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ممخص الدراسة
ىدفت الدراسة إلى تسميط الضوء عمى الواقع التطبيقػي لققػرار الزكػوي فػي فمسػطيف ،ومػدى
إمكاني ػػة تطبيق ػػو بواس ػػطة ىي ػػة الزك ػػاة الفمس ػػطينية ،باإلض ػػافة إل ػػى د ارس ػػة بع ػػض تج ػػارب الػ ػدوؿ

اإلسالمية التي تتبنى تطبيؽ اإلقرار الزكوي.

وقػػد اعتمػػدت الد ارسػػة عمػػى المػػنيل الولػػفي التحميمػػي ،وتػػـ اسػػتخداـ المقابمػػة كػػأداة لمد ارسػػة

لمولػػوؿ إلػػى النتػػا ل ،وكػػاف مػػف أىػػـ نتػػا ل ىػػذه الد ارسػػة ط
أف كفػػاءة اليي ػػة نحػػو تطبيػػؽ اإلق ػرار
الزكػػوي مرتبطػػة ب طػػاء قػػانوني مػػف قبػػؿ الجيػػات الرسػػمية ،وعػػدـ وجػػود إدارة فاعمػػة ومتخللػػة

لدى ىي ة الزكاة الفمسطينية تستطيع تطبيؽ اإلقرار الزكوي بكفػاءة وفاعميػة ،كمػا ط
أف ىنػاؾ ضػعفاً
ممحوظ ػاً فػػي الخطػػاب الػػدعوي واإلعالمػػي نحػػو توعيػػة جميػػور المكمفػػيف بأىميػػة تطبيػػؽ اإلق ػرار

الزكوي ،وعدـ وجود تقػارير ماليػة اواداريػة منشػورة عػف أنشػطة ىي ػة الزكػاة الفمسػطينيةر ممػا يػؤثر
في نزاىة وشفافية اليي ة ،باإلضافة إلى وجود العديػد مػف المعيقػات التػي تعتػرض تطبيػؽ اإلقػرار
الزكوي ،مف أىميا السياسية ،والقانونية ،وعػدـ اننتيػاء مػف تجييػز المػوا ن والنمػاذج التػي تسػاعد

فػػي تطبيػػؽ اإلق ػرار الزكػػوي ،كمػػا ط
أف ىنػػاؾ أكثػػر مػػف جسػػـ يعمػػؿ فػػي تطبيػػؽ الزكػػاة ،ممػػا يفقػػد
الملػػداقية لػػدى المػواطف بػػدفع الزكػػاة ،وأف ىنػػاؾ مطالبػػة مػػف قبػػؿ جميػػور الػػدافعيف نحػػو تطبيػػؽ
الزكاة المشروطة.

وكاف مف أىـ توليات الدراسة أطنو نبد مف وجود إدارة فاعمة ومتخللة لدى ىي ة الزكاة

الفمسػػطينية ،و ط
أف ىنػػاؾ حاجػػة ماسػػة لزيػػادة الػػوعي لػػدى النػػاس بأىميػػة الزكػػاة مػػف خػػالؿ التوعيػػة
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

تطبيػػؽ اإلق ػرار الزكػػوي بشػػكؿ إل ازمػػي ،وتعػػديؿ الق ػوانيف لتػػتالءـ مػػع تطبيػػؽ اإلق ػرار الزكػػوي ،و ط
أف

ىنػػاؾ حاجػػة لػػدمل لجػػاف الزكػػاة ضػػمف منظومػػة ىي ػػة الزكػػاة الفمسػػطينية وتوحيػػد العمػػؿ الزكػػوي،

اواشػراؾ دافعػػي الزكػػاة فػػي عمميػػة توزيػػع الزكػػاة ،وضػػرورة وجػػود عالقػػة تنسػػيؽ وش ػراكة بػػيف ىي ػػة
الزكػػاة والمؤسسػػات اةىميػػة والحكوميػػة وذلػػؾ مػػف خػػالؿ إج ػراء ال ػربط انلكترونػػي وتػػوفير قواعػػد
البيانات التي تساعد اليي ة عمى تحقيؽ أىدافيا خالة فيما يتعمؽ بجانبي الجباية واللرؼ.

ب

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.
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اإلطار العاـ لمدراسة

ُ

الفصؿ األكؿ
اإلطار العاـ لمدراسة
 1.1المقدمة :

تعتبر الزكاة ركناً مف أركاف اإلسالـ ،وتتجمى أىميتيػا لمػا ليػا مػف دور اجتمػاعي واقتلػادي

فػ ػػي النمػ ػػو وانسػ ػػتقرار ،ول ػ ػدورىا المحػ ػػوري فػ ػػي عػ ػػالج المشػ ػػكالت انقتلػ ػػادية ،وتحسػ ػػيف أداء
اقتلػػاديات المجتمعػػات وتطويرىػػا ،ولتنظػػيـ تمػػؾ الفريضػػة نبػػد مػػف وجػػود نظػػاـ مؤسسػػي يتمتػػع
بانستقاللية المالية واإلدارية وأف يكوف خاضعا إلش ارؼ الدولة ورقابتيا ،ويتولى مسؤولية جبايتيا

اوانفاقي ػػا ،تحقيقػ ػا ةى ػػداؼ الزك ػػاة المنش ػػودة ك ػػدورىا ال ػػذي ك ػػاف ف ػػي عي ػػد عم ػػر ب ػػف عب ػػد العزي ػػز
بقضػ ػػا يا عمػ ػػى الفقػ ػػر و البطالػ ػػة ،وطمػ ػػس لمفج ػ ػوات بػ ػػيف طبقػ ػػات الفق ػ ػراء واةغنيػ ػػاء و محاربػ ػػة

انكتنػاز ،وزيػػادة اإلنتػاج و رفػػع معػػدنت النمػو و تحقيػػؽ انسػػتقرار انقتلػادي ،وبالتػػالي تحقيػػؽ
التنمية انقتلادية و انجتماعية.

ويعد قانوف تنظيـ الزكاة الفمسػطيني رقػـ ( )ٜلسػنة ٕٓٓٛـ مػف أىػـ التشػريعات الفمسػطينية،

والذي يعتبر كنقطة البداية نحو أسممة القوانيف ،وقد انبثؽ عف ىذا القانوف ما يسمى بيي ة الزكاة

الفمسػػطينية ،وىػػي تعتبػػر اإلطػػار النػػاظـ إلدارة أمػواؿ الزكػػاة جمعػػا اوانفاقػاً ،عممػاً أف قػػانوف تنظػػيـ

الزكاة لـ يأت ليشرع فريضة الزكاة بؿ اىػتـ بتنظػيـ تمػؾ الفريضػة محػدداً كيفيػة تحلػيميا ،وأوجػو

إنفاقيػػا ،ومحاسػػبة مانعييػػا كمػػا بينػػو القػػرآف الك ػريـ فػػي قولػػو تعػػالى[ :ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ
ﮞ ﮟ ﮠ] [التوبة.]ٖٔٓ :
وقد بدأت اننطالقة ليي ة الزكاة الفمسطينية في منتلؼ يوليو لعاـ ٕٕٔٓـ في قطاع غزة،
عممػا إف
ولـ تػتمكف اليي ػة مػف ممارسػة نشػاطيا فػي الضػفة ال ربيػةر بسػبب اةوضػاع السياسػيةً ،
إقرار القانوف تـ في فترة اننقساـ السياسي.
وتشيد الحالة الفمسطينية بظروفيا انقتلادية وانجتماعية والسياسية والفكرية والثقافية ،حالة

مف عدـ انستقرار لوجود العديد مف المعيقات واللعوبات التي تؤثر عمى تفعيؿ إلزامية القانوف،

مما شكؿ دافعاً كبي اًر في السعي نحو الكشػؼ عػف واقػع تطبيػؽ القػانوف ،وسػبؿ الت مػب عمػى تمػؾ

اللػػعوبات ،مػػف خػػالؿ تطبيػػؽ إلزاميػػة قػػانوف تنظػػيـ الزكػػاة ،ودعػػوة المكمفػػيف إلػػى تقػػديـ إق ػ ارراتيـ
الزكويػػة بقناع ػػة كاممػػة وبثق ػػة عاليػػة ،والعم ػػؿ عمػػى تحفي ػػز الجيػػود مجتمع ػػة س ػواء عم ػػى مس ػػتوى

جميور المكمفيف أو عمى مؤسسات المجتمع المحمػي أو المؤسسػات الحكوميػة ،ىػذا كمػو سيسػاىـ

ِ

فػػي تعزي ػز وتعظػػيـ م ػوارد الزكػػاة ،وبالتػػالي تعػػاظـ إنفاقيػػا ضػػمف ملػػارفيا الشػػرعية وفػػؽ معػػايير
وضوابط محددة.

