػػػػة الملػػػػداقية نحػػػػو جمػػػػع الزكػػػػاة ولػػػػرفيا عمػػػػى 

 مستحقييا.
قػػرار الزكػػوي، ونبػػد مػػف واإلكبػػر معيػػؽ تجػػاه تطبيػػؽ القػػانوف أاننقسػػاـ السياسػػي يعتبػػر  .ٕ

بتمؾ الفريضػة عػف اللػراعات السياسػية حتػى يعػـ ويفػيض مػاؿ  تنأىإيجاد السبؿ التي 
 طية اكبر عدد مف مستحقييا.الزكاة ويتـ ت 

 ؟لتطكير عمؿ الييئة  ما ىي تكصياتكـ -ُِ
رشػػػادىـ نحػػػو دفػػػع زكػػػاتيـ واا انسػػػتمرار بالزيػػػارات الميدانيػػػة لمتجػػػار وألػػػحاب الشػػػركات  .ٔ

 لميي ة.
 طباعة وتوزيع النشرات التي تتضمف مشاريع اليي ة وانجازاتيا. .ٕ
عالنػات واإلاتباع اةساليب الحديثػة فػي التػرويل مػف خػالؿ وسػا ؿ التوالػؿ انجتمػاعي  .ّ

الممولػػػػة، والسػػػػعي نحػػػػو التػػػػرويل لميي ػػػػة عبػػػػر المواقػػػػع انلكترونيػػػػة المعروفػػػػة والمقبولػػػػة 
 . فمسطينياً 

تكثيػػػؼ الخطػػػاب الػػػدعوي وتعزيػػػز النػػػػدوات والػػػدروس والمػػػؤتمرات التػػػي تنػػػاقش فريضػػػػة  .ٗ
 الزكاة.
 " بتػػػاريخكمػػػاؿ الميدنػػػة لمتػػػدقيؽ كالمحاسػػػبة مكتػػػب مػػػدير"مػػػع أ. كمػػػاؿ الميدنػػػة ت. مقابمػػػة 

 .ـَُِٖ/ٖ/ٓ
 ما ىي طبيعة العالقة بينكـ كبيف ىيئة الزكاة ؟ -ُ

 اً جػػداةمػػر مشػػجع  العالقػػة المباشػػرة بيننػػا وبػػيف المكمفػػيف وىػػي عالقػػة ممتػػازة وخالػػة أفط      
خالػػػة أف لػػػدينا القػػػدرة عمػػػى إقنػػػاع  كمػػػا أف دور مكتػػػب المحاسػػػبة ميػػػـ جػػػداً  ،بالنسػػػبة لممكمفػػػيف

% مػػف التجػػار الػػذيف نتعامػػؿ معيػػـ يقومػػوا ٓٙالتػػاجر لمػػدفع فػػي ىي ػػة الزكػػاة حيػػث أف مػػا نسػػبتو 
 بالدفع لدى اليي ة.
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 ؟ %َٔتجاكز نسبة التجار تلماذا ال  -ِ
  .ىناؾ البعض يرفض الدفع في الزكاة ةسباب سياسية

 ىؿ ىيئة الزكاة أك أمكاؿ الزكاة أثرت بالسمب عمى مصمحة الضريبة؟ -ّ
، والسػػبب أف معظػػـ إيػػرادات الضػػريبة ضػػعيفة ومحسػػوبة ،مػػف وجيػػة نظػػري ن يوجػػد تػػأثير     

وبالتػالي  بينمػا التػاجر اللػ ير ن يػدفع ،كبار التجار ىػـ مػف يقومػوا بالػدفع فػي اليي ػة والميزة أفط 
  .%ٓٔأخذتو الزكاة مف ضريبة الدخؿ ن يمثؿ وما  التأثير ضعيؼ جداً 

 ىؿ ىناؾ ضركرة لتفعيؿ اإلقرار الزككم في الكقت الراىف كما ىي المدلكالت عمى ذلؾ؟ -ْ
  .أف يكوف اةمر فرضياً و  ،ن أعتقد أف يتقبؿ الناس

 ؟ ىؿ تعتقد أف المكمفيف سيقدمكف إقراراتيـ -ٓ
 اشاسػػعً  اً فقػػط سيلػػرح بػػاةمواؿ الظػػاىرة ةف ىنػػاؾ فرقػػ ،قػػراراإلأعتقػػد أف المكمػػؼ لػػف يقػػدـ      

ةف الميزانيػػػة الحقيقيػػػة تعنػػػى دمػػػار فػػػي القيمػػػة  ربػػػيف الميزانيػػػة الحقيقيػػػة والميزانيػػػة فػػػي الضػػػريبة
  .المضافة وفي الدخؿ

؟ كىؿ الكضع السياسي يضمف نجاح تطبيػؽ  ىؿ ىناؾ أىمية لتطبيؽ قانكف تنظيـ الزكاة -ٔ
 ؟ اإلقرار الزككم

  ،ولكف إذا تمت الملالحة ستنتيي ىذه المشاكؿ ،لتطبيؽ القانوف سنواجو مشكالت كثيرة     
 .ن يستطيع أحد التنبؤو  ،الوضع السياسي ن يضمف

 التي تكاجو عمؿ الييئة ؟ التحدياتما ىي  -ٕ
 .الواقع السياسي -
 .اإلعاقة مف وزارة المالية )ملمحة الضريبة( -

 ىناؾ تكفيؽ بيف الضريبة كالزكاة؟ىؿ مف الممكف أف يككف  -ٖ
  .تحسف الوضع انقتلادي إذا لف يتـ ىذا اةمر إن

 التي تساىـ في تطكير عمؿ الييئة ؟ التكصياتما ىي  -ٗ
 .الوعي لدى المكمفيف مف خالؿ اإلعالـ -
  .الزيارات الميدانية -
 .اةقاربأف يخلص التجار جزء مف أمواليـ المدفوعة لدى اليي ة لمستحقييا مف  -
" بتػػػػاريخ الغػػػػد لممحاسػػػػبة كالتػػػػدقيؽمػػػػدير مكتػػػػب "أبػػػػك جبػػػػؿ  أ. يحيػػػػىمقابمػػػػة مػػػػع  . ت

 .ـَُِٖ/ٖ/ٓ
 ؟ ما ىي طبيعة العالقة بينكـ وبيف ىي ة الزكاة -ُ
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  .العالقة بيننا تكاممية ومرتبطة بمدى التوافؽ بيف وزارة المالية وىي ة الزكاة
 ؟ المكمفيف عمى دفع الزكاةىؿ يقتصر الدكر عمى الضريبة أـ تقكمكا بحث  -ِ

ولكػف  ،الشػريعة مػف ناحيػة المبػدأ الػديني ترسػيخ تطبيػؽنحف نقػوـ بعػرض كػؿ مػا مػف شػأنو      
 والمعػػارؼ أولألسػػؼ غالبيػػة المكمفػػيف أو دافعػػي الزكػػاة مػػرتبطيف بجماعػػات خالػػة مػػف اةقػػارب 

  .أولى اةرحاـ تحت بند اةقربوف أولى بالمعروؼ
مػف بعػض اةشػخاص يػتـ توريػدىا لمزكػاة ولكػف الكػـ  مبال  محدودة جداً مف الممكف تحليؿ     

 .%ٜٛاةكبر مرتبط بدافعي الضرا ب بنسبة 
 ؟ الضريبة مصمحةالزكاة ك  ىيئة العالقة بيف طبيعة ما ىي -ّ

 .في تقديري العالقة غير مكتممة وفييا بعض القلور واةمور غير مستقرة
 دفع الزكاة في الييئة؟ ىؿ ىناؾ أثر مممكس لسمكؾ المكمفيف نحك -ْ

قبػػاؿ كبيػػر ولكػػف ىنػػاؾ من لػػات ولػػو سػػوي اةمػػر بػػيف اليي ػػة ووزارة       ىنػػاؾ تقبػػؿ لألمػػر واا
 .المالية سيكوف ىناؾ إقباؿ أكبر

 ؟عمى ذلؾ  المدلكالت ما ىيك الزككم تفعيؿ اإلقرارلضركرة ىؿ ىناؾ  -٘
ومرتبطػػة بالػػديف ففػػي اعتقػػادي أف اةجػػواء البي ػػة الفمسػػطينية )البي ػػة ال زيػػة( بي ػػة محافظػػة      

لحػػيف اسػػتقرار  ًً لتطبيػػؽ الزكػػاة وترسػػيخيا وأف يكػػوف تقػػديـ اإلقػػرار فػػي بدايتػػو ذاتيػػا مشػػجعة جػػداً 
 الوضع السياسي.

 ؟ ىؿ تعتقد أف المكمفيف سيقدمكف إقراراتيـ -ٔ
تحسػػػػنت مػػػػف المكمفػػػػيف سػػػػيتقدموف بػػػػِّقراراتيـ الزكويػػػػة، ولػػػػو % ٓٚنسػػػػبة  نعػػػػـ، أعتقػػػػد أفط      

 الظروؼ السياسية ستكوف النسبة مرتفعة.
 أىمية تطبيؽ قانكف الزكاة؟ما ىي  -ٚ

نعـ مف مقومات النلر والخالص مف اةوضاع التي نعيشػيا تطبيػؽ القػانوف بشػكؿ شػمولي     
 وبالتدريل.

 ىؿ تؤيد جبرية القانكف؟ -ٛ
 .ن في الوضع الحالي إن إذا كاف بديؿ لقانوف ضريبة الدخؿ

 التي تكاجو عمؿ الييئة ؟ ياتالتحدما ىي  -ٗ
 .نقص الوعي الكامؿ -
 .بالشفافية عند المكمفيف االنشرات الدورية المرتبطة بالزكاة والتحليالت ستعطي انطباعً  -
 ؟ نجاح تطبيؽ اإلقرار الزككمعمى الكضع السياسي ما ىك أثر  -َُ
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 .الوضع متقمب ةفط  رضمفيالوضع السياسي ن 
 

الرحمف غراب " مدير مكتب محمد غراب إلدارة الحسابات كالتجارة ح. مقابمة مع أ. محمد عبد 
 ـ.َُِٖ/ٖ/ُٖالعامة" بتاريخ 

 ىيئة الزكاة؟ة العالقة بينكـ كمكتب محاسبة ك ما ىي طبيع. ُ
ىنػػاؾ أريحيػػة فػػي التعامػػؿ مػػع ىي ػػة و منػػذ بدايػػة العمػػؿ باليي ػػة،  ومميػػزة العالقػػة طبيعيػػة جػػداً      
  في قطاع غزة. لموضع اللعب الذي نعيشوالتأجيؿ نظرا ً المبم  و مف حيث فكرة تقسيط الزكاة 

 ما ىك الدافع األساسي كراء ىذه العالقة؟. ِ
نحف نعيش في مجتمع غالبيتو مف المسمميف، وغالبية المكمفيف و  ،الديفىو الدافع اةساسي      

الزكػاة واضػحة وأف  يقبموف بفكرة الدفع لمزكاة بدياًل عف ضريبة الدخؿ، عمػى اعتبػار أف ملػارؼ
الحالػػة التػػػي نعيشػػػيا فػػػي قطػػػاع غػػػزة تتطمػػػب أف يكػػػوف ىنػػػاؾ مسػػػاىمة فػػػي خفػػػض حػػػدة المعانػػػاة 

 والفقر.
 مصمحة الدخؿ؟ؽ أثر العالقة بيف ىيئة الزكاة ك كيؼ ترل كشركة تدقي. ّ

ة ةنػػو فػػي النيايػػػ ربػػيف الطػػرفيف العالقػػة طبيعيػػة رغػػـ بعػػض الخالفػػات التػػي تحػػدث أحيانػػاً      
المػالي أفضػؿ فأنػا عمػى يقػيف أف اد واحد وىو ملمحة الشعب ولو كاف الوضػع انقتلػادي و المر 

 نسبة الدفع ستزيد.
 ىؿ تعتقد أف ىناؾ حافزية لدل المكمفيف لمدفع لدل الييئة؟. ْ

كػؿ مػا يريػده ىػو خمػو الطػرؼ  ،ن يسػأؿ أو ييػتـ أيػف يػذىب المػاؿىناؾ مف يعطيؾ الماؿ و      
نشػػاط المنػػدوبيف  وىنالػػؾ مػػف يحػػدد ىي ػػة الزكػػاة بانسػػـ لتػػودع أموالػػو فييػػا وىػػذا يعػػود إلػػى ،فقػػط

 ٓالخاليف باليي ة
 ما نسبة المكمفيف الذيف يدفعكا مف خاللكـ لمييئة؟. ٓ

 % في حالة كانت اةوضاع العامة تسير بلورة جيدة.ٓٛتلؿ إلى نسبة 
 تحؽ عمييـ مف الضريبة؟يدفعكا زككاتيـ أـ المس ىؿ المكمفيف فعميان . ٔ

   .ىو يدفع المستحؽ عميو مف الضريبة أما الزكاة فاهلل أعمـ بيا    
 ىؿ ىناؾ ضركرة لتطبيؽ اإلقرار الزككم في الكضع الذم نعيشو؟. ٕ

الحالة العامة التي نعيشيا في قطاع غزة ن تضمف نجاح أي مشروع، وباعتقادي أف اةمر      
واةمػر باعتقػادي  ،مرتبط بتظافر جيود أجيزة الدولة نحو تفعيؿ اإللزامية بتطبيؽ اإلقػرار الزكػوي

 .خالة وأف اةمر مرتبط بالبعد الديني لممكمؼ، وتقبمو لمفرا ض الشرعية يجابياً إ سيأخذ بعداً 
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 ىؿ سيقدـ المكمفكف إقراراتيـ لمييئة؟. ٖ
 .سألوا عف الضريبةأن يُ  إقراراتيـ الزكوية بشرط قدموايسنعـ     
 ؟يؽ اإلقرار الزككم في الكقت الحالىؿ يمكف ممارسة اإللزامية في تطبي. ٗ

ىناؾ لعوبة، لكف إذا كاف ىنػاؾ جاىزيػة لػدى اليي ػة وكػاف ىنػاؾ جيػود  في الوقت الراىف     
 مف قبؿ الحكومة نحو التطبيؽ اإللزامي فأعتقد أف الجميع سيكوف ممزمًا نحو التطبيؽ.

 عمى الضريبة؟ ىؿ سيؤثر اإلقرار سمبان . َُ
بػػيف  مػػة مػػف اللػػعب جػػدا الموايـ اإلقػػرار لػػف يكػػوف ىنػػاؾ ضػػريبة و ةنػػو فػػي حػػاؿ تقػػد ،نعػػـ     

 .الضريبةالزكاة و 
 ما ىي التحديات التي تكاجو تطبيؽ اإلقرار الزككم ؟. ُُ

  في قطاع غزة المتردي الذي نعيشوالوضع انقتلادي.  
  وخالة ظاىرة اننقساـ. السياسيالوضع 
 ىؿ ىناؾ طريقة أخرل لزيادة مكارد الزكاة غير اإلقرار الزككم؟. ُِ
 تسويؽ بعض المشاريع الزكوية.استقباؿ اليبات والمنن و مف خالؿ فتن قنوات خارجية ك     
 ييئة الزكاة الفمسطينية؟العمؿ بالتكصيات لتطكير ما ىي المقترحات ك . ُّ

 الخالة بدافعي الزكاة. انىتماـ بسرية المعمومات 
 .انىتماـ بمبال  الزكاة المشروطة مف قبؿ دافعي الزكاة 
 نتائج :أىـ ال

تعتبر البي ة الفمسطينية بي ػة محافظػة ومرتبطػة بالػديف، وىػذا يمعػب دورًا إيجابيػًا نحػو تطبيػؽ  -ٔ
 اإلقرار الزكوي.