 1.2مشكمة الدراسة :

منذ اإلعػالف عػف انطػالؽ ىي ػة الزكػاة عػاـ ٕٕٔٓ لممارسػة أعماليػا ،ن ازلػت ىنػاؾ مشػكمة

قا مػػة وىػػي عػػدـ تطبيػػؽ قػػانوف الزكػػاة الفمسػػطيني رقػػـ  ٜلسػػنة ٕٓٓٛـ باللػػورة اإللزاميػػة ،وأف

اليي ػػة ن ازلػػت تعمػػؿ باللػػورة الطوعيػػة وانختياريػػة رغػػـ أف القػػانوف يم ػزـ جميػػع المكمفػػيف بتقػػديـ
إقػ اررات زكويػة عػػف أنشػػطتيـ الماليػػة التػػي يمارسػػونيار ممػػا دفػػع إلػػى تممػػس مشػػكمة ىػػذه الد ارسػػة،
والتي يمكف لياغتيا بالسؤاؿ الر يس ليذه الدراسة وىو:

مػا ىػػك كاقػع تطبيػػؽ اإلقػرار الزكػػكم كمػدل مالئمتػػو فػي تحديػػد كعػاء الزكػػاة لػدل ىيئػػة الزكػػاة

الفمسطينية؟

كيتفرع منو األسئمة الفرعية التالية:

ٔ .ما أثر تطبيؽ اإلقرار الزكوي عمى حجـ ضريبة الدخؿ؟
ٕ .ما مدى جاىزية الجيات التشريعية والتنفيذية لتبني إلزامية تطبيؽ اإلقرار الزكوي؟
ٖ .ما مدى كفاءة ىي ة الزكاة الفمسطينية لتطبيؽ اإلقرار الزكوي؟

ٗ .ما التحديات التي تواجو تطبيؽ اإلقرار الزكوي وخالة السياسية منيا؟

 1.3فرضيات الدراسة:

ف ػػي ض ػػوء مش ػػكمة الد ارس ػػة واةدبي ػػات المتعمق ػػة بي ػػا ،وبقل ػػد تحقي ػػؽ أى ػػداؼ الد ارس ػػة وبم ػػوغ

غاياتيا ،فقد سعت الدراسة إلى لوغ مجموعة مف الفرضيات نختبارىا ،والتي تتمثؿ فيما يمي:

ٔ .الفرضية األكلػى :تبنػي الجيػات التشػريعية والتنفيذيػة إللزاميػة قػانوف تنظػيـ الزكػاة يسػاىـ
إيجابا في تطبيؽ اإلقرار الزكوي.

ٕ .الفرضية الثانية :كفاءة ىي ة الزكاة الفمسطينية تساىـ إيجابا في تطبيؽ اإلقرار الزكوي.
ٖ .الفرضية الثالثة :التحديات السياسية تساىـ بدور سمبي في تطبيؽ اإلقرار الزكوي .

 1.4متغيرات الدراسة:

انطالقاً مف أس مة الدراسة وفرضياتيا ،فِّف مت يرات الدراسة تنقسـ إلى مت يرات مستقمة،

ومت ير تابعةر والشكؿ التالي يوضن ىذه المت يرات:

ّ

المت ير التابع

المت يرات المستقمة
وجود القوانيف والموا ن التشريعية والتنفيذية
كفاءة ىي ة الزكاة الفمسطينية

تطبيؽ اإلقرار الزكوي في فمسطيف

التحديات السياسية

 1.5أىداؼ الدراسة:

شكؿ(ٔ :)ٔ.مت يرات الدراسة

بناء عمى ما ذكر في مقدمة الدراسة ومشكمتيا ،فِّنو يمكف تمخيص اةىداؼ المرجوة
ً
منيا في النقاط التالية:
ٔ .التعػػرؼ عمػػى فريضػػة الزكػػاة باعتبارىػػا مػػف أىػػـ مػوارد النظػػاـ المػػالي اإلسػػالمي ،ومعرفػػة
آثار الزكاة في الحياة انقتلادية وانجتماعية والسياسية.

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

ٗ .تسميط الضوء عمى التحديات السياسية التي تواجو تطبيؽ اإلقرار الزكوي.

٘ .التعرؼ عمى مدى استجابة جميور المكمفيف والدافعيف مف خالؿ تطبيؽ اإلقرار الزكوي.

 .ٙتسػػميط الضػػوء عمػػى أىػػـ التجػػارب الحديثػػة لمزكػػاة التػػي تتبػػع مبػػدأ اإللػزاـ والوقػػوؼ عمػػى
أىـ مرتكزات نجاحيا سواء مف خالؿ جمعيا أو لرفيا  ،وبياف ما يمكف انسػتفادة منػو

مف تمؾ التجارب.

 1.6أىمية الدراسة :

(ُ) :األىمية النظرية:
تكمف أىمية الدراسة النظرية في أنيا تقدـ إطا اًر نظرياً لدعـ التوجو نحو أسممة القوانيف

والتشريعات ،واعتبار نظاـ الحكـ في اإلسالـ مف المقومات اةساسية لنيوض الدولة عمى كافة

جوانبيا انقتلادية والسياسية وانجتماعية والثقافية ،وتقديـ محفزات وحموؿ تساىـ في تطبيؽ
ْ

قانوف تنظيـ الزكاة بكفاءة وفاعمية ،وتعمؿ عمى مواجية المعيقات واللعوبات كتحديات تواجو
تطبيؽ القانوف ،والتي بدورىا تساعد نحو إلزامية الزكاة مف خالؿ تطبيؽ اإلقرار الزكوي ،وىذا

مف شأنو أف ينعكس باإليجاب عمى المجتمع الفمسطيني ككؿ ،اوايجاد مجتمع مترابط ومتكافؿ
ينيض بانقتلاد الوطني ،وينشر ثقافة التكافؿ انجتماعي ،مما سيؤدي إلى تنمية اقتلادية
تسيـ في تحقيؽ منظومة العدالة انجتماعية.

وأىمية الدراسة تنبع كونيا تقدـ دليالً عممياً عمى مدى إمكانية تطبيؽ اإلقرار الزكوي،

ومدى مالءمتو في تحديد وعاء الزكاة لدى ىي ة الزكاة الفمسطينية.

وتعبر الدراسة أيضاً مف المحاونت اةولى – في حدود عمـ الباحث – التي تيتـ

بتطبيؽ اإلقرار الزكوي ومدى مالءمتو في تحديد وعاء الزكاة لدى ىي ة الزكاة الفمسطينية.

(ِ) :األىمية التطبيقية:

تستمد ىذه الدراسة أىميتيا التطبيقية مف كونيا تعالل موضوعاً يتعمؽ باإلقرار الزكوي ومدى

مالءمتو لتحديد وعاء الزكاة ،وىذا يرجع بالفا دة عمى دافعي الزكاة ،والتجار ،والف ات المستفيدة،
ولناع القرار في فمسطيف.
وقد تستفيد مف نتا ل الدراسة الحالية الجيات المختلة بتنظيـ التشريعات في فمسطيف سواء

أكانت حكومية ،أو جيات أخرىر حيث تبلرىـ حوؿ تحديد وعاء الزكاة مف خالؿ اإلقرار
الزكوى لممكمفيف.
وقد يستفيد مف نتا ل الدراسة الحالية الباحثوف والميتموف بمجانت الزكاة ،حيث تفتن لدييـ

آفاقاً لدراسات مستقبمية تتعمؽ باإلقرار الزكوي وتحديد وعاء الزكاة.

 1.7منيج الدراسة:

تقوـ ىذه الدراسة عمى المنيل الولفي التحميمي كونو أنسب المناىل في الد ارسػات والبحػوث

اإلنسانية ،وذلؾ مف خالؿ استخداـ نوعيف في جمع البيانات:

أونً : :البيانػػات اةوليػػة ،حيػػث سػػيتـ إج ػراء المقػػابالت مػػع ذوي انختلػػاص مػػف أعضػػاء لجػػاف

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

قط ػػاع غػ ػزة ،وم ػػوظفي الف ػػة العمي ػػا ب ػػو ازرة المالي ػػة الفمس ػػطينية ،باإلض ػػافة إل ػػى مكات ػػب المحاس ػػبة
والتدقيؽ ،وكبار المكمفيف ،باإلضافة إلى أكاديمييف ومختليف.

ٓ

ثاني ػػا :اس ػػتخداـ البيان ػػات الثانوي ػػة ،وذل ػػؾ م ػػف خ ػػالؿ انط ػػالع عم ػػى الكت ػػب والم ارج ػػع واةبح ػػاث

والد ارسػػات السػػابقة والػػدوريات المتعمقػػة بموضػػوع الد ارسػػة ،باإلضػػافة لممواقػػع انلكترونيػػة المختمفػػة
والتي تتعمؽ بتنظيـ اوادارة أمواؿ الزكاة.
ٖ ُ.الدراسات السابقة :
ُ .دراسػػة مينػػا (َُِٔـ)" :كاقػػع تطبيػػؽ قػػانكف تنظػػيـ الزكػػاة فػػي فمسػػطيف كاالسػػتراتيجية
المقترحة.

ى ػػدفت الد ارس ػػة إل ػػى التع ػػرؼ عم ػػى واق ػػع تطبي ػػؽ ق ػػانوف الزك ػػاة ف ػػي فمس ػػطيف ،والكش ػػؼ ع ػػف

المعيقات واللعوبات التي تواجو تطبيقو ،ولياغة اسػتراتيجية مقترحػة تسػاىـ فػي تفعيػؿ تطبيػؽ
القانوف بكفاءة وفعالية.

ككاف مف أىـ نتائج الدراسة:
أف قػػانوف تنظػػيـ الزكػػاة فػػي مراحمػػو اةولػػي لػػـ يطبػػؽ بالدرجػػة المطموبػػة ،ولػػـ يػػتـ تفعيػػؿ دور

ىي ػػة الزك ػػاة كجي ػػة رس ػػمية بحك ػػـ الق ػػانوف ف ػػي تنظ ػػيـ الزك ػػاة تحل ػػيالً ولػ ػرفاً كونيػ ػا ل ػػاحبة

انختلػػاص فػػي تطبيقػػو ،باإلضػػافة إلػػى عػػدـ وجػػود وعػػي لػػدى المجتمػػع الفمسػػطيني بمؤسسػػاتية

الزكاة ،وأف ىناؾ العديد مف اللعوبات التي تواجو تطبيؽ القانوف سواء عمى المسػتوى السياسػي
والتشريعي والحكومي.

كقدمت الدراسة عددان مف التكصيات أىميا:

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

أىدافيا وأغراضيا لمت مب عمى كافة المعيقات واللعوبات التي تواجو تطبيؽ القػانوف ،باإلضػافة

إلػػى قيػػاـ اليي ػػة باسػػتيعاب الجيػػات المتعػػددة اةخػػرى التػػي تقػػوـ عمػػى تحلػػيؿ اةم ػواؿ الزكويػػة
ولرفيا في ملارفيا تحت مظمة ىي ة الزكاة الفمسطينية ،وتفعيؿ دور اليي ة في تحليؿ الزكاة

مف كافة مواردىا وفؽ القانوف نحو تطبيؽ إلزامية الزكاة في اتجاه مأسسة الزكاة.

ِ .دراسػػة العمػػكر (َُِٓـ)" :مشػػركعية الجمػػع بػػيف قػػانكني الزكػػاة كالضػػريبة فػػي فمسػػطيف
دراسة تأصيمية تحميمية".

تناولت ىذه الدراسة قانوف تنظيـ الزكاة الفمسطيني الذي أقره المجمػس التشػريعي ومػا يكتنػؼ
تطبيؽ ىذا القانوف مف لعوبات إج ار ية وموضوعية ،حيث تطرقت الدراسة إلى بياف حقيقة كػالً

مػػف الزكػػاة والض ػريبة اواظيػػار أوجػػو التماثػػؿ والتبػػايف بينيمػػا ،واسػػتطالع آراء الفقيػػاء فػػي حكػػـ

ٔ

فرض الضريبة مع الزكاة لمولوؿ إلى نوع مف التوافؽ والتكامػؿ بػيف قػانوف الزكػاة والضػريبة فػي

الواقع الفمسطيني المعالر.

كقد تكصمت الدراسة إلى عدد مف النتائج ،أىميا:

 أف حجـ انختالؼ أكبر مف حجـ انتفاؽ ما بيف الزكاة والضريبة ،وأف معظـ اآلراء الفقييػة
أجازت فرض الضريبة مع الزكاة بقيود وضوابط.

 أف ىنػػاؾ معيق ػاً كبي ػ اًر يتمثػػؿ فػػي عػػدـ وجػػود ق ػرار سياسػػي بػػالتطبيؽ الجبػػري نسػػتيفاء الزكػػاة
بسبب الظروؼ انقتلادية والقطيعة السياسية.

كما نتج عف الدراسة عدد مف التكصيات ،أىميا:
 ضرورة تثقيؼ المػواطنيف مػف خػالؿ كافػة وسػا ؿ انتلػاؿ المتاحػة ،والتأكيػد عمػى أف جبايػة
الزكاة مف قبؿ الدولة أىـ مف جباية الضريبة.

 ضرورة إيجاد آلية يقتنع مف خالليا المواطف بضرورة انلتزاـ بدفع الزكاة ،وأف يطم ف لمجية
إيجابيا في التعامؿ معيا وانلتزاـ باإلفلاح عما لديو مف ماؿ
التي تقوـ بالجباية ،وأف يكوف
ً
يستوجب الزكاة.

 يقتػػرح أف يعطػػى الممتػػزـ بػػدفع الزكػػاة مي ػزة عمػػى الممتنػػع مػػف أدا يػػا _ فػػي حالػػة عػػدـ الجبػػر
عمى ذلؾ _ كتسييالت ضريبية وحكومية مما ي ري الجميع بانلتزاـ.

 إعادة النظر في بعض مواد قانوف الزكاة الفمسطيني والتي سبؽ اإلشػارة إلييػا ،اواعػداد مػذكرة
تفسيرية مف قبؿ المجنة المشرعة لبعض مواد القانوف.
ّ .دراسة اليافعي (َُِّـ)" :نحك صندكؽ خميجي لمزكاة المعكقات كالحمكؿ".

ىػػدفت ىػػذه الد ارسػػة نحػػو إنشػػاء لػػندوؽ زكػػاة خميجػػي موحػػد يقػػوـ عمػػى أسػػس تش ػريعية

وتنظيمي ػة سميمة،ػ ػ ويخػػدـ دوؿ مجمػػس التعػػاوف الخميجػػي ،حيػػث قػػاـ الباحػػث بد ارس ػة الواقػػع
الميداني لبعض مؤسسات الزكاة الخميجية (السعودية ،الكويت ،قطر).

كتكصمت الدراسة إلى عدد مف النتائج ،أىميا:

البنى التشريعية لدى مؤسسات الزكاة محؿ الدراسة.
 ىناؾ نقص في ُ
 عدـ تمتع مؤسسات الزكاة بالجانب اإللزامي مف السمطاف أو ولي اةمر.
 أف ىناؾ انخفاضاً بالوعي بأىمية الزكاة عمى المستوى انقتلادي وانجتماعي.

كما نتج عف الدراسة عدد مف التكصيات ،أىميا:

 نبد أف يكوف ىناؾ حمونً تأليمية متعمقػة بالجانػب الشػرعي مػف خػالؿ وضػع تعريػؼ عممػي
لجباية أمواؿ الزكاة.

ٕ

 تفعيؿ دور جاه ولي اةمر (السمطاف) في جباية.

اقتراح نموذج متكامؿ للندوؽ الزكاة الخميجي بجميع مقوماتو.

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

تسػػعى ىػػذه الد ارسػػة لوضػػع تلػػور مقتػػرح لػػبعض الجوانػػب اليامػػة لمتنظػػيـ اإلداري الفعػػاؿ

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

المؤسس ػػة وأس ػػموب إدارتي ػػا جباي ػػة اوانفاق ػػا ،م ػػع اةخ ػػذ بانعتب ػػار أيض ػػا المب ػػادئ العام ػػة لمتنظ ػػيـ
اإلداري.

كتكصمت الدراسة إلى عدد مف النتائج ،أىميا:
ٔ .ىن ػػاؾ العدي ػػد م ػػف اةس ػػباب م ػػا ي ػػدعو ويح ػػتـ إقام ػػة مؤسس ػػة ذات بع ػػد حك ػػومي لمزك ػػاة
باعتبارىا واجبا دينيا وضرورة اجتماعية واقتلادية وتنظيمية في نفس الوقت ،وعمى ىذا

اةسػػاس جػػاء نظػػاـ الزكػػاة بجعميػػا وظيفػػة لمحكومػػة حيػػث وكػػؿ اإلسػػالـ مسػػألة جبايتيػػا
وتوزيعيا عمى مستحقييا إلى الدولة ولـ يتركيا لضما ر اةفراد.

ٕ .يقتضي إنشاء مؤسسة حكوميػة لمزكػاة فػي التطبيػؽ المعالػر ولضػماف فاعميتيػا نبػد اف
ينظػػر فػػي أمػػر تنظيميػػا إداريػػا بمػػا يتسػػؽ مػػع النظػػاـ اإلداري القػػا ـ واف يقػػوـ ىػػذا النظػػاـ
عمػػى اةسػػس والمبػػادئ العمميػػة ،واف يؤخػػذ فػػي انعتبػػار العوامػػؿ والمت ي ػرات التنظيميػػة

التي تحكـ تنظيـ ىذه المؤسسة.

ٖ .تعتبػػر السػػمطة الفقييػػة أو سػػمطة الرقابػػة الشػػرعية ىػػي إحػػدى مقومػػات التنظػػيـ الػػداخمي
لمؤسسػة الزكػاة إلػى جانػػب السػمطة التنفيذيػة والسػمطة التشػريعية ،والتػي تخػتص بالجانػػب
الشرعي لمق اررات واةعماؿ والتلرفات وق ارراتيا ليا لفة اإللزاـ.

ٗ .اةلػػؿ أف يػػتـ تنظػػيـ مؤسسػػة الزكػػاة عمػػى مسػػتوى العػػالـ اإلسػػالمي باعتبػػار اف دولػػة
اإلسػػالـ دولػػة واحػػدة ،ولكػػف إذا كػػاف تحقيػػؽ ذلػػؾ اليػػدؼ يحتػػاج إلػػى بعػػض الوقػػت فػػاف
أدنى الحموؿ الفورية ىو تنظيـ مؤسسة الزكاة عمى مستوى كؿ دولة إسالمية.

كما نتج عف الدراسة عدد مف التكصيات ،أىميا:

ٔ .اقت ػراح أف تكػػوف مؤسسػػة الزكػػاة ىػػي إحػػدى الوحػػدات اةساسػػية لمجيػػاز اإلداري لمدولػػة
وتتبع مباشرة لر يس الجميورية أو ر يس مجمس الوزراء.
ٖ

ٕ .ينب ي أف يكوف ىناؾ مف اإلجراءات ما يضمف التنسيؽ والتكامؿ بيف إدارة ش وف الزكػاة
والض ار ب سواء أُلحقت الض ار ب بمؤسسة الزكاة أـ ظمت كما ىي تابعة لو ازرة المالية.

ٖ .نبػػد مػػف اتخػػاذ اإلج ػراءات الالزمػػة نختيػػار أفضػػؿ العػػامميف فػػي مجػػاؿ الزكػػاة وخالػػة
رجػػاؿ اإلدارة ومتخػػذي القػرار والػػذيف نبػػد أف تتػوافر فػػييـ المػػؤىالت المناسػػبة مػػف وجيػػة

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 اإلجػراءات

العممي ػػة الالزم ػػة إلقام ػػة مؤسس ػػة رسػ ػمية ناظم ػػة لمزك ػػاة واف تجن ػػد ك ػػؿ الطاق ػػات البحثي ػػة
وغيرىا لتنظيـ ىذه المؤسسة ودارتيا عمى أسس سميمة.

ٓ .دراسة فرحاف (ََُِـ)" :مؤسسات الزكاة كتقييـ دكرىا االقتصادم :دراسة تطبيقية "
تركػػز ىػػذه الد ارسػػة عمػػى تقيػػيـ واقػػع مؤسسػػات الزكػػاة فػػي الػػدوؿ اإلسػػالمية ،وتطػػويره ،بم ػػا
يضػػمف تعزيػػز دورىػػا انقتلػػادي ،وذلػػؾ مػػف خػػالؿ د ارسػػة الواقػػع التشػريعي والتنظيمػػي لعػػدد مػػف
مؤسسات الزكاة في الدوؿ اإلسالمية وتقييـ انعكاسات ذلؾ الواقع عمى كفاءة تمؾ المؤسسات في
مجالي التحليؿ واإلنفاؽ مف خالؿ تحديد جوانب القلور وتقديـ المعالجات الالزمة ليا.