ىنػػػاؾ حاجػػػة لتسػػػوية المعيقػػػات والخالفػػػات بػػػيف ىي ػػػة الزكػػػاة الفمسػػػطينية ووزارة الماليػػػة، ممػػػا  -ٕ
 يساىـ في زيادة إيرادات الزكاة.

 بدايتو ذاتيًا ولمدة محدودة، ومف ثـ تطبيقو إلزاميًا.أف يكوف اإلقرار في  -ٖ
ىنػػاؾ حاجػػة ماسػػة لزيػػادة الػػوعي لػػدى النػػاس بأىميػػة الزكػػاة مػػف خػػالؿ التوعيػػة الجماىيريػػة  -ٗ

بكافػػػة لػػػورىا وتعزيػػػز الخطػػػاب الػػػدعوي، وأف يػػػتـ تطبيقيػػػا باللػػػورة اإللزاميػػػة ممػػػا يػػػؤدي إلػػػى 
 رفيا الشرعية.تعظيميا وبالتالي إلى زيادة اإلنفاؽ في ملا

 الوضع السياسي المتقمب يمعب دورًا سمبيًا نحو تنفيذ القانوف وتطبيؽ اإلقرار الزكوي.  -٘
 

 المقابالت التي أجريت مع الباحثيف كالمختصيف.سابعان : 
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 .ـَُِٖ/َٕ/ُٔ"باحث مختص" بتاريخ  مقابمة مع األستاذ عبد الناصر نظير مينا - أ
ىػي المػدلكالت عمػى  ؟ كمػا قػانكف الزكػاة فػي فمسػطيف ىؿ تعتقد أف ىناؾ أىميػة لتطبيػؽ -ُ

 ؟ ذلؾ
أف ىػػػذا  :السػػبب اةوؿ ،ىنػػاؾ أىميػػػة كبيػػرة فػػي تطبيػػػؽ قػػانوف تنظػػيـ الزكػػػاة لسػػببييف اً طبعػػ     

ف قطاع إحيث  ،القانوف ينظـ الزكاة مف حيث الجباية ولرؼ أمواؿ الزكاة عمى ملارؼ الزكاة
الوضع انقتلادي الذي يمر بو وىػذا يتطمػب حػؿ مشػكمة  غزة بو حانت كبيرة مف الفقراء نتيجة

الفقػػراء فػػي قطػػاع غػػزة، وبتنظػػيـ الزكػػاة مػػف خػػالؿ تطبيػػؽ القػػانوف باإلمكػػاف تقمػػيص الفجػػوة بػػيف 
 الفقراء حيث أف الفقراء ينقسموا إلى نوعيف فقير يستطيع العمؿ وفقير ن يستطيع العمؿ. 

 ية وبالتػػػالي ن يػػػتـ ضػػػبط لػػػرؼ الزكػػػاة عمػػػى تحلػػػيؿ الزكػػػاة فػػػي غػػػزة يػػػتـ بطريقػػػة عشػػػوا     
ملػػارفيا الثمانيػػػة وفػػػؽ مػػػا نػػػص الشػػػرع، لكػػػف وبتطبيػػؽ الزكػػػاة مػػػف خػػػالؿ القػػػانوف يمكػػػف ضػػػبط 
وحلر وجمع المعمومات الكافية والمناسبة عف الجيات المستحقة لمزكاة مف خالؿ عمؿ مشاريع 

ر يحلػػػؿ عمػػػى زكػػػاة إلػػػى غنػػػى لمفقػػػراء الػػػذيف يسػػػتطيعوف العمػػػؿ وبالتػػػالي يػػػتـ تحػػػويميـ مػػػف فقيػػػ
 يستطيع أف يدفع الزكاة.

بتػوفير قػوت يومػو السػنوي  أما بالنسبة لمفقراء الذيف ن يستطيعوف العمؿ فتتكفؿ ىي ة الزكػاة     
 .بالكامؿ
أف الزكػػاة ىػػي فريضػػة شػػرعية أولػػى لنػػا أف  :الجانػػب الثػػاني مػػف أىميػػة تطبيػػؽ قػػانوف الزكػػاة     

وبتطبيػؽ الزكػاة مػف خػالؿ القػانوف نسػتطيع أف نجمػع أمػواؿ كبيػرة  ،يةنطبقيا مف القوانيف الوضع
تكػػاد تكػػوف حلػيمتيا أكبػػر مػػف حلػػيمة الضػريبة المباشػػرة وذلػػؾ فػػي حالػة جبريػػة الزكػػاة مػػف  جػداً 

خػػالؿ القػػانوف، وىػػذا يػػؤدي فػػي النيايػػة إلػػى مسػػاعدة الحكومػػة فػػي النفقػػات الخالػػة التػػي تتعمػػؽ 
 باللالن العاـ وحؿ المشاكؿ التي تتعمؽ بالحكومة في ظؿ اةزمات التي تواجييا.

وفػػي حػػاؿ تطبيػػؽ القػػانوف سػػيكوف ىنػػاؾ  ًً،كبيػػرة ونلػػاب الزكػػاة قميػػؿ جػػداإيػػرادات الزكػػاة      
ف المنػتل لمسػمعة ةمبال  كبيرة وقد تكوف الزكػاة أشػبو بضػريبة القيمػة المضػافة فػي حجػـ اإليػراد، 

سيدفع الزكاة عنيا، والمشتري لمسمعة ةغراض التجارة سيدفع الزكاة، وبالتالي انتقاؿ الزكاة لػنفس 
 مف إيراد الزكاة. السمعة يضاعؼ

 ىؿ تكافؽ عمى أف تككف مصارؼ الزكاة مكائمة لمخطة العامة لمبمد أك الحككمة؟ -ِ
ةف  رفي كؿ أنحػاء العػالـ اىتمامػات الػدوؿ فػي الناحيػة الميمػة وىػي الحػد مػف ظػاىرة الفقػر     

تماعيػة تقػؿ العديد مف المشاكؿ انجتماعية تترتب عمى ىذه الظاىرة، فاةمف يزيد والمشاكؿ انج
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والتكافػػػؿ يزيػػػد والبطالػػػة تقػػػؿ، فاةولويػػػة تنلػػػب فػػػي الحػػػد مػػػف ظػػػاىرة الفقػػػراء ثػػػـ تنطمػػػؽ لػػػبعض 
 الملارؼ اةخرى حسب اةولويات وحاجة البمد.

واةلػػػؿ أف تقػػػـو اليي ػػػة بِّعػػػداد قاعػػػدة بيانػػػات موحػػػدة، بحيػػػث تضػػػمف مػػػف خػػػالؿ قاعػػػدة      
البيانات عدـ ازدواجية المنفعة مف عدة أطراؼ وبالتالي توسيع قاعػدة انسػتفادة مػف أمػواؿ الزكػاة 
مكانيػػػة لػػػدعـ القطػػػاع  ذا كػػػاف ىنػػػاؾ فػػػا ض فػػػي ت طيػػػة ملػػػرؼ الفقػػػراء، يكػػػوف ىنػػػاؾ مجػػػاؿ واا واا

 الحكومي. 
تعتقػػد أف تطبيػػؽ اإلقػػرار الزكػػكم كفػػؽ قػػانكف تنظػػيـ الزكػػاة ضػػركرم فػػي ظػػؿ الكاقػػع  ىػػؿ -ّ

 ؟ الفمسطيني الذم نعيش ؟ ك ىؿ تغنى الزكاة عف الضريبة
بالنسبة لمشؽ اةوؿ مف السؤاؿ نبد مف وجود بيانات مالية تحدد أسس المحاسبة بيف ىي ػة      

ات ماليػػة نبػػد أف يكػػوف ىنػػاؾ بيانػػ بػػؿ عشػػوا يةن يعقػػؿ أف تكػػوف  ،الزكػػاة والمكمػػؼ بػػدفع الزكػػاة
 ،إذا كاف ىناؾ سياسة فػي تقسػيط الزكػاة خػالؿ العػاـ الجػاري خلولاً تراكمية مف سنة ةخرى و 

وجود قاعدة بيانات مالية تتعمؽ بالمكمؼ لدفع الزكاة وىذا مف بػاب تيسػير دفػع  أيضاً ىذا يتطمب 
يكػػوف ىنػػاؾ إقػػرار زكػػوي يشػػتمؿ عمػػى البيانػػات الالزمػػة لتحديػػد أسػػػس  فأالزكػػاة وبالتػػالي يجػػب 

 المحاسبة بيف ىي ة الزكاة والمكمؼ. 
نػص قػانكف تنظػيـ الزكػاة عمػػى تحصػيؿ الزكػاة بشػكؿ طػػكعي مػف األفػراد كبصػكرة إلزاميػػة  -ْ

 ما رأيؾ ؟ ،لمشركات
الزكػاة جبريػة الزكػاة  فاةلػؿ فػي جمػع ،أعتقد القانوف بيذا الجانػب قػد غفػؿ معنػى الطػوعي     

أو مف الممكف أف يكوف مفيومنػا لمطوعيػة خطػأ أو أف المشػرع قػد وقػع فػي خطػأ عنػد وضػع ىػذا 
 ن يوجد طوعية في الزكاة في حاؿ تولى ولى اةمر تحليؿ الزكاة.  ،الملطمن

 ؟ ىؿ تؤيد صفة التدرج في تطبيؽ إلزامية الزكاة -ٓ
وممػػـز مسػػتند إلػػى مػػادة تعطيػػو حػػؽ الضػػابطة القانونيػػة فػػي قػػانوف تنظػػيـ الزكػػاة قػػانوف قػػوي      

وأنػا اقتػرح أنػو  ،تحليؿ الزكاة، و لكف لألسؼ الشديد ىناؾ ثقافػة دفػع الزكػاة لألقػارب والمعػارؼ
ن مػػانع لػػػدافعي الزكػػاة مػػػف إعػػالـ ىي ػػػة الزكػػػاة بيػػذه القا مػػػة وتتكفػػؿ اليي ػػػة بػػدفع الزكػػػاة ليػػػـ إذا 

 ييا.استحقوا وفؽ معايير اللرؼ لد
كىػؿ تغنػي الزكػاة  طالما أف قانكف تنظيـ الزكاة قػكم لمػاذا لػـ يطبػؽ حتػى ىػذه المحظػة ؟ -ٔ

 ؟ عف الضريبة في الكضع الراىف
الخمؿ في التطبيػؽ تتحممػو ىي ػة الزكػاة باعتبارىػا الػذراع التنفيػذي لتطبيػؽ القػانوف فقػد يكػوف      

موجسػػتية أو عػػدـ وجػػود خطػػة الماديػػة أو الالخمػػؿ مػػف الناحيػػة اإلداريػػة أو عػػدـ تػػوفر اإلمكانيػػات 
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العمؿ بلورة عشوا ية ولكف في النياية الذي يتحمؿ مس ولية عػدـ تطبيػؽ القػانوف الجيػة لمعمؿ و 
 التي كمفت بتطبيؽ القانوف.

 ،أمػػا الشػػؽ الثػػاني مػػف السػػؤاؿ فػػال ت نػػى الزكػػاة عػػف الضػػريبة ون ت نػػى الضػػريبة عػػف الزكػػاة     
مػػػا مطمػػػوب ةف ىنػػػاؾ ف ػػػات مػػػف النػػػاس تخضػػػع لمزكػػػاة ون تخضػػػع ففػػػي الوضػػػع الحػػػالي كالى

واةفضػػػؿ أف تشػػػكؿ ملػػػمحة تجمػػػع بػػػيف الطػػػرفيف تسػػػمى ملػػػمحة الضػػػريبة  ،لمضػػػريبة والعكػػػس
 والزكاة.

ىؿ يقبػؿ الجميػكر الفمسػطيني كدافعػي الزكػاة مػف أشػخاص كشػركات كرجػاؿ أعمػاؿ بػأف  -ٕ
 ؟ تقديميا لمييئة بصكرة نظاميةيصرح عف أمكالو مف خالؿ إقرارات الزكاة ك 

إلػى  ، ونبد مف الطمب مف الجميػور إلػى تقػديـ إقػراراتيـ الزكويػةيتطمب توعية فقيية لمناس اةمر
اليي ة حتى ولو كاف اإلقرار في بدايتو ن يشتمؿ عمى كافة البيانات، حيث باإلمكاف الطمػب منػو 
مرة أخرى في العاـ الالحػؽ تقػديـ إقػراره، وبالتػالي يكػوف ىنػاؾ سػيولة فػي الولػوؿ إلػى البيانػات 

اةمػػر اللػػحيحة مػػف خػػالؿ مقارنػػة السػػنوات ببعضػػيا، واةلػػؿ أف تقػػـو اليي ػػة بالمبػػادرة بػػذلؾ 
  بأسرع وقت، وأف ن تنتظر أيًا مف المعيقات.

 ما ىي أنجع الكسائؿ كاألدكات التػي البػد مػف اسػتخداميا فػي تعزيػز مػكارد ىيئػة الزكػاة ؟ -ٖ
 ؟ كما مدل كفايتيا

العالقػػػػة بػػػػيف اليي ػػػػة والجيػػػػات  ،تحلػػػػيؿ الزكػػػػاة مػػػػف خػػػػالؿ خطػػػػة تحػػػػاور جميػػػػع الجوانػػػػب     
  .والعالقة بيف اليي ة والمستفيديف مف الزكاة لتحقيؽ أىداؼ معينة ،المساندة

 ؟ ما ىي المعيقات كالتحديات التي تكاجو تفعيؿ قانكف الزكاة بصكرة نظامية -ٗ
  .حتى لو كاف ىناؾ مشاكؿ فِّف العقبات تذلؿ خالؿ مسيرتؾ لتطبيؽ القانوف

 ارة األكقاؼ ؟ىؿ ىناؾ تعارض كتضارب مع لجاف الزكاة التابعة لكز  -َُ
يجب أف توحد لجاف الزكاة وتدمل ضمف ىي ة الزكاة ون يجوز وجود جسميف لتطبيؽ الزكاة      

طالمػا شػػرع القػػانوف وحػػدد جيػة واحػػدة لتحلػػيؿ الزكػػاة ولػػرفيا، وىػذا اةمػػر يفقػػد المػػواطف الثقػػة 
 في دفع الزكاة.

 إلقامػة المشػاريع الحيكيػة ؟ىؿ ىناؾ تحديات تكاجو الييئة في جمػب التمكيػؿ الخػارجي  -ُُ
 كما مدل كفاءة ىذا التمكيؿ في دعـ مشاريع الييئة؟

وىنػػاؾ التمويػػؿ الخػػارجي لػػو أىميػػة فػػي دعػػـ ىي ػػة الزكػػاة ةف المجتمػػع اإلسػػالمي ن يجػػزأ      
لنقػػؿ أمػػواؿ الزكػػاة مػػف منطقػػة اكتفػػت بالزكػػػاة إلػػى منطقػػة معػػوزة، كمػػا أنػػو مػػف الممكػػػف  إمكانيػػة

ف ىنػػػػاؾ رجػػػػاؿ أعمػػػػاؿ فمسػػػػطينييف أف الفمسػػػػطينييف خػػػػارج فمسػػػػطيف، واعتقػػػػد تحلػػػػيؿ الزكػػػػاة مػػػػ
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منتشػػريف فػػي كافػػة أنحػػاء العػػالـ وىنػػاؾ إمكانيػػة لمتوالػػؿ معيػػـ بسػػبب التقػػدـ التكنولػػوجي طالمػػا 
 توفرت اإلرادة القوية لذلؾ.