كقػػد كشػػفت نتػػائج الدراسػػة عػػف قلػػور فػػي البنيػػة التش ػريعية والتنظيمي ػة لمؤسسػػات الزكػػاة

محؿ الدراسة اةمر الذي أسيـ في إضعاؼ أداء تمؾ المؤسسات ،وبالتالي في تدني كفاءتيػا فػي
مجالي التحليؿ واإلنفاؽ بلورة تجعؿ الدور انقتلادي لتمؾ المؤسسات ضعيفاً جػداً ،وىػو مػا

استدعى تقديـ رؤية مقترحة لمعالجة ذلػؾ القلػور تيػدؼ إلػى رفػع مسػتوى أداء مؤسسػات الزكػاة

في الدوؿ اإلسالمية.

كلعؿ مف أبرز التكصيات التي تـ التكصؿ إلييا:



التأكيد عمى مؤسسػات الزكػاة بتطػوير أدا يػا فػي المجػانت التاليػة :آليػات التحلػيؿ ،آليػات
اإلنفػ ػػاؽ ،قواعػػػد البيانػ ػػات ،انتلػػػاؿ اإللكترونػ ػػي ،الم ػ ػوارد البش ػ ػرية ،خطػ ػػاب الزكػ ػػاة ،تبػ ػػادؿ

الخبرات مع المؤسسات اةخرى ذات العالقة في الداخؿ والخارج.

 يجػ ػػب أف تيػ ػػتـ مؤسسػ ػػات الزكػ ػػاة بػ ػػدورىا انقتلػ ػػادي مػ ػػف خػ ػػالؿ التقيػ ػػيـ المسػ ػػتمر ل ثػ ػػار
انقتلادية ةنشطتيا ،وذلؾ باستخداـ المؤشرات انقتلادية ذات اللمة.

 انسػػتقاللية التام ػػة لمؤسس ػػات الزك ػػاة ع ػػف الحكوم ػػة  ،وأف تُس ػػند إليي ػػا كاف ػػة المي ػػاـ المتعمق ػػة
بالزكاة جباية ولرفاً وتنمية.

ٗ

البنػػى التش ػريعية
 رفػػع درجػػة انىتمػػاـ مػػف قبػػؿ الدولػػة بمؤسسػػات الزكػػاة ،مػػف خػػالؿ تطػػوير ُ
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.

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

ىدفت الدراسة إلى التعرؼ عمى دور المؤسسات العاممة في مجاؿ الزكػاة فػي قطػاع غػزة فػي
الحػػد مػػف ظػػاىرة الفقػػر مػػف خػػالؿ إدارتيػػا لملػػارؼ الزكػػاة ،كمػػا ىػػدفت إلػػى تقػػديـ مقتػػرح إلدارة
وتنظػػيـ أم ػواؿ الزكػػاة بكفػػاءة ،حيػػث اسػػتخدمت الد ارسػػة المػػنيل الولػػفي التحميمػػي وقػػد تػػـ إعػػداد

استبانة لجمع البيانات الالزمة لتحقيؽ ىدؼ الرسالة ،حيث اعتمد الباحث أسموب المسن الشػامؿ
وقاـ بتوزيع انستبانة عمى جميع أفراد المجتمع.

كتكصمت الدراسة إلى عدد مف النتائج ،أىميا:

 أف المؤسسػػات الخيريػػة العاممػػة فػػي مجػػاؿ الزكػػاة بقطػػاع غ ػزة عمػػى مسػػتوى جيػػد مػػف الكفػػاءة
اإلدارية والتنظيمية ،وأنيا تسعى لمحد مف ظاىرة الفقر مف خالؿ إعداد دراسات ميدانية تبنى

عمى أسس عممية.

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

كما نتج عف الدراسة عدد مف التكصيات ،أىميا:
 ضػػرورة إنشػػاء دي ػواف لمزكػػاة يتكػػوف مػػف المؤسسػػات العاممػػة فػػي مجػػاؿ الزكػػاة ويشػػرؼ عمػػى
وضع السياسات العامة والتخطيط والرقابة عمى أمواؿ الزكاة.

 زي ػػادة التنس ػػيؽ والتع ػػاوف م ػػا ب ػػيف المؤسس ػػات الخيري ػػة والمش ػػاركة وض ػػع خط ػػط اس ػػتراتيجية
لمواجي ػػة الظ ػػروؼ السياس ػػية المتردي ػػة حفاظػ ػاً عم ػػى اس ػػتمرار العم ػػؿ الخي ػػري ف ػػي ظ ػػؿ تم ػػؾ

الظروؼ.

ٕ .دراسة شحاتو (ََِٔـ)" :فقو التطبيؽ اإللزامي لمزكاة عمى مستكل الدكلة".
ىدفت ىذه الدراسة إلى إلقاء الضوء عمى العديد مف المفاىيـ مثؿ بياف اةدلة الشرعية حوؿ
تطبيؽ الزكاة عمى مستوى الدولة واعتبار الدولة لاحبة السيادة في ذلؾ ،كما ىدفت إلى إظيار

وتحميؿ مقومات التطبيؽ المعالر لمزكاة عمى مستوى الدولة مػع التولػؿ ةىػـ المشػكالت التػي

َُ

تعيػػؽ جانػػب التطبيػػؽ وكيفيػػة تػػذليميا ،باإلضػػافة إلػػى د ارسػػة أثػػر التطبيػػؽ المعالػػر لمزكػػاة عم ػى

السياسات المالية وانقتلادية.

كقد أظيرت ىذه الدراسة العديد مف النتائج كالتالي:

 اتفاؽ جميور الفقياء أف عمى ولي اةمر مف المسمميف مس ولية جمع زكاة الماؿ وتوزيعيا
عمى ملارفيا الشرعية وىذا يعطيو حؽ السيادة في إجبار مف يمتنع عنيا.

 أف مقومات التطبيؽ اإللزامي لمزكاة عمى مستوى الدولة تتطمب امتثاؿ المجتمع اإلسالمي
ةحكاـ الشريعة اإلسالمية ،مع ضرورة وجود حكومة تطبؽ مبادئ الشريعة اإلسالمية
وتلدر القوانيف والتعميمات الممزمة لتطبيؽ الزكاة عمى مستوى الدولة ،وأف يكوف ىناؾ

جياز تنفيذي يتولى التطبيؽ الفعمي وفؽ قواعد ولوا ن ناظمة لمعمؿ.

 ىناؾ معوقات ومشكالت تقؼ عثرة في سبيؿ التطبيؽ اإللزامي لمزكاة عمى مستوى الدولة.

 اتفاؽ جميور الفقياء أنو في المجتمع المعالر الذي يعيش فيو المسمموف وغير المسمميف
عمى ما يمي :وىو أف تفرض الزكاة عمى المسمميف ،ولولي اةمر أف يختار ما يشاء مف

تكاليؼ مالية عمى غير المسمميف تحت اسـ الضريبة أو العشر تحقيقاً لمعدالة بيف المسمـ

وغير المسمـ.

 يحقؽ التطبيؽ اإللزامي لمزكاة عمى مستوى الدولة العديد مف المنافع ويساىـ في عالج
العديد مف المشكالت انقتلادية وانجتماعية والسياسية.

كما نتج عف الدراسة عدد مف التكصيات ،أىميا:

 يمكف معالجة المشكالت والمعيقات التي تواجو التطبيؽ اإللزامي مف خالؿ وضع
انستراتيجيات والخطط والبرامل المال مة.

 التنسيؽ والتكامؿ بيف نظاـ الزكاة ونظاـ الض ار ب في الدوؿ التي بيا غير المسمميف.
 يعتبر منيل التدرج باإللزامية مف أىـ مناىل التطبيؽ اإللزامي لمزكاة وىو مال ـ لمعظـ
الدوؿ اإلسالمية.

 يجب أف يكوف لمزكاة موازنة مستقمة عف موازنة الدولة العامة نظ اًر لتخليص مواردىا عمى
ملارؼ معينة ،وأف تعيد الحكومة النظر في السياسات المالية وانقتلادية بما يتواءـ مع
تطبيؽ الزكاة.

 ىنػػاؾ حاجػػة ش ػػرعية لوضػػع إطػػار ع ػػاـ ةحكػػاـ وأس ػػس حسػػاب الزكػػاة عم ػػى مسػػتوى اةم ػػة
اإلسالمية ليساىـ في عممية التطبيؽ المعالر.

ُُ

ٖ .دراسػػة شػػحاتة (ََُِـ)" :التكامػػؿ كالتكفيػػؽ بػػيف نظػػامي الزكػػاة كالض ػرائب فػػي مجتمػػع
معاصر".

يي ػػدؼ ى ػػذا البح ػػث إل ػػى إظي ػػار الف ػػروؽ اةساس ػػية ب ػػيف الزك ػػاة والضػ ػريبة ،وح ػػوؿ التكام ػػؿ

والتنسػػػيؽ بػ ػػيف الزكػ ػػاة والض ػ ػريبة فػ ػػي المجتمػ ػػع المعالػػػر ،كمػ ػػا تنػ ػػاوؿ مجػ ػػانت تطبيػػػؽ الزكػ ػػاة
ومجانت تطبيؽ نظاـ الضريبة بجانب نظاـ الزكاة ،وكيفية التوفيػؽ بػيف أسػس التحاسػب الزكػوي

والتحاسب الضريبي لتحقيؽ العدالة وعدـ التمييز ببف المسمـ وغير المسمـ المعاىد.
كتكصمت الدراسة إلى عدد مف النتائج ،أىميا:

 أف الػػديف اإلسػػالمي لػػيس مس ػ ونً عػػف معالجػػة مشػػكالت ناجمػػة عػػف تطبيػػؽ الق ػوانيف والػػنظـ
الضريبية الوضعية ،ولكف يمكف أف يساىـ بدور فعاؿ عندما يكوف ىنػاؾ توفيقػاً بػيف نظػامي

الزكاة والضريبة في إطار أحكاـ ومبادئ الشريعة اإلسالمية.

 ىنػػاؾ بعػػض أوجػػو التماثػػؿ بػػيف نظػػامي زكػػاة المػػاؿ والض ػريبة ،ولكػػف ىنػػاؾ فروق ػاً جوىريػػة
تتركز حوؿ الجوانب اإليمانية والفقيية لمزكاة ،لكف يمكف التكامؿ والتوفيؽ بينيما في مجتمػع

معالر.