 ىي تكصياتكـ ك مقترحاتكـ حكؿ تعزيز مكارد ىيئة الزكاة الفمسطينية؟ ما -ُِ
 .تطبيؽ جبرية الزكاة مف خالؿ القانوف مف خالؿ أداتو اإلقرار الزكوي

 
 ـ.َُِٖ/ٖ/ِٖ" بتايخ لإلغاثة كالتنمية جمعية سكاعد عميكة " رئيسمقابمة مع أ. جبر  - ب
ىؿ تعتقػد أف ىنػاؾ أىميػة لتطبيػؽ قػانكف الزكػاة فػي فمسػطيف ؟ كمػا ىػي المػدلكالت عمػى  -ُ

 ذلؾ ؟
ؿ، لكػػف الظػػروؼ التػػي نعيشػػيا تتطمػػب دا مػػا إعػػادة البحػػث أي قػػانوف يوضػػع يػػنظـ اةعمػػا     

 والدراسة بشكؿ مستمر، وتقييـ كؿ مرحمة بمرحمتيا.
 ىؿ تكافؽ عمى أف تككف مصارؼ الزكاة مكاءمة لمخطة العامة لمبمد أك الحككمة ؟ -ِ

يجػػب أف يكػػوف ىنػػاؾ تنسػػيؽ بػػيف أي مؤسسػػة قا مػػة وبػػيف الحكومػػة القا مػػة والعػػامميف فػػي نفػػس 
المجػػاؿ، فػػالتنظيـ لػػو أىميػػة كبػػرى فػػي زيػػادة القيمػػة واةثػػر لممسػػتفيديف، وتخفػػيض التكمفػػة وعػػدـ 

 إىدار الماؿ العاـ، خالة إذا كاف الماؿ زكاة.
ضػػركرم فػػي ظػػؿ الكاقػػع ىػػؿ تعتقػػد أف تطبيػػؽ اإلقػػرار الزكػػكم كفػػؽ قػػانكف تنظػػيـ الزكػػاة  -ّ

 ة عف الضريبة ؟االفمسطيني الذم نعيش ؟ كىؿ تغني الزك
إف فتن آفاؽ جديدة لمناس تنسجـ مع تفكيرىـ ورؤيتيـ في ظؿ اإلطار العػاـ، وىػو فػي ظػؿ      

إخػػراج الزكػػاة، ىنػػاؾ بعػػض النػػاس يمكػػف أف تتيػػرب مػػف الضػػريبة، لكػػف إذا دفعتيػػا كزكػػاة فِّنيػػا 
 .تدفعيا بلدر رحب، ويمكف أف تخرج أمواؿ الزكاة أكثر مما تخرجو الضريبة

أما فيما يتعمؽ بِّغناء الزكاة عف الضريبة فال يخفى أنو في كػؿ دولػة مػف دوؿ العػالـ ىنػاؾ      
تيرب ضريبي، وفي قطاع غزة ىناؾ تيرب ضريبي بشكؿ واضن ومممػوس، ومػف خػالؿ خبرتػي 

فِّنيـ يحاولوف تخفيضيا، لكف في الزكاة فِّنيـ يدفعوف مبال  كبيػرة فِّف التجار عند دفع الضريبة 
 بلدر رحب.

نص قانكف تنظػيـ الزكػاة عمػى تحصػيؿ الزكػاة بشػكؿ طػكعي مػف األفػراد، كبصػكرة إلزاميػة  -ْ
 لمشركات، ما رأيؾ ؟

مػػػا أف يػػػدفع ليي ػػػة       كممػػػة طػػػوعي ميمػػػة جػػػدًا، ىػػػو لديػػػو مجػػػانف، إمػػػا أف يػػػدفع لمضػػػريبة، واا
بيػػػؽ الزكػػػاة، ومػػػف ثػػػـ تخلػػػـ مػػػف الضػػػريبة، وىػػػذا فيػػػو أريحيػػػة لممػػػواطف، ون أؤيػػػد اإللػػػزاـ فػػػي تط

نمػا يتػرؾ لمنػاس الخيػار بمػا ينسػجـ معػو، وبمػا يػرى أف فيػو ملػمحة سػواء شخلػػية أو  الزكػاة، واا
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، فػػالظروؼ الراىنػػة الموجػػودة مػػف وضػػع اقتلػػادي لػػعب يجعػػؿ مػػف اللػػعب نفسػػية أو سػػموكية
  الخروج بقانوف يمـز بِّخراج الزكاة، وقد يكوف لو أثر سمبي.

كػاة مػف أشػخاص كشػركات كرجػاؿ أعمػاؿ بػأف ىؿ يقبؿ الجميػكر الفمسػطيني كدافعػي الز   -ٓ
 يصرح عف أمكالو مف خالؿ إقرارات الزكاة كتقديميا لمييئة بصكرة نظامية ؟

يمكف أف يدفع بنسبة أفضؿ مما يدفعو لمضريبة، وطبيعة المجتمػع عػا مي، فبالتػالي ن تػدفع      
نمػػػا توزعيػػػا ةكثػػػر مػػػف جيػػػة سػػػواء لألقػػػا رب أو المحتػػػاجيف أو كػػػؿ زكاتيػػػا لميي ػػػة أو المجػػػاف، واا

 المعارؼ أو أىؿ الحي.
ما ىي أنجع الكسػائؿ كاألدكات التػي البػد مػف اسػتخداميا فػي تعزيػز مػكارد ىيئػة الزكػاة ؟  -ٔ

 كما مدل كفايتيا ؟
الموارد تعتمد بشكؿ ر يسي عمى المكمفػيف، وعمػى اإليػرادات اةخػرى كاليبػات والمػنن، وىػي      

تعتمد عمى الثقة وعمى رؤية المشاريع عمى أرض الواقع، ويجب تنويع الملػادر، وحتػى التنفيػذ، 
 منيا ما يكوف مدر لمدخؿ، ومنيا ما يكوف تنموي، ومنيا ما يكوف إغاثيًا.

 لتحديات التي تكاجو تفعيؿ قانكف الزكاة بصكرة نظامية ؟ما ىي المعيقات كا -ٕ
  الحلػػار المفػػروض عمػػى قطػػاع غػػزة لػػو دور عمػػى مػػدى تطبيػػؽ القػػانوف، فمػػو أف الظػػروؼ

طبيعية لكاف وضع اليي ة ووضع القانوف أفضؿ بكثير، فكثير مف التجار خرجوا مف السػوؽ 
 بسبب الظروؼ السي ة.

 في تطبيؽ القانوف. الواقع السياسي السيء لو دور سمبي 
 ىؿ ىناؾ تعارض كتضارب مع لجاف الزكاة التابعة لكزارة األكقاؼ ؟ -ٖ

ذا تػـ  كؿ ما تـ فتن خيارات لمناس كاف ذلؾ أفضؿ، فكؿ إنساف يفضؿ الدفع لدى جية معينة، واا
انبتعاد عف انزدواجيػة واتجينػا نحػو التنسػيؽ فمػف يكػوف ىنػاؾ ضػرر، وسػيكوف ىنػاؾ زيػادة فػي 

 .  اإليرادات
ىؿ ىناؾ تحديات تكاجػو الييئػة فػي جمػب التمكيػؿ الخػارجي إلقامػة المشػاريع الحيكيػة ؟   -ٗ

 كما مدل كفاءة ىذا التمكيؿ في دعـ مشاريع الييئة ؟
تنػػػوع الملػػػادر مطمػػػوب، فالبػػػد مػػػف التميػػػز عػػػف اآلخػػػريف بتنػػػوع الملػػػادر، بػػػيف أف تكػػػوف      

وتنمية الملادر الموجػودة، وخمػؽ الثقػة مػع الملادر محمية وخارجية، ونبد مف ملادر جديدة، 
 المتبرعيف.

 ؟مسطينيةما ىي تكصياتكـ كمقترحاتكـ حكؿ تعزيز مكارد ىيئة الزكاة الف -َُ
 ة الزكاة في ظؿ ظروفنا المت يرةفي ىي  نبد مف وجود خطة مرنة. 
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 جباية اةمواؿ سواء كاف عمى المستوى المحمي أو الخارجي تنويع ملادر. 
  مميزًا، بأف تكوف برامل اليي ة نوعية ومميزة.أف تكوف 

 
 : النتائجأىـ 
يشػتمؿ عمػى البيانػات الالزمػة لتحديػد أسػس المحاسػبة بػيف  زكوياً  اً قرار إف يكوف ىناؾ أينب ي  .ٔ

 ىي ة الزكاة والمكمؼ.
و مؤسسػػات وشػػركات، مػػع إعػػادة أ اً فػػرادألمجميػػع سػػواء كػػانوا  أف يكػػوف اإلقػػرار الزكػػوي ممزمػػاً  .ٕ

ف اإللزامية ىي فقط عمى أالتي تنص عمى  ( مف قانوف تنظيـ الزكاةٖ) المادة رقـ النظر في
 الشركات.

باعتبارىػػا  الزكػػوي تتحمػػؿ ىي ػػة الزكػػاة الفمسػػطينية المسػػ ولية عػػف الخمػػؿ فػػي تطبيػػؽ اإلقػػرار .ٖ
الػػػذراع التنفيػػػذي لتطبيػػػؽ القػػػانوف، والػػػذي يكمػػػف فػػػي ضػػػعؼ الجوانػػػب اإلداريػػػة، وعػػػدـ تػػػوفر 
 اإلمكانيات المادية والموجستية، وعدـ وجود خطة واضحة لمعمؿ، والعمؿ بلور عشوا ية.

ىناؾ ف ات مف الناس تخضع  فط ت ني الضريبة عف الزكاة ة ت ني الزكاة عف الضريبة ون ن .ٗ
 تخضع لمضريبة، والعكس لحين. ة ونلمزكا

لمبػدأ  تشكيؿ ملمحة تجمع ما بيف الزكاة والضريبة وتسمى ملمحة الضريبة والزكػاة تحقيقػاً  .٘
 التكامؿ.

 وجو لرفيا.أتوعية الناس بأىمية تطبيؽ اإلقرار الزكوي، وأثره في زيادة موارد الزكاة و  .ٙ
 وتوحيد العمؿ الزكوي.دمل لجاف الزكاة ضمف منظومة ىي ة الزكاة الفمسطينية  .ٚ
مر يفقػد الملػداقية لػدى المػواطف بػدفع الزكػاة ف ىذا اةة رعدـ وجود جسميف لتطبيؽ الزكاة .ٛ

 .اف شريحة كبيرة مف مستحقي الزكاةمما يشتت ويبدد أمواؿ الزكاة وبالتالي حرم
 
 .ةكبار الدافعيف لدل ىيئة الزكاة الفمسطينيالمقابالت مع :  ثامنان 

عػاـ شػركة اليرمػكؾ اليندسػية لممقػاكالت كاألعمػاؿ "مدير  عكاد سعد الديف بكرأ.مقابمة مع أ. 
 ـ.َُِٖ/َٖ/ِٔ" بتاريخ:  التجارية

كمػا ىؿ تعتقد أف ىناؾ أىميػة نحػك تطبيػؽ اإلقػرار الزكػكم لػدل ىيئػة الزكػاة الفمسػطينية؟ . ُ
 ذلؾ؟ مدلكالت
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قبػؿ  فاةمػر مػكػاف  إذاخالػة  بػاإللزاـىناؾ أىميػة كبيػرة تجػاه تطبيػؽ فريضػة الزكػاة  طبعاً      
 وألػحاب الشػركاتعمػاؿ الدولة، وتتجمى مدلونت ذلؾ مف خالؿ المتابعػة مػف طػرفكـ لرجػاؿ اة

ظيػػار عممكػػـ وتوالػػمكـ الػػدا ـ وتقػػديمكـ لمنشػػرات و  والتجػػار واىتمػػامكـ ىػػذا يػػدؿ عمػػى و  ،وتوثيقػػواا
 ىذه الشعيرة.  تعظيـ هالكبير تجاسعيكـ 

 ىؿ تعتقد أف التاجر أك صاحب الشركة سيقدـ اإلقرار الزككم لييئة الزكاة؟. ِ
 أو يميػؿ التػاجرنعـ إذا كاف اةمر ُممزمػا مػف قبػؿ الدولػة، أمػا فػي ظػؿ الحػاؿ الػذي نعػيش ف     
يجػد و  ،فػي مػاؿ الزكػاة فا ضػاً  ىنػاؾ كػاف ذاإأما  وأقاربو، إلى خالتوزكاتو  نحو دفعالزكاة  دافع

فقد  ،مؤسسة أو جمعية يثؽ بيا فيذىب إلى أيجاد اةعداد الكافية مف المحتاجيف لعوبة في إي
الخيريػة التػي قػد يسػتعاف  تالعديػد مػف المؤسسػات والجمعيػاىنػاؾ و  ماؿ الزكػاة،مف  اً يعطييا جزء

 بيا في ذلؾ اةمر.
 لك أردنا تطبيؽ اإلقرار مف خالؿ القانكف ىؿ ستمتـز الشركات بيذا األمر؟. ّ

ةف  رالمحتاجيف أما الفا ض مف مالو فسيعطيو لمؤسسة أو جمعية يثؽ بيػاو  رنسبي انلتزاـ     
لػػاحب الشػػركة لديػػو معارفػػػو وأقاربػػو وجيرانػػو فيػػو يميػػػؿ إلػػى إنفػػاؽ جػػزء كبيػػػر مػػف زكاتػػو لمػػػف 

 .يخلو منيـ ولمف يطرؽ بابو مف الفقراء
الزكػكم كتقديمػو لػدل الييئػة أـ نحػك تطبيػؽ اإلقػرار  ىؿ أنتـ كشركة سكؼ تتعاممكف ذاتيان . ْ

 ؟قرارلذلؾ اإلأف األمر مرتبط بقرار سيادم يمـز كافة الشركات بتقديميا 
 فػنحفواةلػؿ أف تقػـو الدولػة بجبايتيػا ، أعتقد أف كػؿ واحػد منػا قػادر عمػى احتسػاب زكاتػو     

فِّذا وجدت  ،تنفيذهو القانوف تطبيؽ  عمى الجية القا مةباةمر لو عالقة بالثقة ، كما أف مع اإللزاـ
تجػػاه تطبيػػؽ  فػػنحف مػػع اليي ػػة، الثقػػة كػػاف اةمػػر أسػػيؿ ةف اةلػػؿ فػػي الزكػػاة أف تػػدفع لمدولػػة

كافػػة أجيزتيػػا نحػػو خدمػػة ىػػذه الفريضػػة بمػػا يعظػػـ مػػف إيػػرادات الزكػػاة الدولػػة تسػػخر أف و  اإلقػػرار
 وبما يحقؽ العدالة في توزيعيا.

 قؽ األثر المممكس لمزكاة؟ىؿ تعتقد أف تطبيؽ اإلقرار الزككم سيح. ٓ
أو محاسػػبة  فمػػو لػػار ىنػػاؾ متابعػػة ،ن تقػػوـ بػػدفع الزكػػاة نسػػبة كبيػػرة جػػداً ىنػػاؾ ةف  رطبعػػاً     

 .ولو كاف ىناؾ توزيع حقيقي لمزكاة لف يظؿ ىناؾ فقير أبداً  ،تلؿ لمفقراءسستزيد أمواؿ الزكاة و 
 عمى الضرائب؟ ىؿ تعتقد أنو بتطبيؽ اإلقرار الزككم سيساىـ سمبان . ٔ

يعػػػوض زكػػوي سيسػػػد ث ػػرات كثيػػرة لمحكومػػة و لكػػف اإلقػػرار الو  ،تقػػػؿ جبايػػة الضػػرا ب تمقا يػػاً      
ى الطالػػب تتبنػػفعنػػدما تعطػػي الفقيػػر وتعػػالل المػػريض و  ،مطموبػػة مػػف الحكومػػة جوانػػب كثيػػرة جػػداً 

 .مف أعبا يا تقمؿفأنت تخفؼ عف الحكومة و 



ُِٓ 
 

 ىؿ تعتقد أف الكضع السياسي يضمف نجاح تطبيؽ اإلقرار الزككم؟. ٕ
كمػا  ،لكف الخلـ مػف الضػريبة يشػجع الكثيػر مػف النػاسالوضع السياسي سيئ ون يساعد و      
ظيار عمم وتوثيقيا وزيارتيا أداء اليي ة أف  اليي ػة يخمؽ حالػة مػف الثقػة بػيف يا وأنشطتيالمناس واا

 .وبيف التجار ورجاؿ اةعماؿ وألحاب الشركات والمكمفيف بدفع الزكاة
 ما ىي باعتقادؾ التحديات التي قد تعيؽ تطبيؽ اإلقرار الزككم؟. ٖ

  الذي يعيشو أبناء شعبنا.الوضع المالي اللعب 
 انييار قطاع اإلنشاءات كمقاوليف.  
 الخسارةو شركات الموجودة تعرضت لالنكسار فأغمب ال ،الفقر الموجود.  
 حالة الحلار التي يعيشيا البمد. 
 .اننقساـ السياسي 
 ؟يتعمؽ بعمؿ ىيئة الزكاة الفمسطينية كتكصياتكـ فيماما ىي اقتراحاتكـ . ٗ

  التأكيػػد عمػػى خلػػـ أمػػواؿ الزكػػاة المدفوعػػة لميي ػػة مػػف ضػػريبة الػػدخؿ، وعػػدـ تعطيػػؿ
 ذلؾ اإلجراء القانوني.

 وذوي السعةألحاب الماؿ  خالة زيادة اننتشار بيف الناس. 
 ظيار اإلعالمي التوثيؽ  مف خالؿ القنوات اإلذاعية والتمفزيونية. اةعماؿ نتا ل واا
 اليي ػػػػػػة لحػػػػػػانت التػػػػػػي تقػػػػػػـو ا وزيػػػػػػارة ومتابعػػػػػػة ،زيػػػػػػارات لرجػػػػػػاؿ اةعمػػػػػػاؿال تفعيػػػػػػؿ

  .بمساعدتيا
العامػة" ب. مقابمة مع أ. عكف أحمد طو " مدير عاـ شػركة عػكف أحمػد طػو كشػركاؤه لمتجػارة 

 ـ.َُِٖ/ٖ/ِٔبتاريخ 

 ىؿ تعتقد أف ىناؾ أىمية نحك تطبيؽ اإلقرار الزككم لدل ىيئة الزكاة ؟ كما مدلكالت ذلؾ؟. ُ
نػو بتطبيػؽ ىػذا مجتمع ي مب عميو الطابع الديني وأىناؾ أىمية كبيرة خالة أننا نعيش في      

كبػر الػذي سػينجـ عنػو الولػوؿ إلػى عػدد أ اإلجراء سػيكوف ىنػاؾ زيػادة فػي إيػرادات الزكػاة اةمػر
توزيػػع و  بعمػػؿ مسػػن شػػامؿ لمفقػػراء والمحتػػاجيفمػػف المحتػػاجيف مػػف خػػالؿ قيػػاـ المسػػ وليف باليي ػػة 

كبر قدر ممكف مف أمواؿ الزكاة عمػى مسػتحقييا، لكػف اةمػر مػرتبط باسػتقرار البي ػة انقتلػادية أ
 والسياسة لمبالد وبالخلوص في قطاع غزة.

 مف تمقاء نفسو؟  أف التاجر سيقدـ إقراره ذاتيان  ىؿ تعتقد. ِ
ةف بعػض اةشػخاص ن يرغبػوف بتحديػد قيمػة ممتمكػاتيـ  رسيكوف اةمر لعب في البدايػة     

 والبعض قد يحبذ ذلؾ.
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نحك تطبيؽ اإلقرار الزككم أـ أف األمػر مػرتبط بقػرار  ىؿ أنتـ كشركة سكؼ تتفاعمكف ذاتيان . ّ
 ؟ت بتقديميا لإلقرار الزككمسيادم يمـز كافة الشركا

في ظؿ الوضع الػراىف  لكفسوؼ نمتـز بالقرار و مف قبؿ الحكومة فإذا كاف ىناؾ قرار ممـز      
ما فيما يتعمؽ بالمبػال  التػي ، أاةقربوف أولى بالمعروؼ وىو حسب المعتاد اختيارياً  سيبقى اةمر

  يما يتعمؽ بذلؾ اةمر.تخلـ مف الضريبة فنحف ممتزموف منذ البداية مع اليي ة ف
 ىؿ تعتقد أف تطبيؽ اإلقرار الزككم سيحقؽ األثر المممكس لمزكاة؟. ْ

 سػػيكوف العدالػػة فػػي التوزيػػع ولكػػف اةثػػر مػػف خػػالؿ اةثػػر المممػػوس لمزكػػاة حقػػؽيتمػػف الممكػػف أف 
 .بسبب الحالة المتردية التي نعيشيا في قطاع غزة بسيط

 ؟ الزككم سيساىـ سمبا عمى الضرائبىؿ تعتقد أنو بتطبيؽ اإلقرار . ٓ
 حجػـولكػف  ،وملػارفيافػي احتسػابيا ةف الضريبة تختمؼ عف الزكاة  رن يؤثر بشكؿ كبير     

 نحو دفع الزكاة لميي ة.  ف غالبية المكمفيف سيتجيوف تمقا ياً سينخفض ةضريبة الدخؿ 
 ىؿ تعتقد أف الكضع السياسي يضمف نجاح تطبيؽ اإلقرار الزككم؟. ٔ

ف لفلػيؿ سياسػي معػيف وأالسياسية فقد يتبػع اةمػر  مناكفاتمةنو يخضع ل رالوضع لعب     
قػػد يكونػػوا مػػف ذلػػؾ الفلػػيؿ فيػػذا يخمػػؽ نػػوع مػػف انعتػػراض والتػػردد فػػي دفػػع الزكػػاة،  فالمسػػتفيدي

 .الذي نعيشواننقساـ السياسي  ىذا يرجع إلىو 
 زككم؟ما ىي التحديات التي قد تعيؽ تطبيؽ اإلقرار ال. ٕ

 خالػػة فيمػػا يتعمػػؽ باننقسػػاـ السياسػػي وانعػػداـ التنسػػيؽ بػػيف شػػطري الوضػػع السياسػػي :
 الوطف.

 فيما يتعمؽ بحالة الركود والبطالة وضعؼ اةسواؽ والتجارات.الوضع انقتلادي :  
 ؟يتعمؽ بعمؿ ىيئة الزكاة الفمسطينية كتكصياتكـ فيماما ىي اقتراحاتكـ . ٖ

  التجاريػػة مػػف خػػالؿ ال ػػرؼ  خالػػة بألػػحاب رؤوس اةمػػواؿ وورش عمػػؿعمػػؿ نػػدوات
 والنقابات. وانتحادات

  منن دافعي الزكػاة نسػبة مػف أمػواؿ الزكػاة لتكػوف ةقػاربيـ ومعػارفيـ مػف  بجانبانىتماـ
 .اةقربوف أولى بالمعروؼباب 

 ون تخضع لسمطة الضرا ب. بيانات سرية لميي ة أف تكوف البيانات التي يقر بيا التاجر 
يخ مقابمػػػة مػػػع أ. محمػػػد عبػػػد الػػػرحمف غػػػراب "مػػػدير عػػػاـ شػػػركة ميػػػداف لممقػػػاكالت" بتػػػار ث. 
 ـ.َُِٖ/ٖ/ُٖ
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مػا لػدل ىيئػة الزكػاة الفمسػطينية ؟ ك  ىؿ تعتقد أف ىناؾ أىمية نحك تطبيؽ اإلقػرار الزكػكم. ُ
 مدلكالت ذلؾ؟

 ،القػانوف إطػار فػياليي ػة لمتعامؿ مع أف الناس سوؼ تتوجو  يدااعتقبو  ،ىناؾ أىمية كبيرة     
يػػدفع مػػرة تكػػوف الضػػريبة مػػف ضػػمف الزكػػاة ف ضػػريبة وزكػػاة، مػػرتيف المكمػػؼ مػػف أف يػػدفع فبػػدنً 
 ،ب أف يػػدفع مػػا عميػػو مػػف زكػػاة إذا تػػوفر النلػػاب القػػانونيجػػي مسػػمـ كػػؿ إنسػػافأف  ، عممػػاً واحػػدة
مػػا عميػػو فيػػذا حػػؽ اهلل فػػي أموالػػو  المكمػػؼ يػػدفع اإلقػػرار وأففػػنحف مػػع اليي ػػة نحػػو تطبيػػؽ  لػػذلؾ
 .لمفقراء

تقديمػو لػدل الييئػة أـ نحػك تطبيػؽ اإلقػرار الزكػكم ك  ىؿ أنتـ كشركة سكؼ تتعاممكف ذاتيان . ِ
 أف األمر مرتبط بقرار سيادم يمـز كافة الشركات بتقديميا لإلقرار؟

 ةسػباب الدفع في الضػريبة مباشػرة يفضؿفالبعض  ،اختيارياً يكوف  بد أفن في بدايتو اةمر     
الػدفع فػي ىي ػة الزكػاة فػال يجػب أف يكػوف  يفضػؿالػبعض اآلخػر و  ،تخلو وتتعمؽ بالوضع العػاـ

أف اةفضؿ أف يبدأ اةمػر بالتػدريل و ومف  ،لدى ىي ة الزكاة بداية اةمر في المكمؼ مجبر بالدفع
حالػة اننقسػاـ يفضػؿ الػبعض الػدفع فػي الضػريبة لموضػع السياسػي و  فنظػراً  ،يكوف اإلنساف مخيػراً 

مػػف  إلزاميػػاً  اةمػػرأمػػا إذا كػاف ، مػػف أف تػأتي حكومػػة جديػػدة ن تعتػػرؼ بيػذا القػػانوف مباشػرة خوفػػاً 
  وتنفيذه. قبؿ الدولة فسوؼ نقـو بتطبيقو

 ىؿ تعتقد أف تطبيؽ اإلقرار الزككم سيحقؽ األثر المممكس لمزكاة؟. ّ
التػالي سيفلػن المكمػؼ عػف كػؿ شػيء ربػو وبةف الزكاة عالقة بيف العبػد و  ،ىذا اةمر أكيد     

  عمى ملارؼ الزكاة. تعاظـ في النفقاتيرادات و لق زيتعز سيكوف ىناؾ و 
 الضريبة؟ عمى مصمحة ىؿ تعتقد أنو بتطبيؽ اإلقرار الزككم سيساىـ سمبان . ْ

و الحكومػػػة نحػػػو إنجػػػاح تطبيػػػؽ فػػػي أجيػػػزة الدولػػػة أ الجيػػػودكافػػػة مػػػف المفػػػروض أف تتوحػػػد      
حالؿ ملمحة الزكاة كبديؿ عف الضريبة.  نياء التعامؿ مع الضريبة واا  اإلقرار الزكوي، واا

 ىؿ تعتقد أف الكضع السياسي يضمف نجاح تطبيؽ اإلقرار الزككم ؟. ٓ
نػػاؾ حالػػة مػػف ، حيػػث ىثنا ية فػػال ينطبػػؽ عمينػػا أي قػػانوفاسػػت اً نحػػف فػػي غػػزة نعػػيش ظروفػػ     

 تضمف نجاح أي مشروع وطني. التفكؾ واننقساـ السياسي التي ن
 التي قد تعيؽ تطبيؽ اإلقرار الزككم؟ ما ىي باعتقادؾ التحديات. ٔ

، وانرتفاع الميوؿ في نسبة الحلار الذي نعيشو في قطاع غزةالوضع انقتلادي السيئ و      
شخلػية تجاريػة مػف رجػاؿ أعمػاؿ وتجػار سػجنوا  ٓٓٛحػوالي  فعمى سبيؿ المثاؿ ىناؾ البطالة،
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 ٓ٘شػيكات تقػدر بحػوالي البمد تعاني مف إرجاع و  ،عمى ذمـ مالية وىذه سابقة لـ تحدث مف قبؿ
 قرار الزكوي.ىذه المعيقات ستؤثر عمى تطبيؽ اإل، كؿ مميوف دونر

 ؟يتعمؽ بعمؿ ىيئة الزكاة الفمسطينية كتكصياتكـ فيماما ىي اقتراحاتكـ . ٕ
  وسيأتي مف خاللو الخيػر الػوفير  نجاز قوميىو إاإلقرار الزكوي  تطبيؽفي اعتقادي أف

مػا عنػده مػف أمػواؿ الكػؿ سػيظير حقيقػة  ةفط  ،مػف ضػريبة الػدخؿ نفسػيا وسيكوف أفضؿ
، وأف يكػػوف ىنػػاؾ جيػػود فعالػػة مػػف قبػػؿ الدولػػة نحػػو بمػػا يرضػػي ضػػميرهو  بمػا يرضػػى اهلل

  إنجاحو.
  بأىميػة تقػديميـ إلقػرار الزكػاة،  الػدعوي والجانػب التوعػوي لمنػاسيجب انىتمػاـ بالجانػب

  وأف بياناتيـ المالية ستكوف محفوظة وبسرية عالية.
 