 يعتبر منيل التدرج أفضؿ المناىل لالنتقاؿ مف نظػاـ الضػ ار ب المعالػر البحػت ،إلػى نظػاـ
يجمع بيف الزكاة والض ار ب طبقاً ةحكاـ ومبادئ الشريعة اإلسالمية.

كما نتج عف الدراسة عدد مف التكصيات ،أىميا:

 إعادة النظر في التشريعات الضريبية بحيث يتمشى مع نظػاـ زكػاة المػاؿ ضػمف إطػار خطػة
وبرنامل زمني لالنتقاؿ مف نظاـ الض ار ب إلى نظاـ يجمع بيف الزكاة والضريبة.

 تػػدريس عمػػـ زكػػاة المػػاؿ والػػنظـ الماليػػة اإلسػػالمية فػػي الجامعػػات حتػػى يمكػػف تخ ػريل أجيػػانً
قادرة عمى تطبيؽ نظامي الزكاة والض ار ب.

 تش ػ ػػجيع البح ػ ػػوث والد ارس ػ ػػات فػ ػ ػي الجامع ػ ػػات والمعاى ػ ػػد وغيرى ػ ػػا ف ػ ػػي مج ػ ػػاؿ الفك ػ ػػر الم ػ ػػالي
والمحاسبي اإلسالمي.

ٗ .دراسة خريس (ُٖٗٗـ)" :العكامؿ المؤثرة في سمكؾ المكمنفيف بدفع الزكاة ،حالة األردف".

ىدفت الدراسة إلى التعرؼ عمى سموؾ المكمفيف بػدفع الزكػاة فػي المممكػة اةردنيػة ،واةسػباب

والمعيقات التي تمنع وتعتػرض تأديتيػا عمػى الوجػو اةمثػؿ ،والتعػرؼ عمػى العوامػؿ المػؤثرة والتػي
منيا عمى سبيؿ المثاؿ العوامػؿ العقديػة ،والثقػة بالجيػات الرسػمية ،اوالزاميػة الزكػاة وعالقتيػا بػدفع

الزكاة.

ُِ

واعتمػػدت الد ارسػػة عمػػى المػػنيل التحميمػػي انسػػتنباطي مػػف خػػالؿ اسػػتخداـ أسػػموبيف ،اةوؿ:

مسن أكاديمي لألبحاث والدراسات المتعمقة بالزكاة ،والثاني :عف طريؽ استبانة ثـ تحميػؿ النتػا ل
إحلا يا واقتلاديا.

كقد تكصمت الدراسة إلى عدد مف النتائج ،أىميا:

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

 ىناؾ قلور في الوعي بأىمية الزكاة انقتلادية وانستثمارية.

 ىناؾ لعوبة عند الكثيريف في تقدير الزكاة ويعزى ذلؾ لعدـ وجود مختليف بيذا اةمر.
 أف تطبيؽ إلزامية الزكاة سيؤدي إلى زيادة حليمتيا ،وأف مف أىػـ العوامػؿ واللػعوبات التػي
تعترض تأدية الزكاة عدـ الثقة.

كما نتج عف الدراسة عدد مف التكصيات ،أىميا:
 العمؿ عمى زيادة انلتزاـ الديني ،أو العناية بفريضة الزكاة وتطبيؽ أحكاميا إلزامياً ن طوعاً،
اوانشاء مؤسسة مستقمة لمزكاة.

التعقيب عمى الدراسات السابقة:
ف ػػي ض ػػوء الد ارس ػػات الت ػػي ت ػػـ انط ػػالع عميي ػػا ،اش ػػتمؿ الع ػػرض أع ػػاله نماذجػ ػاً لمد ارس ػػات

الفمسطينية و العربية باإلضافة إلى ورشات العمؿ المحمية والتي تناولت جميعيػا الواقػع التطبيقػي

لقانوف تنظيـ الزكاة ومناقشة بعض الجوانب التي تتعمؽ باحتساب الزكاة ،كما وىدفت بعض ىذه
الدراسات إلى إلقاء الضوء عمى واقع عمؿ ىي ة الزكاة الفمسطينية واستعراض إنجازاتيػا وتقاريرىػا

الماليػػة مػػف واقػػع اإليػراد واللػػرؼ ،كمػػا وتػػـ اسػػتعراض واقػػع اإلقػرار الزكػػوي واإلجػراءات المتعمقػػة
بتطبيقػػو ،كمػػا وتناولػػت الجانػػب اإلل ازمػػي التطبيقػػي لفريضػػة الزكػػاة والكشػػؼ عػػف التحػػديات التػػي
تواجو تطبيقو ،ومنيا ما ىدؼ إلى تقديـ مقترح إلدارة وتنظيـ أمواؿ الزكػاة بكفػاءة ،وكػذلؾ اقتػراح
استراتيجيات إدارية لمت مب عمى المعيقات التي تواجو القانوف ،ومنيا أيضا مف سمط الضوء عمى

الواقع التشريعي و التنظيمي لمؤسسة الزكاة وانعكاس ذلؾ عمى الواقع عمى كفػاءة مؤسسػة الزكػاة
في جانبي الجمع و اإلنفاؽ ،كما ىدفت بعض الدراسات التوفيؽ والتكامؿ بػيف نظػامي الضػريبة
و الزكاة في المجتمعات المعالرة سواء عمى لػعيد الواقػع الفمسػطيني أو عمػى المسػتوى العربػي

واإلسالمي.

ُّ

كمػا توافقػػت العديػػد مػف الد ارسػػات السػػابقة حػوؿ مفيػػوـ التطبيػػؽ اإلل ازمػي لمزكػػاة عمػػى مسػػتوى

الدولػػة و اعتبػػار أف ولػػى اةمػػر ىػػو لػػاحب السػيادة فػػي ذلػػؾ ،كمػػا دعػػت إلػػى اتبػػاع التػػدرج فػػي
اإللػزاـ لمولػػوؿ إلػػى لػػي ة توافقيػػة مػػع الػػنظـ الضػريبية فػػي المجتمػػع المعالػػر ،كمػػا أكػػدت أف
ىناؾ معيقات و تحديات تقؼ حجر عثرة في سػبيؿ التطبيػؽ اإلل ازمػي لمزكػاة كمػا أظيػرت إحػدى

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

إلزامية الزكاة نحو تأدية الفريضة .

اتفقت تمؾ الدراسات مع الدراسة الحالية في المحاور اآلتية:

ٔ .ضرورة التطبيػؽ اإلل ازمػي لمزكػاة وذلػؾ مػف خػالؿ إيجػاد خطػة منظمػة فػي مجػاؿ الجبايػة
واللرؼ والتأكيد عمى أف يكوف اإلقرار الزكوي بلػورة ميسػرة تسػاعد فػي اإلفلػاح عػف

المقدرات المالية لممكمؼ.

ٕ .ن مانع مف خلـ الزكاة مف الضريبة تحقيقا لمبدأ المساواة بيف المسمـ وغير المسمـ في
المجتمعات المعالرة.

ٖ .إلزامية الزكاة وجعؿ اإلقرار ذاتياً في بدايتو ،اواجبار الممتنعيف عف تقديمو.
البنى التشريعية والتنظيمية عمى أسس ومقومات محكمػة تضػمف كفػاءة
ٗ .ضرورة أف تكوف ُ
عمؿ تمؾ المؤسسات في جانبي الجمع واإلنفاؽ.

٘ .التأكي ػػد عم ػػى اس ػػتقاللية أمػ ػواؿ الزك ػػاة ع ػػف الموازن ػػة الحكومي ػػة م ػػع م ارع ػػاة التوفي ػػؽ ب ػػيف
ملارؼ الزكاة والملالن العامة لمدولة.

ما يميز الدراسة الحالية عف الدراسات السابقة :

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

ٕ -الد ارسػػات السػػابقة درسػػت تطبيػػؽ اإلق ػرار الزكػػوي بلػػفة عامػػة ،بينمػػا الد ارسػػة الحاليػػة
تدرس تطبيؽ اإلقرار الزكوي في فمسطيف.

ٖ -أظيػػرت الد ارسػػة التقػػارير الماليػػة عػػف سػػنوات عمػػؿ اليي ػػة فيمػػا يتعمػػؽ بجػػانبي الجبايػػة
واإلنفاؽ عمى ملارؼ الزكاة الشرعية.

ُْ

الفصؿ الثاني
مفاىيـ عامة حكؿ الزكاة كالضريبة

ُٓ

المبحث األكؿ  :مفاىيـ عامة عف الزكاة.
كح ٍكميا.
المطمب األكؿ :مفيكـ الزكاة ي

 1.1حقيقة الزكاة في المغة كاالصطالح :

 1.1.1حقيقة الزكاة في المغة:

استعممت كممة الزكاة في الم ة بالمعاني التالية:
ٔ .التطييػػر :يقػػاؿ زطكػػى الػػنفس أي طيطرىػػا ،وزكػػاة المػػاؿ أي تطيي ػره (الفراىيػػدي ،د .ت) ،وفػػي
التنزي ػ ػ ػ ػ ػ ػػؿ العزي ػ ػ ػ ػ ػ ػػز يق ػ ػ ػ ػ ػ ػػوؿ اهلل [:ﭰﭱﭲﭳ][الش ػ ػ ػ ػ ػ ػػمس ،]ٜ :وق ػ ػ ػ ػ ػ ػػاؿ تع ػ ػ ػ ػ ػ ػػالى:
[ﮚﮛﮜﮝﮞﮟﮠﮡﮢﮣﮤﮥﮦﮧﮨﮩﮪﮫ][التوب ػ ػ ػ ػػة:
ٖٓٔ].