رامػػي أبػػك شػػعباف " مػػدير عػػاـ بنػػؾ اإلنتػػاج الفمسػػطيني" بتػػاريخ أ. مػػع  مقابمػػة-ح 
 ـ.َُِٖ/ٖ/ِٕ

 مدلكالت ذلؾ؟ىؿ تعتقدكا أنتـ كشركة أف ىناؾ أىمية لتطبيؽ قانكف الزكاة؟ كما  -ُ
الخيػػػار اةوؿ أف الشػػػركة  ،نحػػف كشػػػركات مسػػػاىمة عامػػػة نخضػػػع لخيػػاريف فػػػي دفػػػع الزكػػػاة     

أمػا الخيػار الثػاني فيػو عػدـ دفػع  ،نفسيا ىي مف تدفع الزكاة قبؿ توزيع اةرباح عمػى المسػاىميف
بالغيػػـ فػػي اجتمػػاع الجمعيػػة العامػػة بػػأف  الزكػػاة مػػف اةربػػاح وتوزيػػع اةربػػاح عمػػى المسػػاىميف واا

ولقد ارتأت ىي ة اإلدارة الشرعية ومجمس  ،بأنفسكـ الزكاةاةرباح غير مدفوعة الزكاة وعميكـ دفع 
الماضية أف المسػاىـ يػدفع الزكػاة عػف نفسػو اإلدارة في جميع توزيعات اةرباح أو نتا ل اةعماؿ 

وبالتػػالي نحػػف كشػػركة مسػػاىمة عامػػة ن نقػػدـ إقػػرار زكػػوي ليي ػػة الزكػػاة بنػػاء عمػػى ىػػذه التولػػية 
 فػي رأيػي ميػـ جػداً ، و وىو دفع الزكاة قبػؿ توزيػع اةربػاح ولكف كخيار موجود يمكف تطبيقو نحقاً 

  .تقديـ اإلقرار الزكوي ليي ة الزكاة
أـ أف األمػػر مػػرتبط  ،نحػػك تطبيػػؽ اإلقػػرار الزكػػكم كشػػركة سػػكؼ تتفػػاعمكف ذاتيػػان ىػؿ أنػػتـ   -ِ

 بقرار سيادم يمـز كافة الشركات بتقديميا لإلقرار الزككم؟
دفػػع دولػػة فيػػو بِّعػػداد إقػػرارات زكويػػة و تمػػـز الف لمزكػػاة تفػػرض و كػػاف ىنػػاؾ قػػانو  أكيػػد إذابالت     

 الزكاة ليي ة الزكاة سوؼ نمتـز بذلؾ.
 ىؿ تعتقد أف تطبيؽ اإلقرار الزككم سيحقؽ األثر المممكس لمزكاة؟ -ّ

ىذا اإلقرار سيسيؿ عمػى النػاس و  ،تنظيـ لموضوع الزكاةكيد عندما يكوف ىناؾ ترتيب و أبالت     
  .لدفع الزكاة بطريقة شرعية دمف أف أجتيد كشركة ىناؾ نموذج مع فبدنً 
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 سمبا عمى الضرائب؟ ىؿ تعتقد أنو بتطبيؽ اإلقرار الزككم سيساىـ -ْ
وبالتالي قيمة الضػريبة قمػت  ،ف قيمة الضريبة سوؼ تخلـ مف الزكاةة رسيؤثر سمباً  طبعاً      

يبة فػي الضػر أف يكػوف ىنػاؾ توافػؽ بػيف الزكػاة و لكف مف الممكف و  ،الضريبة إدارةوىذا ن يرضي 
 ملارؼ الزكاة وآليات اللرؼ.

 ىؿ تعتقد أف الكضع السياسي يضمف نجاح تطبيؽ اإلقرار الزككم؟ -ٓ
غيػػر قابػػؿ ي الوقػػت الحػػالي ىػػو قػػانوف منقسػػـ و أو قػػرار يلػػدر فػػأي قػػانوف  ةفط  ران طبًعػػ     

المنظومػػة السياسػػية تعػػاني مػػف إشػػكالية فالوضػػع السياسػػي لػػعب و  ،لمتطبيػػؽ فػػي شػػطري الػػوطف
ولػػو تجػػاوزت فػػي بعػػض اةمػػور وقمػػت بِّلػػدار  ،يقيػػادوف إلػػدار القػػوانيف أو تطبكبيػػرة تحػػوؿ 

ف اا عػنيـ حتػى و  فيػو رغمػاً  قوص ن تستطيع إقناع الناس العمػؿتريد تطبيقو فيو قانوف منقانوف و 
 وبالتالي الوضع السياسي يؤثر عمى موضوع الزكاة. كاف القانوف ممزمًا،

 ما ىي التحديات التي قد تعيؽ تطبيؽ اإلقرار الزككم؟ -ٔ
 .ياسيالوضع الس •
  .الوضع انقتلادي •
  .الثقافة الزكوية عند الناس ومدى أىميتيا •
 .انجتيادات الشخلية عند الناس في احتساب الزكاة •
 تكصياتكـ فيما يتعمؽ بعمؿ ىيئة الزكاة الفمسطينية؟ما ىي اقتراحاتكـ ك  -ٕ
 نشر الوعي عند الناس حوؿ الزكاة وأىميتيا. 
 التركيز عمى الخطاب الدعويوعقد ورشات العمؿ و  ،استخداـ وسا ؿ التوالؿ مع الناس. 
 وريػة إلقنػاع النػاس باليي ػة النشػرات الدزكاة مف خالؿ البيانػات الماليػة و إظيار أنشطة ىي ة ال

 .عماؿ التي تقـو بياوباة
 

 :ىـ النتائجأ
 . ينب ي اةخذ بمبدأ اإللزاـ في تطبيؽ اإلقرار الزكوي.ٔ
العديػػد مػػف المعيقػػات، منيػػا : اننقسػػاـ السياسػػي، والحلػػار  . يعتػػرض تطبيػػؽ اإلقػػرار الزكػػويٕ

 المفروض عمى قطاع غزة، والوضع المالي اللعب الذي يعيشو أبناء شعبنا.
ظيػػػػػار نتػػػػػا ل اةعمػػػػػاؿ مػػػػف خػػػػػالؿ القنػػػػػوات اإلذاعيػػػػػة ٖ . الحػػػػرص عمػػػػػى التوثيػػػػػؽ اإلعالمػػػػي واا

 والتمفزيونية وزيادة اننتشار بيف الناس خالة ألحاب اةمواؿ.
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 الدراسة نتائج

عػف  باللورة الجماعية سالمية إلى تطبيؽ الزكاةاإلو  العربية كثير مف الدوؿ ي مفسعىناؾ  -ٔ
ملػارفيا الشػرعية عبػر مؤسسػات زكويػة  عمػىطريؽ إلػدار قػوانيف تػنظـ جبايتيػا وتوزيعيػا 

  .ليا ىياكميا اإلدارية
فػػػي ىي ػػػة الزكػػػاة الفمسػػػطينية، وعمػػػى جاىزيػػػة لتطبيػػػؽ  وجػػػود إدارة فاعمػػػة ومتخللػػػةعػػػدـ  -ٕ

 .اإلقرار الزكوي
جاىزية اليي ة نحػو تطبيػؽ اإلقػرار الزكػوي مرتبطػة ب طػاء قػانوني مػف قبػؿ الجيػات الرسػمية  -ٖ

 .ذف نحو تطبيؽ القانوف باللورة اإللزاميةاء مف إعطاء اإلحتى يتمكف مجمس اةمن
المػػي نحػػو توعيػػة جميػػور المكمفػػيف عمػػى وجػػود ضػػعؼ ممحػػوظ فػػي الخطػػاب الػػدعوي واإلع -ٗ

 تتبنى تطبيؽ اإلقرار الزكوي.
المػػوا ن واةنظمػػة والنمػػاذج التػػي تسػػاىـ فػػي تنفيػػذ القػػانوف وتطبيػػؽ عػػدـ اننتيػػاء مػػف تجييػػز  -٘

 .اإلقرار الزكوي
، والتػػػي منيػػػا السياسػػػية ،ىنػػػاؾ العديػػػد مػػػف المعيقػػػات التػػػي تعتػػػرض تطبيػػػؽ اإلقػػػرار الزكػػػوي -ٙ

ليػػػػات واضػػػػحة لممتابعػػػػة مػػػػف قبػػػػؿ المجمػػػػس ة ىي ػػػػة الزكػػػػاة، وعػػػػدـ وجػػػػود آ،وجاىزيػػػػوالقانونية
 .التشريعي

نحػػو تطبيػػؽ  ايجابيػػاً  تعتبػػر البي ػػة الفمسػػطينية بي ػػة محافظػػة ومرتبطػػة بالػػديف وىػػذا يمعػػب دوراً  -ٚ
 .اإلقرار الزكوي

 .نحو تنفيذ القانوف وتطبيؽ اإلقرار الزكوي سمبياً  الوضع السياسي المتقمب يمعب دوراً  -ٛ
ة المسػػ ولية عػػف الخمػػؿ فػػي تطبيػػؽ اإلقػػرار الزكػػوي باعتبارىػػػا يتتحمػػؿ ىي ػػة الزكػػاة الفمسػػطين -ٜ

الػػػذراع التنفيػػػذي لتطبيػػػؽ القػػػانوف، والػػػذي يكمػػػف فػػػي ضػػػعؼ الجوانػػػب اإلداريػػػة، وعػػػدـ تػػػوفر 
 اإلمكانيات المادية والموجستية، وعدـ وجود خطة واضحة لمعمؿ، والعمؿ بلور عشوا ية.

ف ىنػاؾ ف ػات مػف النػاس ر ةالضػريبة ون ت نػي الضػريبة عػف الزكػاة ن ت ني الزكػاة عػف -ٓٔ
 تخضع لمزكاة ون تخضع لمضريبة، والعكس لحين.

يفقد الملداقية لدى المػواطف  ةمرىذا او  رتطبيؽ الزكاة يعمؿ في جسـ أكثر مف وجود  -ٔٔ
وبالتػػػالي حرمػػػاف شػػػريحة كبيػػػرة مػػػف مسػػػتحقي  ،ممػػػا يشػػػتت ويبػػػدد أمػػػواؿ الزكػػػاة ،بػػػدفع الزكػػػاة

 الزكاة.
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مػف حيػث التفريػؽ بػيف الشػركات  تنظػيـ الزكػاة قػانوففػي ىناؾ خمؿ في تطبيػؽ اإللزاميػة  -ٕٔ
 واةفراد.

حػػدوث الخالفػػات بػػيف ىي ػػة الزكػػاة الفمسػػطينية ووازرة الماليػػة يػػؤثر عمػػى حجػػـ اإليػػرادات  -ٖٔ
 التي تجمعيا اليي ة.

لػػػػدى ىي ػػػػة الزكػػػػاة  نحػػػػو توجػػػػو المكمفػػػػيف لػػػػدفع الزكػػػػاة اختياريػػػػاً  ممموسػػػػاً  ثػػػػراً ىنػػػػاؾ أ ف  أ -ٗٔ
 .والذي ساىـ بخفض إيرادات ضريبة الدخؿ بشكؿ ممحوظ ،الفمسطينية

 ىناؾ مطالبة مف قبؿ جميور الدافعيف نحو تطبيؽ الزكاة المشروطة. -٘ٔ
دار  -ٙٔ نزاىػػة وشػػفافية  يػػؤثر فػػي الػػذي يػػة منشػػورة عػػف أنشػطة اليي ػػة،ن يوجػد تقػػارير ماليػػة واا

 اليي ة.
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 تكصيات الدراسة
عمػى جاىزيػة لدى ىي ة الزكاة الفمسطينية، وأف تكوف  نبد مف وجود إدارة فاعمة ومتخللة .ٔ

 تامة نحو تطبيؽ اإلقرار الزكوي.
ىنػػاؾ حاجػػة ماسػػة لزيػػادة الػػوعي لػػدى النػػاس بأىميػػة الزكػػاة مػػف خػػالؿ التوعيػػة الجماىيريػػة  .ٕ

يجػػاد قاعػػدة  بكافػػة لػػورىا وتعزيػػز الخطػػاب الػػدعوي واإلعالمػػي وتيي ػػة المنػػاخ المناسػػب، واا
جمعيػا باللػورة  شعبية وتنظيمية إليجاد واقع يتبنى تطبيؽ اإلقرار الزكوي، والتأكيد عمػى أفط 

 نفاؽ في ملارفيا الشرعية.لى زيادة اإللى تعظيميا وبالتالي إيؤدي إ ةاإللزامي
لػػدار كافػػة المػػوا ن واةنظمػػة والنمػػاذج التػػي تسػػاىـ فػػي تنفيػػذ القػػانوف وتطبيػػؽ اإلسػػراع فػػي إ .ٖ

 اإلقرار الزكوي.
عنيػػػا فػػي ت طيػػػة  فريضػػة الزكػػػاة ومػػا يػػنجـ ؽبالمناكفػػات السياسػػػية فيمػػا يتعمػػؽ بتطبيػػػالنػػأي  .ٗ

خػوة ء شػعبنا، وفػتن بػاب التنسػيؽ مػع اإلساسية واإلنسانية في خدمة أبنابعض المتطمبات اة
 ة ال ربية كما ىو الحاؿ في الجوانب اللحية والتعميمية، وشؤف الحل.في الضف

مف الزكاة والضريبة بشكؿ يضمف  مف الممكف إيجاد لي ة توافقية وتكاممية نحو تطبيؽ كالً  .٘
 تحقيؽ المنفعة لملالن العاـ.

عػػف موازنػػة  التأكيػػد عمػػى الشخلػػية انعتباريػػة وانسػػتقالؿ المػػالي واإلداري لمؤسسػػة الزكػػاة .ٙ
 ف لكؿ منيما موارده وملارفو الخالة. الحكومة، عمى اعتبار أ

 فط لى الضػريبة أرسالة واضحة مف المجمس التشريعي إلى مجمس الوزراء ثـ إف يكوف ىناؾ أ .ٚ
 ىي تجاه تحليؿ الزكاة وليس الضريبة. يراداتفي الجباية وتحقيؽ اإل اةولوية

 قػػرار الزكػػوي بمػػدة زمنيػػة محػػدودة، تمييػػداً تيي ػػة الجميػػور الفمسػػطيني نحػػو انلتػػزاـ بتقػػديـ اإل .ٛ
 لتطبيقو باللورة اإللزامية.

ـ مػع تطبيػؽ ع في تطبيؽ اإلقرار الزكوي بشػكؿ إلزامػي، وتعػديؿ القػوانيف لتػتالءينب ي اإلسرا .ٜ
 اإلقرار الزكوي.

و مؤسسػػػات وشػػػركات، مػػػع ًا أفػػػرادلمجميػػػع سػػػواء كػػػانوا أ ف يكػػػوف اإلقػػػرار الزكػػػوي ممزمػػػاً أ .ٓٔ
ف اإللزاميػة ىػي نص عمػى أالتػي تػو  ( مػف قػانوف تنظػيـ الزكػاةٖ) فػي المػادة رقػـإعادة النظر 

 فقط عمى الشركات.
ىناؾ حاجة لتسوية المعيقات والخالفات بػيف ىي ػة الزكػاة الفمسػطينية ووزارة الماليػة، ممػا  .ٔٔ

 يساىـ في زيادة إيرادات الزكاة.
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عمػػػى  تكػػػوفو  ،وعػػػةمػػػف اختلالػػػات متن عمميػػػة تشػػػكيؿ مرجعيػػػةنبػػػد أف تقػػػـو اليي ػػػة ب .ٕٔ
وتوضػػين يمػا يخػػص الزكػاة استفسػػاراتيـ ف عمػىاإلجابػػة المكمفػيف و لمتوالػؿ مػػع  تامػػة جاىزيػة

 .مستجد كؿ
ا عالقػة بالزكػاة مسػاقات دراسػية ليػ إضافةاعتماد الجامعات الفمسطينية برامل دراسية أو  .ٖٔ

 ."عمؿ برامل تدريبية " دبمـو مختص أيضاوطرؽ احتسابيا، و 
كػػؿ عػػاـ أو عػػاميف مػػع مراعػػاة الظػػروؼ  المرتبػػات الزكػػاة عمػػىاحتسػػاب معػػايير تحػػديث  .ٗٔ

 حلار". حروب،الخالة التي نمر بيا بشكؿ خاص" 
مجمػػس  -رواتػػب المػػوظفيف – اإلجبػػار"الطػػوع و  مراجعػػة التعارضػػات الموجػػودة بالقػػانوف .٘ٔ

 ".اإلدارةاةمناء ، مجمس 
 حيد العمؿ الزكوي.دمل لجاف الزكاة ضمف منظومة ىي ة الزكاة الفمسطينية وتو  .ٙٔ
لػػى حضػػور مراسػػـ عمميػػة توزيػػع الزكػػاة، أو دعػػوتيـ إ شػػراؾ دافعػػي الزكػػاة فػػينبػػد مػػف إ .ٚٔ

شػػػرا ة ينيا تعزيػػػز ملػػػداقكيـ فػػي كافػػػة الفعاليػػػات التػػػي مػػف شػػػأتدشػػيف المشػػػاريع المختمفػػػة، واا
 وشفافية ىي ة الزكاة الفمسطينية تجاه دافعي الزكاة.