تقي (الزبيدي ،د .ت) ،ومنػو قػوؿ اهلل
ٕ .الصالح :يقاؿ زطكاه تزكية أي ألمحو ،ورجؿ زكي أي ٌّ

[:ﮰﮱ﮲﮳﮴﮵﮶﮷﮸] [الكي ػ ػ ػ ػ ػ ػػؼ ]ٛٔ :أي دينػ ػ ػ ػ ػ ػ ػاً ول ػ ػ ػ ػ ػ ػػالحاً

(القرطبئٜٙٗ ،ـ).

ٖ .الزيادة كالنماء كالبركة:يقاؿ َزَكا الػزرع يزكػو زكػاء أي ازداد ونمػا ،والمػاؿ يزكػو إذا زاد وكثػر
(الفراىيدي ،د .ت).
وعميو فالزكاة تحمؿ في معانييا التطيير واللالح والنماء والبركة.

 1.1.2تعريؼ الزكاة اصطالحان:
تع طددت تعريفات الفقياء لمزكاة ،وأذكر بعضاً منيا:

عرفيػػا الحنفيػػة بأطنيػػا" :ىػػي تمميػػؾ المػػاؿ مػػف فقيػ ٍػر مسػ ٍػمـ غيػػر ىاشػػمي ون مػػونه بشػػرط قطػػع
ٔ .ط
المنفعة عف المممّؾ مف ك ّؿ ٍ
وجو هلل تعالى"( .النسفيٕٓٔٔ ،ـ ،جٔ.)ٕٖٓ ،

يؤخذ عمى ىذا التعريؼ أطنو تعريؼ مجت أز لـ يشر إلى التكميؼ المػالي لػدافع الزكػاة ومقػدارىا

وملارفيا.

وعرفيا المالكية بأطنيا" :إخػ ارج مػاؿ مخلػوص مػف مػاؿ مخلػوص بمػ نلػاباً لمسػتحقو إف
ٕ .ط
ت طـ الممؾ وحوؿ غير معدف وحرث"( .اللاوي ،د .ت ،جٔ.)٘ٛٚ ،

يػػؤخذ عمى ى ػػذا التعػ ػريؼ أطن ػ ػػو ن يشيػ ػػر إلػى الجػ ػػية المسػ ولة عػػف تحلػيؿ الزكػاة ،وك ط
ػأف اةمػر
اختياري.

ُٔ

ٖ .وعرفيػػا الشػػافعية بأطنيػػا" :اسػػـ ل ػرين ةخػػذ شػػيء مخلػػوص ،مػػف مػػاؿ مخلػػوص ،عمػػى
أولاؼ مخلولة لطا فة مخلولة" (الماوردئٜٜٜ ،ـ ،جٖ ،صٔ.)ٚ

ٗ .وعرفيا الحنابمة بأطنيا" :حؽ يجب في الماؿ"( .ابف قدامةٜٔٙٛ ،ـ ،جٕ ،ص .)ٕٗٚ

يؤخذ عمى ىذا التعريؼ أطنو تعريؼ مختلر قد يدخؿ فيػو مػا لػيس منػو ،ويحتػاج إلػى تكممػة

توضن جية استحقاقو ولرفو.

مف خػالؿ النظػر فػي التعريفػات السػابقة يظيػر ط
أف تعريػؼ الشػافعية لمزكػاة ىػو تعريػؼ جػامع

مانع ،ولذا سيتـ اعتماده مع استبداؿ كممة شيء بماؿ.
 1.2حكـ الزكاة في اإلسالـ :

الزك ػػاة فريض ػػة م ػػف فػ ػ ار ض اإلس ػػالـ ،ورك ػػف م ػػف أرك ػػاف ال ػػديف ،وى ػػي م طم ػػا عم ػػـ م ػػف ال ػػديف

بالضرورة ،وقد ثبت وجوب الزكاة بالقرآف والسنة واإلجماع:

أكالن :مف القرآف :

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

ِ .قاؿ اهلل [ :ﮚﮛﮜﮝﮞﮟﮠﮡﮢﮣﮤﮥﮦﮧﮨ ﮩﮪ
ﮫ] [التوبة .]ٖٔٓ :
ّ .قاؿ اهلل [ :ﮕﮖﮗﮘﮙﮚﮛﮜ][النور.]٘ٙ :

كجو الداللة :

تػػػدؿ اآلي ػػات الس ػػابقة عم ػػى وج ػػوب الزك ػػاة ،حي ػػث إف اةم ػػر ف ػػي اآلي ػػات يقتض ػػي الوج ػػوب.

(القرطبئٜٙٗ ،ـ).

ثانيان :مف السنة النبكية:

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

َٔ .ع ِف ْاب ِف َعب ٍ
طاس رضي اهلل عنيما :أ ط
اؿٍ " :اد يع يي ٍـ
الي َم ِف ،فَقَ َ
َف الطنبِ طيﷺ َب َع َ
ث ُم َعا ًذا ِ إلَى َ
ىف المه ىو قى ًػد
ىعمً ٍم يي ٍـ أ ه
سك يؿ المه ًو ،فىًإ ٍف يى ٍـ أى ى
إًلىى ى
اد ًة أ ٍ
ش ىي ى
اعكا لً ىذلً ىؾ ،فىأ ٍ
ط ي
ىف الى إًلى ىو إًهال المه يو ،ىكأ ِّىني ىر ي
ض عمى ٍي ًيـ ىخمس صمىك و
ػو
ىعمً ٍم يي ٍـ أ ه
ات ًفي يك ِّؿ ىي ٍػكوـ ىكلى ٍيمى وػة ،فىػًإ ٍف يى ٍػـ أى ى
ىف المه ى
ػاعكا لًػ ىذلً ىؾ ،فىػأ ٍ
ط ي
افٍتىىر ى ى ٍ ٍ ى ى ى
ص ىدقى نة ًفي أ ٍىم ىكالً ًي ٍـ تي ٍؤ ىخ يذ ًم ٍف أى ٍغ ًن ىي ًائ ًي ٍـ ىكتيىرُّد ىعمىى فيقى ىرًائ ًي ٍـ"( .لحين البخػاري
افٍتىىر ى
ض ىعمى ٍي ًي ٍـ ى
ٕ.]ٖٜٔ٘ :ٔٓٗ/

ُٕ

سػالىـ ىعمىػػى ىخ ٍمػ و
ػاؿ َر ُسػػو ُؿ المطػ ِػوﷺ " :يب ًنػ ً
ػس:
ػاؿ :قَ َ
َٕ .ع ِػف ْابػ ِػف ُع َمػ َػر رضػػي اهلل عنيمػػا قَػ َ
ػي اإل ٍ ي
ى
ػاء ه ً
ص ػالى ًة ،كًايتىػ ً
ىف مح همػ نػدا رسػػك يؿ المهػ ًػو ،كًاقىػ ً
ػج،
الحػ ِّ
ػاـ ال ه
ى
اد ًة أ ٍ
ػو إًهال المهػ ي
ىف الى إًلىػ ى
ػي ى
الزىكػػاة ،ىك ى
ػو ىكأ ه ي ى
شػ ى
ى
ى
ى ي
اف"[ .لحين البخاري ٔ.]ٛ :ٔٔ/
ض ى
ص ٍكًـ ىرىم ى
ىك ى
َٖ .ع ْف َع ْبِد المط ِو ْب ِف م ْس ُع ٍ
ػاؿ " :ىما ًم ٍف ىر يج وؿ ىال يي ىؤدِّم ىزىكػاةى ىمالً ًػو إًهال
ودَ ،يْبمُ ُ بِ ِو الطنبِ طيﷺ قَ َ
َ
ِ
ً
ل َػداقَوُ ِم ْػف ِكتَ ِ
ه
ػاب المطػ ِو َع طػز َو َجػ طؿ:
اعا" ،ثُػ طـ قَ َأَ
ام ًػة ًفػي يع ين ًق ًػو ي
ػج ن
شى
ػر َعمَ ْي َنػا م ْ
ىج ىع ىؿ الم يو ىي ٍػكىـ الق ىي ى
[ﯲﯳﯴﯵﯶﯷﯸﯹﯺ] [آؿ عمػ ػ ػ ػ ػ ػراف( .]ٔٛٓ :س ػ ػ ػ ػ ػػنف الترم ػ ػ ػ ػ ػػذي،
٘.)ٖٕٓٔ :ٕٖٕ/

كجو الداللة مف األحاديث:

تػػدؿ اةحاديػػث عمػػى وجػػوب الزكػػاة ،وأطنيػػا ركػػف مػػف أركػػاف اإلسػػالـ ،اوا طف النبػػي ﷺ تو طعػػد
مف ن يؤدييا بالعذاب يوـ القيامة.

ثالثان :مف اإلجماع:

أجمع المسمموف في جميع العلور عمى جوب الزكاة وفرضيتيا.

ق ػػاؿ اب ػػف قدام ػػة رمحهههه له" :وأجم ػػع المس ػػمموف ف ػػي جمي ػػع العل ػػور عم ػػى وجوبي ػػا ،واتف ػػؽ

اللحابة عمى قتاؿ مانعييا"( .ابف قدامةٜٔٙٛ ،ـ).

وقاؿ الكاسانيرمح له" :أجمعت اةمة عمى فرضيتيا"( .الكاسانئٜٛٙ ،ـ).