ن حتػو التنفيذيػة، تتعمػؽ  لى قػانوف تنظػيـ الزكػاة أوو إضافة مادة إضرورة إجراء تعديؿ أ .ٛٔ
بالزكاة المشروطة وذلؾ مف خالؿ السماح لدافعي الزكاة بتسمية مف يروف أنيـ مف ألحاب 
انسػػتحقاؽ وذلػػؾ مػػف خػػالؿ تخلػػيص نسػػبة محػػددة مػػف مبمػػ  الزكػػاة المػػدفوع، عمػػى أف يػػتـ 

 ينية.اللرؼ وفؽ المعايير المعموؿ بيا في ىي ة الزكاة الفمسط
اةىميػػػة والحكوميػػػة ضػػػرورة وجػػػود عالقػػػة تنسػػػيؽ وشػػػراكة بػػػيف ىي ػػػة الزكػػػاة والمؤسسػػػات  .ٜٔ

جػػراء الػػربط انلكترونػػي وتػػوفير قواعػػد البيانػػات التػػي تسػػاعد اليي ػػة عمػػى وذلػػؾ مػػف خػػالؿ إ
 تحقيؽ أىدافيا خالة فيما يتعمؽ بجانبي الجباية واللرؼ.
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 المراجع

 أكالن : القرآف الكريـ.
 ثانيان : الكتب :

 . )د. ـ(: دار طوؽ النجاة.ٔ، طلحين البخاريـ(. ٕٔٓٓ.)محمد بف إسماعيؿالبخاري، 
، )د. ط(. بيػػػػروت: دار ال ػػػػرب سػػػػنف الترمػػػػذيـ(. ٜٜٛٔ. )محمػػػػد بػػػػف عيسػػػػى بػػػػف َسػػػػْورةالترمػػػػذي، 

  .اإلسالمي
 . )د. ط(. )د. ت(. )د. ـ( : المممكة العربية السعودية.التطبيؽ العممي لمزكاة والضريبة في المممكة

. )د. ـ(: دار الرسػػػالة ٔط .سػػػنف أبػػػي داودـ(. ٜٕٓٓ). سػػػميماف بػػػف اةشػػػعث بػػػف إسػػػحاؽ، أبػػػو داود
 العالمية.

 . )د. ـ(: اليي ة الملرية العامة لمكتاب.ٔ. طتفسير المنارـ(. ٜٜٓٔ. )محمد رشيد بف عميرضا، 
. السػػػعودية: مركػػػز الممػػػؾ فيلػػػؿ ٔط. اةمػػػواؿ. ـ(ٜٙٛٔ). مخمػػػد بػػػف قتيبػػػةحميػػػد بػػػف ، ابػػف زنجويػػػو

 لمبحوث والدراسات اإلسالمية.
. القػاىرة: ٕط. موسػوعة مسػا ؿ الجميػور فػي الفقػو اإلسػالميـ(. ٕٚٓٓ. )محمد نعيـ محمػدساعي، 

 دار السالـ لمطباعة والنشر والتوزيع.
، )د. ط(. )د. ـ(: دار السػػػالؾ ةقػػػرب المسػػػالؾبم ػػػة . )د. ت(. أحمػػػد بػػػف محمػػػد الخمػػػوتي اللػػػاوي،

 المعارؼ.
. )د. ـ(: ٚ. طمنػػار السػػبيؿ فػػي شػػرح الػػدليؿـ(. ٜٜٛٔ. )إبػػراىيـ بػػف محمػػد بػػف سػػالـ، ابػػف ضػػوياف

 المكتب اإلسالمي.
. الريػػاض: مػػدار ٔ. طالِفقػػوُ الميَسطػػرـ(. ٕٔٔٓالطيػػار، عبػػداهللر المطمػػؽ، عبػػداهللر الموَسػػى، محمػػد. )

 ر.الوطف لمنش
. )د. ط(. )د. ـ(: موقػػػػع دروس لمشػػػػيخ العثيمػػػػيف. )د. ت(. محمػػػػد بػػػػف لػػػػالن بػػػػف محمػػػػد. عثيمػػػػيفال

 الشبكة اإلسالمية.
مجمػػوع فتػػاوى ورسػػا ؿ فضػػيمة الشػػيخ محمػػد بػػف ـ(. ٖٜٜٔ. )محمػػد بػػف لػػالن بػػف محمػػدعثيمػػيف، ال 

 )د. ط(.)د. ـ(: دار الوطف.. لالن العثيميف
 . بيروت: دار الكتب العممية.ٖ. طأحكاـ القرآفـ(. ٖٕٓٓ. )محمد بف عبد اهلل، ابف العربي 

 ، )د. ط(. )د. ـ( : المممكة العربية السعودية.اإلدارة الزكوية في المممكةال امدي، لباح. )د. ت(. 
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(. دراسػػة فقييػػة تألػػيمية لمسػػتجدات الزكػػاة)نػػوازؿ الزكػػاة . (ـٜٕٓٓ). عبػػد اهلل بػػف منلػػورال فيمػػي، 
 .يماف لمنشر والتوزيعدار ال. الرياض: ٔط

 ، )د. ط(. د. ـ: دار ومكتبة اليالؿ.كتاب العيف. )د. ت(. الخميؿ بف أحمدالفراىيدي، 
عمػػاف:  .ٔط .ةتطبيقيػػمؤسسػػات الزكػػاة وتقيػػيـ دورىػػا انقتلػػادي دراسػػة  ـ(.ٕٓٔٓفرحػػاف، محمػػد. )

 دار الحامد لمنشر.
)د. ـ(: دار الكتػػػػب . ٔط .خميػػػػؿالتػػػػاج واإلكميػػػػؿ لمختلػػػػر ـ(. ٜٜٗٔ.)محمػػػػد بػػػػف يوسػػػػؼ، القاسػػػػـ

 العممية.
(. الريػػاض: مؤسسػػة الجريسػػي )د. ط. منزلػػة الزكػػاة فػػي اإلسػػالـسػػعيد بػػف عمػػي.)د. ت(. القحطػػاني، 

 لمتوزيع واإلعالف.
 ، )د. ط(. القاىرة: مكتبة القاىرة.الم نيـ(. ٜٛٙٔ. )موفؽ الديف عبد اهلل بف أحمد، ابف قدامة

 . بيروت: مؤسسة الرسالة.ٕ. طفقو الزكاةـ(. ٖٜٚٔالقرضاوي، يوسؼ. )
 . القاىرة: دار الكتب الملرية.ٕ، طالجامع ةحكاـ القرآفـ(. ٜٗٙٔ. )محمد بف أحمدالقرطبي، 
. بيروت: ٔط. إعالـ الموقعيف عف رب العالميفـ(. ٜٜٔٔ). محمد بف أبي بكر بف أيوب، ابف القيـ

 دار الكتب العممية.
. )د. ٕط، في ترتيػب الشػرا ع بدا ع اللنا عـ(. ٜٙٛٔ. )بكر بف مسعودعالء الديف، أبو ، الكاساني

 ـ(: دار الكتب العممية.
. الريػاض: دار ٔ. طدليؿ الطالب لنيػؿ المطالػبـ(. ٕٗٓٓ. )مرعي بف يوسؼ بف أبى بكرالكرمي، 

 طيبة لمنشر والتوزيع.
 (: دار الرسالة العالمية.. )د. ـٔط. سنف ابف ماجوـ(. ٜٕٓٓ). محمد بف يزيد القزويني، ابف ماجة
. بيػروت: دار الكتػب ٔ، طالحػاوي الكبيػرـ(. ٜٜٜٔ. )عمي بف محمد بف محمد بف حبيبالماوردي، 
 العممية.

المسند اللحين المختلر بنقؿ العدؿ عف العػدؿ إلػى رسػوؿ اهلل . . )د. ت(مسمـ بف الحجاج مسمـ، 
 العربي.)د. ط(. بيروت: دار إحياء التراث .لمى اهلل عميو وسمـ
الجيػػات  -مياميػػا –أىػػدافيا  –ملػػمحة الزكػػاة والػػدخؿ )نشػػأتيا ـ(. ٕٗٓٓملػػمحة الزكػػاة والػػدخؿ، )

 . )د. ط(. )د. ـ( : المممكة العربية السعودية.التابعة ليا(
 ، )د. ط(. )د. ـ( : المممكة العربية السعودية. دليؿ الفحصملمحة الزكاة والدخؿ، )د. ت(. 

 . )د. ـ(: دار المسمـ لمنشر والتوزيع.ٔ. طاإلجماعـ(. ٕٗٓٓ. )محمد بف إبراىيـ ، ابف المنذر
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. )د. ـ(: دار البشػػػػػػا ر ٔ، طكنػػػػػػز الػػػػػػدقا ؽـ(. ٕٔٔٓ. )عبػػػػػػد اهلل بػػػػػػف أحمػػػػػػد بػػػػػػف محمػػػػػػودالنسػػػػػػفي، 
 اإلسالمية.

)د. ـ(:  ، )د. ط(.المجمػوع شػرح الميػذب)د. ت(. . أبػو زكريػا محيػي الػديف يحيػى بػف شػرؼالنووي، 
 الفكر. دار

 . )د. ط(. )د. ـ( : غزة.ـٕ٘ٔٓدليؿ اإلنجاز لعاـ ـ(. ٕ٘ٔٓىي ة الزكاة الفمسطينية، )
 . )د. ط(. )د. ـ( : غزة.ـٕٙٔٓدليؿ اإلنجاز لعاـ ـ(. ٕٙٔٓىي ة الزكاة الفمسطينية، )

: . )د. ط(. ملػػرالموسػػوعة الفقييػػة الكويتيػػة. )د. ت(. الكويػػت –وزارة اةوقػػاؼ والشػػ وف اإلسػػالمية 
 مطابع دار اللفوة.

 
 ثالثان : الرسائؿ العممية :

محاكاة الزكاة لمضريبة في مجالي التنمية انقتلادية وانجتماعيػة: دراسػة ـ(. ٖٕٔٓ. )بايزيد، بمعدؿ
جامعػػة قالػػدي مربػػاح _ )رسػػالة ماجسػػتير غيػػر منشػػورة(.  ٜٕٓٓ-ٖٕٓٓحالػػة الجزا ػػر لمفتػػرة 

 .الجزا ر، ورقمة
)رسػالة ماجسػتير  كػؿ مػف الزكػاة والضػريبة عمػى التنميػة انقتلػادية رـ(. أثػٜٕٓٓ)حسونة، فاطمة. 

 .فمسطيف، النجاح الوطنية، نابمسغير منشورة(. جامعة 
 اةردفدراسػػػة العوامػػػؿ المػػػؤثرة فػػػي سػػػموؾ المكمفػػػيف بػػػدفع الزكػػػاة: حالػػػة ـ(. ٜٜٛٔخػػػريس، نجيػػػب. )

 اةردف.)رسالة ماجستير غير منشورة(. جامعة اليرموؾ، 
)رسػػػػالة ماجسػػػػتير غيػػػػر  زكػػػػاة المسػػػػت الت فػػػػي الفقػػػػو اإلسػػػػالميـ(. ٕٚٓٓعبػػػػداهلل، خميػػػػؿ ىػػػػاني. )

 منشورة(. نابمس: جامعة النجاح.
 المقترحػة واإلسػتراتيجيةواقػع تطبيػؽ قػانوف تنظػيـ الزكػاة فػي فمسػطيف  ـ(.ٕٙٔٓمينا، عبد النالر. )

والسياسػػػة لمدراسػػػات العميػػػا وجامعػػػة اةقلػػػى، )رسػػػالة ماجسػػػتير غيػػػر منشػػػورة(. أكاديميػػػة اإلدارة 
 غزة.

)رسػػالة ماجسػػتير غيػػر  والحمػػوؿنحػػو لػػندوؽ خميجػػي لمزكػػاة المعوقػػات ـ(. ٖٕٔٓاليػػافعي، محمػػد. )
 منشورة(. جامعة اليرموؾ، اةردف.

إدارة وتنظيـ أمواؿ الزكاة وأثرىما في الحد مػف ظػاىرة الفقػر فػي قطػاع غػزة: ـ(. ٕٚٓٓعميوة، جبر. )
)رسػػػػالة  غػػػػزةالعاممػػػػة فػػػػي مجػػػػاؿ الزكػػػػاة فػػػػي قطػػػػاع  اإلسػػػػالميةة عمػػػػى الجمعيػػػػات يػػػػتطبيق دراسػػػػة

 ، غزة.اإلسالميةماجستير غير منشورة(. الجامعة 
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 رابعان : الدكريات :

الال حػػة الخالػػة بنظػػاـ عمػػؿ اإلدارة العامػػة ، وزارة اةوقػػاؼ الفمسػػطينية –اإلدارة العامػػة لمزكػػاة 
 ، )د. ت(.لندوؽ الزكاةل

نمػػػوذج مقتػػػرح لتنظػػػيـ إداري معالػػػر لمؤسسػػػة الزكػػػاة فػػػي ضػػػوء ـ . ٕٓٔٓجػػػاىيف، محمػػػد محمػػػد. 
(. ٓٗ) ٗٔ، ملػػر -مجمػػة مركػػز لػػالن عبػػد اهلل كامػػؿ لالقتلػػاد اإلسػػالمي. المبػػادئ الفقييػػة

ٔٙٓ – ٔٔٔ. 
مؤسسػػات الزكػػاة المعالػػرة ودورىػػا انقتلػػادي مػػع ـ(. ٕٗٔٓ)التػػومي، التػػومي. ، الجروشػػي، عمػػي 

انقتلػػػاد  ةدراسػػػات انقتلػػػاد واةعمػػػاؿ، كميػػػمجمػػة ، رة الػػػى تجػػػارب بعػػػض الػػػدوؿ العربيػػػةاإلشػػا
  .ٙ-ٖٖ(، ٔ)ٔ،املراتو، ليبي ة، جامعوالعمـو السياسية

 ىػ.٘ٓٗٔ/ٚ/ٕ(. اللادر بتاريخ ٓٗ، رقـ )ـ/ن حة الزكاة التنفيذيةالديواف الممكي السعودي، 
(. ٛٙٙٗ، جريػػػدة أـ القػػػرى. ع )العامػػػة لمزكػػػاة والػػػدخؿلػػػوا ن وأنظمػػػة تنظػػػيـ اليي ػػػة الػػػديواف الممكػػػي، 

 ىػ.ٖٛٗٔ/ٛ/ٔاللادرة بتاريخ 
ىي ػػة الزكػػاة الفمسػػطينية. ورقػػة عمػػؿ مقدمػػة إلػػى ورشػػة عمػػؿ الزكػػاة ـ(. ٖٕٔٓعػػالء الػػديف. ) ،الرفػػاتي

 ، ىي ة الزكاة الفمسطينية، غزة.ماؿفي فمسطيف الواقع واآل
. ( فػػي السػػياؽ المحمػػئٕٔٓ – ٖٜٚٔزكػػاة فػػي غػػزة )مؤسسػػات الـ(. ٕٕٔٓشػػاوبميف، عمانو يػػؿ. )

ورقػػة عمػػؿ مقدمػػة إلػػى ورشػػة عمػػؿ دور المؤسسػػات الخيريػػة اإلسػػالمية وأسػػموب إدارتيػػا. مركػػز 
 دراسات النزاعات والتنمية وبناء السالـ، سويسرا.