وقاؿ النووي رمح له" :الزكاة فرض وركف بِّجماع المسمميف" (النووي ،د .ت).
 1.3حكـ مانع الزكاة :

لقػػد ذكػػر العممػػاء ثالثػػة أح ػواؿ لمػػانع الزكػػاة ،يختمػػؼ حكػػـ كػػؿ منيػػا بحسػػب كػػؿ حالػػة (ابػػف

قدامةٜٔٙٛ ،ـ):

 1.3.1حكـ ىم ٍف ىم ىنع الزكاة جيالن بكجكبيا كفرضيتيا:
ط
إف مف منع الزكاة جيالً بوجوبيا وفرضيتيا لحداثة عيده باإلسالـ ،أو لنشأتو في بادية بعيدة
عف المدينةر فِّطنو ن يحكػـ بكفػرهر ةطنػو معػذور بجيمػو ،وعػدـ معرفتػو بوجػوب الزكػاة ،لكطنػو ُيع طػرؼ
بوجوب الزكاة وفرضيتيا وتقاـ عميو الحجة ،وتُؤخذ الزكاة منو.
 1.3.2حكـ ىم ٍف ىم ىنع الزكاة جحكدان:

ط
ومنك اًر لفرضيتيا وىو مسمـ قد نشأ في بالد اإلسػالـ
إف مف منع الزكاة مف المسمميف جاحداً لياُ ،
بيف أىؿ العمـر فقد كفر ،وىو مرتد تجري عميو أحكاـ المرتديفر إذا لـ يتب عف ذلؾ.
ُٖ

 1.3.3حكـ مف منع الزكاة ش هحان كبخالن:

إف مػف منػػع الزكػػاة وىػو يعتقػػد وجوبيػػا ،لكطنػػو منعيػا شػ طحاً وبخػالً وتياونػاًر فػ ط
ط
ػِّف اإلمػػاـ يأخػػذىا

منو جب اًر.
وي ط
عزره اإلماـ عمى منعو الزكاة ،وذىب بعض العمماء إلى ط
أف اإلماـ يأخذ الزكاة منػو وشػطر
ُ
بيز ب ِػف حك ٍ
مالو(ابف قدامةٜٔٙٛ ،ـ) ،لما ورد في الحديث الذي رواه ِ
ػيـ ،عػف أبيػو عػف ج ِّػده أف
ً
سائمة و
فػرؽ إبػ هؿ عػف حسػابيا،
رسوؿ اهلل ﷺ قاؿ" :في يك ِّؿ
بنػت لبػكف ،ال تي ه
َ
إبؿ في أربعيف ي
أعطاىػا مػؤتج ارن  -قػاؿ ابػػف العػالء :مػؤتج ارن بيػا  -فمػو أجرىػػا ،كم ٍػف م ىنعيػا ،فإنػا ً
آخػ يذكىا
ىم ٍػف ٍ
ي
ى ى
ي
ش ٍطر مالًو ،ع ٍزم نة مف ع ىزم ً
ػيس ً
ات ربنا ه
شػيء"[ .سػنف أبػي داود،
لؿ يمح هم وػد منيػا
ى
ه
عز كجؿ ،لى ى
كى ى
ى ى
ٖ.]ٔ٘ٚ٘ :ٕٙ/

ُٗ

المطمب الثاني :الزكاة كحكمة مشركعيتيا.
 1.1مكانة الزكاة في اإلسالـ:

ط
إف فريض ػػة الزك ػػاة ق ػػد حظي ػػت بمكان ػػة عالي ػػة ف ػػي اإلس ػػالـ ،في ػػي ال ػػركف الثال ػػث م ػػف أرك ػػاف

اإلسالـ ،وقد قرف اهلل  بيف اللالة والزكاة في القرآف الكريـ فػي سػبع وعشػريف موضػعاً ،يقػوؿ

الدكتور يوسؼ القرضاوي " :اوانما اقتلر عمى اللالة والزكاة لشدة اىتماـ الشارع بيما ،وخالة
إذا كاف المقاـ مقاـ الدعوة إلى اإلسالـ ،فيكتفػي بيمػا مػع الشػيادة"( .القرضػاوئٜٖٚ ،ـ ،جٔ،

صٗ.)ٚ

وقػػد جػػاءت اةحاديػػث التػػي تبػػيف فرضػػيتيا ،وتػػأمر بِّخراجيػػا ،وجػػاءت أيضػاً اةحاديػػث التػػي

تبيف اةمواؿ التي تجب فييا الزكاة ،والنلاب الذي إذا بم و الماؿ وجبػت الزكػاة فػي ذلػؾ المػاؿ،

ومقدار الزكاة في تمػؾ اةمػواؿ التػي قػد بم ػت نلػاباً (القرضػاوئٜٖٚ ،ـ) ،وفلطػمت السػنة فػي
ألػ ػ ػ ػ ػػناؼ مػ ػ ػ ػ ػػف تُعطػ ػ ػ ػ ػػى ليػ ػ ػ ػ ػػـ الزكػ ػ ػ ػ ػػاة الػ ػ ػ ػ ػػذيف ذكػ ػ ػ ػ ػػرىـ اهلل  فػ ػ ػ ػ ػػي قولػ ػ ػ ػ ػػو تعػ ػ ػ ػ ػػالى[ :ﮡ
ﮢﮣﮤﮥﮦﮧﮨﮩﮪﮫﮬﮭﮮﮯ
ﮰﮱ﮲﮳﮴﮵﮶﮷﮸][التوبة.]ٙٓ :
وم طما يدلِّؿ عمى مكانتيا وفضميا أيضاً قتاؿ أبو بكر  لمانعي الزكاة ،ف َع ْف أَبِي ُى َرْي َرةَ،
ِ
طِ
اؿ ُع َم ُػر
الع َر ِب ،قَ َ
قَ َ
استُ ْخمِ َ
ؼ أَُب َ
اؿ " :لَ طما تُُوفِّ َي َر ُسو ُؿ المو ﷺ َو ْ
وب ْك ٍر َب ْع َدهَُ ،و َكفَ َر َم ْف َكفَ َر م َف َ
ت أٍ ً
اؿ رسو ُؿ المط ِػوﷺ" :أ ً
ِةَبِي ب ْك ٍرَ :ك ْي َ ِ
ػاس ىحتهػى ىيقيكليػكا:
يم ٍر ي
َ
ىف أيقىات ىػؿ ال هن ى
اس؟ َوقَ ْد قَ َ َ ُ
ؼ تُقَات ُؿ الطن َ
ً ً
ً
سا يب يو ىعمىػى المه ًػو"،
الى إًلى ىو إًهال المه يو ،فى ىم ٍف قى ى
س يو ،إًهال ًب ىحقِّو ىكح ى
ص ىـ م ِّني ىمالى يو ىكىن ٍف ى
اؿ :الى إًلى ىو إًهال المه يو ىع ى
ؽ ب ْػيف اللطػالَ ِة وا طلزَك ِ
فَقَ َ ط ِ ِ
ػؽ الم ِ
ػاة ،فَػِِّ طف ط
ػان
ػاؿَ ،والمط ِػو لَ ْػو َم َن ُعػونِي ِعقَ ً
اؿَ :والمو َةُقَاتمَ طف َم ْف فَطر َ َ َ
الزَكػاةَ َح ُّ َ
َ
ونوُ إِلَى رس ِ
وؿ المط ِوﷺ لَقَاتَْمتُيُ ْـ َعمَى َم ْن ِع ِو"[.البخاري.]ٔٗٓٓ -ٖٜٜٔ :ٔٓ٘/ٕ،
َك ُانوا ُي َؤُّد َ
َُ
 1.2الحكمة مف مشركعية الزكاة:

ىناؾ العديد مف المقالد التي تحققيا الزكػاة ،تعػود عمػى الفػرد والمجتمػع بالمنػافع والملػالن

في الدنيا واآلخرة ،أىميا:

 1.2.1تحقيؽ العبكدية هلل  بامتثاؿ أكامره( :الغفيميََِٖ ،ـ).

إذا امتثؿ المسمـ أمر اهلل  وأدى ىذه الفريضةر فِّطنو يكػوف بػذلؾ قػد حقػؽ العبوديػة هلل ،

طا ع ػاً لػػو ،ارضػػياً ومستسػػمماً ةمػػر اهلل  ،وبػػأداء المسػػمـ لفريضػػة الزكػػاة يكػػوف قػػد حقطػػؽ غايػػة
عظيمة وىي اكتماؿ إسالمو( .ابف عثيميفٜٜٖٔ ،ـ).
َِ

 1.2.2تنقية كتطيير المزكي مف الذنكب كمف الشح كالبخؿ ،كتزكية نفسو:

فػ ط
ػِّف إخػراج المسػػمـ لزكػػاة مالػػو تعمػػؿ عمػػى تنقيتػػو وتطييػره مػػف الػػذنوب ،وتزكػػي نفػػس المزكػػي

بحلػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػوؿ اللػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػالح والتقػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػوى لػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػو ،قػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػاؿ اهلل :
[ﮚﮛﮜﮝﮞﮟﮠﮡﮢﮣﮤﮥﮦﮧﮨﮩﮪﮫ][التوب ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػة:
ٖٓٔ].
والزكػػاة أيضػ ػاً ت ػػؤدي إل ػػى تعويػػد المس ػػمـ عم ػػى الب ػػذؿ والعطػػاء ،وتطييػ ػره م ػػف البخ ػػؿ والش ػػن،
يتحرر مف الشن والبخؿ الذي قػد يسػكف قمبػو ،ويق ِّػدـ العبوديػة هلل 
فِّخراج المسمـ لمزكاة يجعمو ط
وحػػب اهلل  عمػػى مػػا سػواه ،والتػػي تحلػػؿ بِّنفػػاؽ المػػاؿ فػػي طمػػب مرضػػاة اهلل تعػػالى ،فِّيجػػاب

الزكاة عالج لالن متعيف إل ازلة مرض حب الدنيا عف القمب.

 1.2.3رعاية المصالح الكمية كالحفاظ عمييا(:عبد الرحمف ،د .ت).