. التكامػػػؿ والتوفيػػػؽ بػػػيف نظػػػامي الزكػػػاة والضػػػرا ب فػػػي مجتمػػػع معالػػػرـ(. ٕٔٓٓحسػػػيف. ) ،شػػػحاتة
 دراسة مقدمة إلى المؤتمر الضريبى الثالث عشر، كمية التجارة، جامعة عيف شمس. 

. دراسػػػة مقدمػػػة إلػػػى فقػػػو التطبيػػػؽ اإللزامػػػي لمزكػػػاة عمػػػى مسػػػتوى الدولػػػةـ(. ٕٙٓٓحسػػػيف. ) ،شػػػحاتة
 لمتنمية. اإلسالميلمبحوث والتدريب، جدة، البنؾ  اإلسالميالمعيد 

. ورقة عمؿ مقدمػة إلػى تنظيـ الزكاة الفمسطينيقانوف ل الحالي تطبيؽالواقع ـ(. ٕٛٔٓشعباف، إياد. )
 ورشة عمؿ "آليات تطبيؽ اإلقرار الزكوي"، كمية التجارة، الجامعة اإلسالمية، غزة.

ورقػة بحثيػة مقدمػة الػى الممتقػى . دور لندوؽ الزكاة في الحد مف البطالة(. ـٕٔٔٓ. )ىواري عامر،
 .في القضاء عمى البطالة وتحقيؽ التنمية المستدامة، الجزا رالوطني اةوؿ: استراتيجية الحكومة 

، ورقة عمؿ مقدمػة إلػى الورشػة الوطنيػة التجربة السودانية في الجبايةـ(. ٕٔٔٓعموة، اةميف عمي. )
 لتطوير مناىل فقو الزكاة في التعميـ العاـ والجامعي. المعيد العالي لعمـو الزكاة، السوداف.
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ة يػمشروعية الجمع بيف قانوني الزكػاة والضػريبة فػي فمسػطيف دراسػة تحميمـ(. ٕ٘ٔٓ)محمد. العمور، 
 . ٕٕٔ-ٜٚٔ(، ٕ)ٜٔ(،اإلنسانية)سمسمة العمـو اةقلى ، مجمة جامعة تأليمية

. ورقة عمؿ مقدمة إلى ورشػة عمػؿ الضريبة والزكاة في القانوف الفمسطينيـ(. ٖٕٔٓمحمد. ) ،ال وؿ
 ، ىي ة الزكاة الفمسطينية، غزة. واآلماؿالزكاة في فمسطيف الواقع 

. فػػي كمػػاؿ زريػػؽ، تجربػػة ديػػواف الزكػػاة السػػوداني فػػي محاربػػة الفقػػرـ(. ٕٓٔٓالفػػادني، عبػػد القػػادر. )
ورحمػػػػوف بػػػػوعالـ )محػػػػرريف(، مؤسسػػػػات الزكػػػػاة فػػػػي الػػػػوطف العربػػػػي: دراسػػػػة تقويميػػػػة لتجػػػػارب 

(. عمػػػاف : مكتبػػػة ٙٚ٘ – ٖٖ٘مؤسسػػػات الزكػػػاة ودورىػػػا فػػػي مكافحػػػة ظػػػاىرة الفقػػػر )ص ص 
 المجتمع العربي لمنشر والتوزيع.

فػػي تنميػػة مسػػتدامة للػػندوؽ  والمػػأموؿالتجربػػة الفمسػػطينية مػػا بػػيف الواقػػع ـ(. ٕٕٔٓقاسػػـ، جمػػاؿ. )
-ٖٚٔ(، ٕ)ٖ، مجمة انقتلاد والتنمية البشرية، ٕٕٔٓإلى  ٕٚٓٓالزكاة الفمسطيني مف العاـ 

ٔ٘ٓ. 
ـ(. النمػػػػػاذج المؤسسػػػػػية التطبيقيػػػػػة لتحلػػػػػيؿ الزكػػػػػاة وتوزيعيػػػػػا فػػػػػي البمػػػػػداف ٕٔٓٓقحػػػػػؼ، منػػػػػذر. )

اإلطػػػػار المؤسسػػػػي والمجتمعػػػػات اإلسػػػػالمية. فػػػػي بػػػػوعالـ جاللػػػػي، ومحمػػػػد العممػػػػي )محػػػػرريف(، 
اإلسػػػالمي لمتنميػػػة، المعيػػػد اإلسػػػالمي لمبحػػػوث  ؾ، البنػػػٖٕٚ - ٜٜٔ، لمزكاة_أبعػػػاده ومضػػػامينو

 ية.والتدريب، السعود
، اللػػػػػػػػادر بتػػػػػػػػاريخ ـٕٗٓٓن حػػػػػػػػة الزكػػػػػػػػاة لسػػػػػػػػنة المجمػػػػػػػػس اةعمػػػػػػػػى ةمنػػػػػػػػاء الزكػػػػػػػػاة السػػػػػػػػوداني، 

 ـ.ٕٗٓٓ/ٕٔ/ٕٛ
ـ، الوقػػػػا ع ٕٛٓٓ( لسػػػػنة ٜالمجمػػػػس التشػػػػريعي الفمسػػػػطيني، قػػػػانوف تنظػػػػيـ الزكػػػػاة الفمسػػػػطيني رقػػػػـ )

 ـ.ٕٛٓٓ/ٔٔ/ٕٓ(. اللادر بتاريخ ٔٛالفمسطينية. ع )
 ـ.ٕٔٓٓ/ٙ/ٓٔ، اللادر بتاريخ ـٕٔٓٓالزكاة لسنة قانوف المجمس الوطني السوداني، 

. )د. ط(. ـٕٕٓٓ –ـ ٕٙٔٓالخطػة انسػتراتيجية ـ(. ٕٙٔٓمجمس أمناء ىي ة الزكػاة الفمسػطينية، )
 )د. ـ( : غزة.

، ـ(ٕٛٓٓ( لسػنة )ٜالال حة التنفيذية لقانوف تنظػيـ الزكػاة رقػـ )مجمس أمناء ىي ة الزكاة الفمسطينية، 
 ـ.ٕٗٔٓ/٘/ٕٚاللادرة بتاريخ 

. ورقػػة قػػانوف تنظػػيـ الزكػػاة فػػي فمسػػطيف المعوقػػات والمحفػػزاتـ(. تطبيػػؽ ٖٕٔٓ. )إسػػماعيؿ ،محفػػوظ
 عمؿ مقدمة إلى ورشة عمؿ الزكاة في فمسطيف الواقع والمأموؿ، ىي ة الزكاة الفمسطينية، غزة. 

لػى ورشػة العمػؿ . ورقة عمؿ مقدمة إتجربة ديواف الزكاةـ(. ٕٙٓٓمحمد، نلر الديف فضؿ المولد. )
 اإلقميمية حوؿ التنمية المحمية ودورىا في التنمية انجتماعية. )د. ـ( : السوداف.



ُٕٔ 
 

. ورقة عمؿ مقدمة إلى ورشة عمؿ الزكػاة تجربة ديواف الزكاة في السودافـ(. ٖٕٔٓمحمد. )، يوسؼ
 ، ىي ة الزكاة الفمسطينية، غزة.واآلماؿفي فمسطيف الواقع 

 
االلكتركنية :خامسان : المكاقع   
 ٕٓ، تاريخ انطػالع : فوا د الزكاة وأثرىا في المجتمعـ(. ٕٔٔٓمايوٕٚ. )زاللبحي، أبو عبد العزي

 (.http://feqhweb.com/vb/t10664.htmlـ. الموقع: الممتقى الفقيي )ٕٛٔٓيوليو
ديسػػػػػمبر  ٔ، تػػػػػاريخ انطػػػػػالع : إنجػػػػػازات لػػػػػندوؽ الزكػػػػػاة الفمسػػػػػطينيموقػػػػػع العػػػػػرب اآلف، )د. ت(. 

ـ.الموقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػع:ٕٚٔٓ
(http://iaanews.com/(X(1)S(glilba1q3h0bqsgqxrje4220))/News/Print/?id

=134961.) 
، تػاريخ انطػالع ـٕٙٔٓتقرير ديػواف الزكػاة لعػاـ يونيو(.  ٜـ، ٕٚٔٓموقع ديواف الزكاة السوداني، )

-http://www.zakat)ـ. الموقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػع : ٕٛٔٓفبرابػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر  ٙ: 
chamber.gov.sd/arabic/index.php/2012-07-05-09-13-19/2012-07-

23-15-59-45/images/stories/report2016.pdf). 
تػػػػاريخ  اتفاقيػػػػة لتنفيػػػػذ مشػػػػاريع تنمويػػػػة لمجػػػػاف الزكػػػػاة.أبريػػػػؿ(. توقيػػػػع ٜـ، ٕٛٔٓموقػػػػع وكالػػػػة سػػػػوا. )

 (. https://palsawa.com/post/147900ـ. الموقع : )ٕٛٔٓأغسطس  ٕطالع : ان
مقػاؿ بعنػواف مجمػس الػوزراء يلػادؽ عمػى تشػكيؿ لجنػة أغسػطس(.  ٘ٔـ، ٕٚٔٓموقع وكالة معػًا، )

ـ. الموقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػع : ٕٚٔٓديسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػمبر  ٕ٘. تػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاريخ انطػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالع : وطنيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة لألضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاحي
https://www.maannews.net/Content.aspx?id=919038).) 

 
 سادسان : المقابالت الشخصية :

مقابمة شخلية أجراىا الباحث مع د. نافذ ياسيف المدىوف " أميف عاـ المجمس التشػريعي الفمسػطيني" 
 ـ.ٕٛٔٓ/ٚ/ٕٔبتاريخ 

بمة شخلية أجراىا الباحث مع أ. جماؿ طمب لالن نلار "ر يس لجنة الموازنة والشػؤوف الماليػة مقا
 ـ.ٕٛٔٓ/ٚ/ٕٔبالمجمس التشريعي الفمسطيني" بتاريخ 

مقابمة شخلية أجراىا الباحػث مػع د . عػاطؼ عػدواف "ر ػيس المجنػة انقتلػادية بػالمجمس التشػريعي 
 ـ.ٕٛٔٓ/ٚ/ٙٔالفمسطيني" بتاريخ 

http://feqhweb.com/vb/t10664.html
https://www.maannews.net/Content.aspx?id=919038)
https://www.maannews.net/Content.aspx?id=919038)
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خلػػية أجراىػػا الباحػػث مػػع أ. أحمػػد حسػػف الشػػنطي "مػػدير عػػاـ ضػػريبة الػػدخؿ بػػوزارة الماليػػة" مقابمػػة ش
 ـ.ٕٛٔٓ/ٚ/ٗبتاريخ 

 –مع أ. عوني راغب الباشا "الوكيؿ المساعد ور يس مجمػع اإليػرادات  أجراىا الباحث مقابمة شخلية
 ـ.ٕٛٔٓ/ٚ/ٜٕوزارة المالية" بتاريخ 

" مػع أ. د ماجػد الفػرا "أمػيف سػر مجمػس أمنػاء ىي ػة الزكػاة الفمسػطينية  أجراىػا الباحػث مقابمة شخلية
 ـ.ٕٛٔٓ/ٛ/٘بتاريخ 

مقابمة شخلية أجراىا الباحث مع د. شحادة السويركي "عضػو مجمػس أمنػاء ىي ػة الزكػاة الفمسػطينية" 
 ـ.ٕٛٔٓ/ٓٔ/ٜبتاريخ 

 –الفمسػػػػطيني  مقابمػػػػة شخلػػػػية أجراىػػػػا الباحػػػػث مػػػػع أ. حسػػػػاف طيبػػػػوب "مػػػػدير عػػػػاـ لػػػػندوؽ الزكػػػػاة
 ـ.ٕٚٔٓ/ٕٔ/ٛٔمحافظات الضفة" بتاريخ 

وزارة اةوقػاؼ  –مقابمة شخلية أجراىا الباحث مع أ. أسامة سميـ " مدير اإلدارة العامة لمجػاف الزكػاة 
 ـ.ٕٛٔٓ/ٚ/ٖٔمحافظات قطاع غزة" بتاريخ  –

حاسػبة والتػدقيؽ" مقابمة شخلية أجراىا الباحػث مػع د. عبػد الحكػيـ أبػو دغػيـ "مػدير مكتػب الوفػاء لمم
 ـ.ٕٛٔٓ/ٛ/ٜبتاريخ 

مقابمػػػػػة شخلػػػػػية أجراىػػػػػا الباحػػػػػث مػػػػػع أ. زيػػػػػاد البردويػػػػػؿ "مػػػػػدير مكتػػػػػب الوليػػػػػد لممحاسػػػػػبة" بتػػػػػاريخ 
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 ( ُرقـ ) ممحؽ
 أسماء األشخاص الذيف تـ مقابمتيـ

 
 المؤسسة الكظيفيالمسمى  اسـ الشخص الذم تـ مقابمتو  ـ
أميف سر مجمس أمناء ىي ة  أ. د ماجد محمد الفرا ٔ

 الزكاة الفمسطينية
 ىي ة الزكاة الفمسطينية

 
2 

عضو مجمس أمناء ىي ة  د. شحادة سعيد السويركي
 –الزكاة الفمسطينية 

المحاضر في كمية الشريعة 
والقانوف في الجامعة 

 اإلسالمية

 ىي ة الزكاة الفمسطينية

ر يس المجنة انقتلادية في  إبراىيـ عدوافد. عاطؼ  ٖ
 المجمس التشريعي الفمسطيني

المجمس التشريعي 
 الفمسطيني

ر يس لجنة الموازنة والشؤوف  أ. جماؿ طمب لالن نلار ٗ
المالية في المجمس التشريعي 

 الفمسطيني

المجمس التشريعي 
 الفمسطيني

التشريعي أميف عاـ المجمس  د. نافذ ياسيف المدىوف ٘
 الفمسطيني

المجمس التشريعي 
 الفمسطيني

الوكيؿ المساعد ور يس  أ. عوني راغب الباشا ٙ
مجمع اإليرادات في وزارة 

 المالية

 وزارة المالية الفمسطينية

 وزارة المالية الفمسطينية مدير عاـ ضريبة الدخؿ أ. أحمد حسف الشنطي ٚ
مدير عاـ لندوؽ الزكاة  أ. حساف طيبوب ٛ

 الفمسطيني
وزارة اةوقاؼ والشؤوف 

المحافظات  –الدينية 
 الشمالية

وزارة اةوقاؼ والشؤوف  مدير اإلدارة العامة لمزكاة أ. أسامة ياسيف اسميـ ٜ
المحافظات  –الدينية 

 الجنوبية
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 وزارة المالية الفمسطينية باحث مختص أ. عبد النالر نظير مينا ٓٔ
لقغاثة  جمعية سواعد مختصباحث  أ. جبر زيداف عميوة ٔٔ

 والتنمية
مدير عاـ شركة الوفاء  د. عبد الحكيـ محمد أبو دغيـ  ٕٔ

 لمتدقيؽ وانستشارات المالية 
شركة الوفاء لمتدقيؽ 
 وانستشارات المالية

 مكتب الوليد لممحاسبة مدير مكتب الوليد لممحاسبة أ. زياد البردويؿ ٖٔ
مدير مكتب كماؿ الميدنة  الميدنة إبراىيـ أ. كماؿ ٗٔ

 لمتدقيؽ والمحاسبة
مكتب كماؿ الميدنة لمتدقيؽ 

 والمحاسبة
مدير مكتب ال د لممحاسبة  أبو جبؿ ملطفى أ. يحيى ٘ٔ

 والتدقيؽ
مكتب ال د لممحاسبة 

 والتدقيؽ
مدير مكتب محمد غراب  أ. محمد عبد الرحمف غراب ٙٔ

إلدارة الحسابات والتجارة 
يداف العامة ومدير شركة م

 لممقاونت

مكتب محمد غراب إلدارة 
 –الحسابات والتجارة العامة 
 شركة ميداف لممقاونت

مدير عاـ شركة اليرموؾ  أ. عواد سعد الديف بكر ٚٔ
اليندسية لممقاونت واةعماؿ 

 التجارية

شركة اليرموؾ اليندسية 
 لممقاونت واةعماؿ التجارية

أحمد  عوفمدير عاـ شركة  أ. عوف أحمد طو ٛٔ
 طو وشركاؤه لمتجارة العامة

شركة عوف أحمد طو 
 وشركاؤه لمتجارة العامة

مدير عاـ بنؾ اإلنتاج  أ. رامي عبد الرافع أبو شعباف ٜٔ
 الفمسطيني

 بنؾ اإلنتاج الفمسطيني
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 (ِرقـ ) ممحؽ
 أسئمة المقابالت التي أجراىا الباحث

 أكالن : أسئمة المجمس التشريعي الفمسطيني.
 ما ىي طبيعة العالقة بينكـ و بيف ىي ة الزكاة الفمسطينية ؟ وكيؼ ترى أثر ىذه العالقة؟ -ٔ
 ؟ما ىي طبيعة العالقة مع وزارة المالية  -ٕ
 ؟ مف ىو القا ـ عمى وضع قانوف تنظيـ الزكاة -ٖ
ىػػػؿ تعتقػػػػد أف تفعيػػػػؿ اإلقػػػرار الزكػػػػوي وفػػػػؽ قػػػانوف تنظػػػػيـ الزكػػػػاة ضػػػرورية فػػػػي ظػػػػؿ الواقػػػػع  -ٗ

 ني الذى نعيش ؟ و ىؿ ت نى الزكاة عف الضريبة بذلؾ اإللزاـ أو التطبيؽ؟الفمسطي
 ىؿ تؤيد فكرة التدرج في الجبرية ؟ -٘
 ىؿ ىناؾ توجو نحو تعديؿ قانوف الضريبة أو إل اءه؟ -ٙ
مػػف المعػػابر أو انسػػتقطاعات  الزكػػاة تحلػػيؿحػػوؿ قيػػاـ اليي ػػة الماليػػة وزارة  تعتػػرضلمػػاذا  -ٚ

 غيره؟و الضريبية مف رواتب الموظفيف 
ىػػػؿ يقبػػػؿ الجميػػػور الفمسػػػطيني ودافعػػػي الزكػػػاة مػػػف أشػػػخاص وشػػػركات ورجػػػاؿ أعمػػػاؿ بػػػأف  -ٛ

 يلرح عف أموالو مف خالؿ إقرارات الزكاة وتقديميا لميي ة بلورة نظامية؟
 مجاف الزكاة؟باليي ة ما عالقة  -ٜ
 ىذه المجاف لميي ة؟ىؿ تؤيد انضماـ  -ٓٔ
 ؟ متمويؿ الخارجيىؿ تعتقد أفط ىناؾ أىمية ل -ٔٔ
 ؟ حوؿ تطوير ىي ة الزكاة الفمسطينية التولياتما ىي أىـ  -ٕٔ
 

 ثانيان : أسئمة مجمس أمناء ىيئة الزكاة الفمسطينية.
 أف ىناؾ جاىزية لدى اليي ة لتطبيؽ اإلقرار الزكوي ؟ىؿ تعتقد  -ُ
 الجاىزية مرتبطة بِّجراء قانوني؟ ىؿ -ٕ
 ىؿ تعتقد أف ممارسة اإللزامية و الجبرية ضروري لتطبيؽ القانوف؟ -ٖ
 ىؿ تؤيد أف تلبن الزكاة والضريبة ضمف ملمحة واحدة؟ -ٗ
 ىؿ تطبيؽ اإلقرار الزكوي ضروري في الوقت الراىف؟ -٘
 ىؿ تعتقد أف تطبيؽ اإلقرار سيحقؽ اةثر الممموس لمزكاة ؟ -ٙ
 التي تواجو تطبيؽ اإلقرار الزكوي ؟ التحدياتما ىي  -ٚ
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 ثالثان : أسئمة كزارة المالية الفمسطينية.

 ما ىي طبيعة العالقة بينكـ وبيف ىي ة الزكاة الفمسطينية؟ وكيؼ ترى أثر ىذه العالقة؟ -ُ
 ما أثر ىذه العالقة عمى وزارة المالية وخالة ضريبة الدخؿ؟ -ٕ
 ؟ ىؿ اةثر بيف الزكاة والضريبة ممموس وىؿ  لو نسبة محددة في الوضع الراىف -ٖ
ىناؾ أىمية لتطبيؽ قانوف تنظيـ الزكاة في فمسطيف؟ ومػا ىػي المػدلونت عمػى  ىؿ تعتقد أف -ٗ

 ذلؾ؟
 ىؿ ت نى الزكاة عف الضريبة ؟ -٘
 مدلونت تفعيؿ اإلقرار الزكوي؟ما ىي   -ٙ
قناعيـ بدفع زكاتيـ لميي ة الولوؿ لممكمفيف فياليي ة  باعتقادؾ نجحتىؿ  -ٚ  ؟ واا
  بلورة نظامية؟ تطبيؽ اإلقرار الزكوي ما ىي المعيقات و التحديات التي تواجو  -ٛ
 ؟في الوضع الراىف اإلقرار الزكوي كيؼ يمكف أف نعزز تطبيؽ -ٜ
 ما ىي تولياتكـ ومقترحاتكـ حوؿ تعزيز موارد ىي ة الزكاة الفمسطينية؟. ٓٔ
 
 المحافظات الشمالية. –عان : أسئمة صندكؽ الزكاة الفمسطيني راب
 الفمسطيني ؟ لندوؽ الزكاة ما ىو -ُ
 ؟ لملندوؽ اإلداريالنظاـ ما ىو  -ٕ
 التي يعقدىا لندوؽ الزكاة الفمسطيني ؟ الشراكات وانتفاقياتما ىي طبيعة  -ٖ
 ؟ التمويؿ الخارجيما ىي طبيعة  -ٗ
 ؟ الزكاةإجراءات تحليؿ ما ىي  -٘
 ؟ العالقة مع الضريبةما ىي طبيعة  -ٙ
 

 المحافظات الجنكبية. –خامسان : أسئمة اإلدارة العامة لمزكاة 
 ما ىي اإلدارة العامة لمزكاة ؟ -ٔ
 ما ىو اإلطار القانوني واإلطار التنظيمي الذي ينظـ عمميا ؟ -ٕ
 ما ىي أىداؼ ومياـ اإلدارة العامة لمزكاة ؟ -ٖ
لمزكاة ليا ارتباط بالحكومة، وىؿ ىناؾ إشراؼ مف قبؿ الحكومة عمى ىؿ اإلدارة العامة  -ٗ

 عمميا ؟
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 كيؼ تتـ إجراءات الجباية لدى لجاف الزكاة ؟ -٘
 ىؿ ىناؾ أىمية لتطبيؽ قانوف تنظيـ الزكاة في الوقت الراىف ؟ -ٙ
 ما ىي طبيعة العالقة بيف اإلدارة العامة لمزكاة وىي ة الزكاة الفمسطينية ؟ -ٚ
 التي تواجو منظومة عمؿ الزكاة ؟ ما ىي التحديات -ٛ
 

 سادسان : أسئمة أصحاب مكاتب المحاسبة كالتدقيؽ.
 ما ىي طبيعة العالقة بينكـ وبيف ىي ة الزكاة؟ -ُ
 ما ىو الدافع اةساسي وراء ىذه العالقة؟ -ٕ
 ؟الضريبةكيؼ ترى كشركة تدقيؽ أثر العالقة بيف ىي ة الزكاة و ملمحة  -ٖ
  حافزية لدى المكمفيف لمدفع لدى ىي ة الزكاة ؟ىؿ تعتقد أف ىناؾ  -ٗ
 ؟نسبة المكمفيف الذيف يدفعوا مف خاللكـ لميي ة ما  -٘
 ـ المستحؽ عمييـ مف الضريبة ؟أيدفعوا زكواتيـ  ىؿ المكمفيف فعمياً  -ٙ
 ؟ وما ىي مدلونت ذلؾ ىؿ ىناؾ ضرورة لتطبيؽ اإلقرار الزكوي ؟ -ٚ
 ؟ لميي ة إقراراتيـ وفىؿ سيقدـ المكمف -ٛ
 في تطبيؽ اإلقرار الزكوي ؟ممارسة اإللزامية ىؿ يمكف  -ٜ
 عمى الضريبة ؟ سمباً  تطبيؽ اإلقرار ىؿ سيؤثر -ٓٔ
   التي تواجو تطبيؽ اإلقرار الزكوي ؟ التحدياتما ىي  -ٔٔ
 ؟ ىؿ ىناؾ طريقة أخرى لزيادة موارد الزكاة غير اإلقرار الزكوي -ٕٔ

     لتطوير ىي ة الزكاة الفمسطينية ؟ تولياتالمقترحات و ما ىي ال -ٖٔ 
 

 سابعان : أسئمة الباحثيف كالمختصيف.
 ىي المدلونت عمى ذلؾ؟ ؟ وما ىؿ تعتقد أف ىناؾ أىمية لتطبيؽ قانوف الزكاة في فمسطيف -ُ
 ىؿ توافؽ عمى أف تكوف ملارؼ الزكاة موا مة لمخطة العامة لمبمد أو الحكومة؟ -ٕ
ىػػػؿ تعتقػػػد أف تطبيػػػؽ اإلقػػػرار الزكػػػوي وفػػػؽ قػػػانوف تنظػػػيـ الزكػػػاة ضػػػروري فػػػي ظػػػؿ الواقػػػع  -ٖ

 ؟ الفمسطيني الذي نعيش ؟ و ىؿ ت نى الزكاة عف الضريبة
نػػػص قػػػانوف تنظػػػيـ الزكػػػاة عمػػػى تحلػػػيؿ الزكػػػاة بشػػػكؿ طػػػوعي مػػػف اةفػػػراد وبلػػػورة إلزاميػػػة  -ٗ

 ما رأيؾ ؟ ،لمشركات
 ؟ لزامية الزكاةىؿ تؤيد لفة التدرج في تطبيؽ إ -٘
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وىػػؿ ت نػػي  لػػـ يطبػػؽ حتػػى ىػػذه المحظػػة ؟ تعتقػػد تنظػػيـ الزكػػاة لمػػاذالقػػانوف ىنػػاؾ طالمػػا أف  -ٙ
 ؟ الزكاة عف الضريبة في الوضع الراىف

ىػػػؿ يقبػػػؿ الجميػػػور الفمسػػػطيني ودافعػػػي الزكػػػاة مػػػف أشػػػخاص وشػػػركات ورجػػػاؿ أعمػػػاؿ بػػػأف  -ٚ
 ؟ ا لميي ة بلورة نظاميةيلرح عف أموالو مف خالؿ إقرارات الزكاة و تقديمي

ومػا  ما ىي أنجع الوسا ؿ واةدوات التي نبد مف استخداميا فػي تعزيػز مػوارد ىي ػة الزكػاة ؟ -ٛ
 ؟ مدى كفايتيا

 ؟ ما ىي المعيقات والتحديات التي تواجو تفعيؿ قانوف الزكاة بلورة نظامية -ٜ
 اةوقاؼ ؟ىؿ ىناؾ تعارض وتضارب مع لجاف الزكاة التابعة لوزارة  -ٓٔ
ومػا  ىؿ ىناؾ تحديات تواجو اليي ة في جمب التمويؿ الخارجي إلقامة المشاريع الحيويػة ؟ -ٔٔ

 مدى كفاءة ىذا التمويؿ في دعـ مشاريع اليي ة؟
 ىي تولياتكـ و مقترحاتكـ حوؿ تعزيز موارد ىي ة الزكاة الفمسطينية؟ ما -ٕٔ
 

 الفمسطينية.ثامنان : أسئمة كبار الدافعيف لدل ىيئة الزكاة 
ىػػؿ تعتقػػد أف ىنػػاؾ أىميػػة نحػػو تطبيػػؽ اإلقػػرار الزكػػوي لػػدى ىي ػػة الزكػػاة الفمسػػطينية؟ و مػػا . ُ

 مدلونت ذلؾ؟
 ىؿ تعتقد أف التاجر أو لاحب الشركة سيقدـ اإلقرار الزكوي ليي ة الزكاة؟. ٕ
 لو أردنا تطبيؽ اإلقرار مف خالؿ القانوف ىؿ ستمتـز الشركات بيذا اةمر؟. ٖ
نحػو تطبيػؽ اإلقػرار الزكػوي وتقديمػو لػدى اليي ػة أـ أف  ىؿ أنتـ كشركة سوؼ تتعػامموف ذاتيػاً . ٗ

 ؟لذلؾ اإلقراراةمر مرتبط بقرار سيادي يمـز كافة الشركات بتقديميا 
 ىؿ تعتقد أف تطبيؽ اإلقرار الزكوي سيحقؽ اةثر الممموس لمزكاة؟. ٘
 عمى الضرا ب؟ ـ سمباً ىؿ تعتقد أنو بتطبيؽ اإلقرار الزكوي سيساى. ٙ
 ىؿ تعتقد أف الوضع السياسي يضمف نجاح تطبيؽ اإلقرار الزكوي؟. ٚ
 ما ىي باعتقادؾ التحديات التي قد تعيؽ تطبيؽ اإلقرار الزكوي؟. ٛ
 ؟فيما يتعمؽ بعمؿ ىي ة الزكاة الفمسطينية ما ىي اقتراحاتكـ و تولياتكـ. ٜ
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  (ّرقـ ) ممحؽ
 السعكدم الخاص بمكمفي الزكاة )حسابات نظامية(. اإلقرار الزككم
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 ( ْرقـ ) ممحؽ
 اإلقرار الزككم السعكدم الخاص بمكمفي الزكاة )التقديرم(. 
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  (ٓرقـ ) ممحؽ
 اإلقرار الزككم السكداني
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