فػ ط
ػِّف مػػف أىػ ِّػـ مقالػػد الزكػػاة أطنيػػا تسػػعي لمحفػػاظ عمػػى الملػػالن الكميػػة التػػي جػػاءت الش ػريعة

بحفظيػػا ،وىػػي الػػديف والػػنفس والنسػػؿ والعقػػؿ والمػػاؿ ،اوا طف تش ػريع الزكػػاة يعمػػؿ عمػػى رعايػػة ىػػذه
الملالن الكبرى وحفظيا اواقامتيا.
 1.2.4تطيير قمكب الفقراء كالمساكيف مف الحقد كالحسد:

ط
فِّف تركز الماؿ فػي يػد ف ػة مػف النػاس ،وعػدـ نظػرىـ إلػى أحػواؿ الفقػراء ي ػرس ال ػ طؿ والحسػد

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

اهلل  بػػو ،فتحقيػػؽ التػػللؼ والمحبػػة اوا ازلػػة اةحقػػاد مػػف قمػػوب الفق ػراء ىػػو مػػف المقالػػد الشػػرعية
لفريضة الزكاة.
 1.2.5تحقيؽ التكافؿ االجتماعي كمكاساة ذكم الحاجات:

الزكاة تحقؽ التكافؿ بيف أفراد المجتمع ،وتحقػؽ التعػاوف بػيف أفػراد المجتمػع كمػا أمػر اهلل 
في قولو تعالى[ :ﯭﯮﯯﯰﯱﯲﯳﯴﯵﯶﯷ][الما دة.]ٕ :
يقػػوؿ ابػػف القػػيـ رمحهه له" :ولمػػا لػػـ يكػػف كػػؿ مػػاؿ يحتمػػؿ المواسػػاة قػػدر الشػػارع لمػػا يحتمػػؿ

المواساة نلباً مقدرة ن تجب الزكاة في أقؿ منيا" (ابف القيـٜٜٔٔ ،ـ ،ج ٕ ،ص ٓ.)ٚ

ُِ

المطمب الثالث :شركط كجكب الزكاة كاألمكاؿ التي تجب فييا.
 1.1شركط كجكب الزكاة:

اتفؽ الفقياء عمى وجػوب الزكػاة عمػى المسػمـ العاقػؿ الحػر العػالـ بكػوف الزكػاة فريضػة ،رجػالً

كاف أو امرأة ،وكاف متمكناً مػف أداء الزكػاة ،وتمػت الشػروط فػي المػاؿ( .و ازرة اةوقػاؼ الكويتيػة،

د .ت).

وذىػػب جميػػور الفقيػػاء عمػػى أطنػػو ن تجػػب الزكػػاة عمػػى العبػػد ،وتجػػب الزكػػاة فػػي مػػاؿ اللػػبي

والمجنوف (ساعيٕٓٓٚ ،ـ).

ويشترط لوجوب الزكاة في الماؿ الشروط التالية:

 1.1.1أف يككف الماؿ مممككان لمعيف:

فال تجب الزكاة في ماؿ ليس لو مالؾ معيف ،كسوا ـ الوقؼ ،والخيؿ المسبمة ،والماؿ العاـ،

وأمػػالؾ الدولػػةر لعػػدـ الممػػؾ ،وىػػذار ةف فػػي الزكػػاة تمميكػاً ،والتمميػػؾ فػػي غيػػر الممػػؾ ن يتلػػور،
فالب طد أف يكوف لمماؿ مالػؾ معػيف يممػؾ المػاؿ ممكػاً تامػاً ،والممػؾ التػاـ لممػاؿ ىػو أف ن يتعمػؽ بػو
حػػؽ غي ػره ،بحيػػث يكػػوف لػػو التلػػرؼ فيػػو عمػػى حسػػب اختيػػاره ،وفوا ػػده عا ػػدة عميػػو (الكاسػػاني،

ٜٔٛٙـ).

 1.1.2أف يككف الماؿ ناميان:

بأف يكػوف المػاؿ ناميػاً فعػالً بالزيػادة عػف طريػؽ التناسػؿ والتوالػد والتجػارة أو قػابالً لمنمػاء بػأف

يكوف الماؿ في يد لاحبو أو يد نا بػو ،ويخػرج بيػذا القيػد مػف وجػوب الزكػاة اةمػواؿ التػي تقتنػى

لالستعماؿ الشخلي فِّطنو ن زكاة فييار لكونيا غير معدة لمنماء( .القرضاوئٜٖٚ ،ـ).
 1.1.3الفضؿ عف الحاجات األصمية:

ط
ةف المػػاؿ إذا كػػاف فا ض ػاً عػػف الحاجػػة اةلػػمية يتحقػػؽ ال نػػى ومعنػػى النعمػػة وىػػو التػػنعـ،

ويحل ػػؿ اةداء ف ػػي ى ػػذا الح ػػاؿ ع ػػف طي ػػب نف ػػس ،ويخ ػػرج بي ػػذا الش ػػرط م ػػف وج ػػوب الزك ػػاة دور
السػ ػػكنى ،ودابػ ػػة الركػ ػػوب ،وآنت المحت ػ ػرفيف ،وثيػ ػػاب المػ ػػبس وغيرىػ ػػا مػ ػػف الحاجػ ػػات اةساسػ ػػية.

(الكاسانئٜٛٙ ،ـ).

 1.1.4بمكغ النصاب:

النلػػاب ىػػو عبػػارة عػػف أقػػؿ مػػا تجػػب فيػػو الزكػػاة ،حيػػث ن تج ػب الزكػػاة فػػي أقػػؿ مػػف ىػػذا

المقػػدار(،ابف أبػػي القاسػػـٜٜٔٗ ،ـ ،جٖ ،صٔ ،)ٛوىػ ػ ػ ػذا النل ػ ػاب يخت ػ ػمؼ بػػاختالؼ أجن ػ ػ ػاس
اةم ػ ػ ػ ػ ػواؿ الزكوي ػػة ،وق ػػد ثب ػػت ف ػػي اةحادي ػػث النبوي ػػة ف ػػي اش ػػتراط النل ػػاب ف ػػي ك ػػؿ ج ػػنس م ػػف
اؿ رسو ُؿ المط ِوﷺ  " :لى ٍي ً
كف
الخ ْد ِر ط
ي ،قَ َ
اةجناس الزكوية ،فعف أََبي َس ِع ٍيد ُ
يما يد ى
ى
اؿ :قَ َ َ ُ
سف ى
ِِ

ؽ صػ ىػدقى هة ،كلىػ ٍػي ً
اإل ًبػ ًػؿ ،كلىػ ٍػي ً
كف ىخ ٍمػ ً
ػف ً
ىخ ٍمػ ً
سػ ًػة
يمػػا يد ى
يمػػا يد ى
صػ ىػدقى هة ًمػ ى
كف ىخ ٍم ى
ى ى
ػس أ ىىكا و ى
ى ى
ػس ىذ ٍكود ى
سف ى
سف ى
ؽ ص ىدقى هة" [البخاري ،]ٔٗٗٚ :ٔٔٙ/ٕ ،وعف عبِد ِ
ػاؿ
اؿ :قَ َ
اهلل ْب ِف َع ْم ٍرو رضي هللا عنهما قَ َ
َ َ ْ َْ
سو ى
أ ٍىك ي
ً
رسػػو ُؿ المطػ ِػوﷺ " :لىػ ٍػي ً
ػاال ىذ ىى نبػػا
يف ًمثٍقىػ ن
كف ًع ٍ
ػائتى ٍي ًد ٍرىىػ وػـ ى
كف ًمػ ى
شػ ًػر ى
يمػػا يد ى
يمػػا يد ى
ى
َُ
ػي هء ،ىكىال ف ى
سف ى
شػ ٍ
ً
ػائتى ٍي ًف ىخمسػ ية ىدر ً
ػؼ ًمثٍقىػ و
ػاؿ"[ .اةمػواؿ نبػػف
يف ًمثٍقىػ ن
اىػ ىػـ ،ىكًفػػي ًع ٍ
ى
صػ ي
ػي هء ،ىكًفػػي ا ٍل ًمػ ى
شػ ًػر ى
ػاال ىذ ىى نبػػا ن ٍ
ٍ ى ى
شػ ٍ
زنجويو.]ٔٛٓٗ :ٜٛٚ/ٖ ،
 1.1.5حكالف الحكؿ:

أم أف يمػ طػر عمػػى المػػاؿ الػػذي بمػ نلػػاباً أو عمػػى ألػػمو الػػذي بمػ نلػػاباً فػػي ممػػؾ لػػاحبو
ت
سنة قمرية كاممة (الدسوقي ،د .ت) ،ودليؿ اعتبار الحػوؿ ىػو حػديث َعا ِ َشػةَ ،قَالَػ ْ
تَ :س ِػم ْع ُ
ػػكؿ عمى ٍيػ ً
ر ُسػػوؿ المطػ ِػو ﷺ َيقُػػو ُؿ " :ىال ىزىكػػػاةى ًفػػػي مػ و
ػػو ا ٍل ىحػ ٍػػك يؿ"[ .سػػنف ابػػف ماجػػة،
ػػاؿ ىحتهػػػى ىي يحػ ى ى
َ
ى
ٔ.]ٜٕٔٚ :٘ٚٔ/

ويسػػتثنى مػػف اشػػتراط الحػػوؿ الخػػارج مػػف اةرض مػػف ال ػػالؿ الزراعيػػة ،فػػال يشػػترط حػػونف
الحػ ػػوؿ عمييػ ػػا لقػ ػػوؿ اهلل [ :﮴﮵﮶﮷﮸][اةنعػ ػػاـ ،]ٔٗٔ :وةطنيػ ػػا تعتبػ ػػر نمػ ػػاء
بنفس ػػيا ،وتع ػػود بع ػػد ذل ػػؾ إل ػػى ال ػػنقص ،بخ ػػالؼ م ػػا يش ػػترط في ػػو الح ػػوؿ م ػػف اةمػ ػواؿ فِّطن ػػو مع ػػد

لالسػػتنماء ،وكػػذلؾ المعػػدف والركػػاز فِّطنيػػا تػػؤدى زكاتيػػا عنػػد اسػػتخراجيا ،ومػػا تولػػد مػػف اةنعػػاـ،
وربن التجارة ط
فِّف حوليما حػوؿ ألػميما إذا كانػت ألػميا بال ػة نلػاباً( .و ازرة اةوقػاؼ الكويتيػة،

د .ت).

 1.1.6السالمة مف الد ٍهيف:

بمعنى أف يكوف النلاب الػذي م طػر عميػو الحػوؿ سػالماً مػف الػ طد ْيف الػذي يسػت رؽ النلػاب أو
ينقلػػو ،فػػِّذا كػػاف الػ طد ْيف يسػػت رؽ النلػػاب أو ينقلػػور فِّطنػػو ن زكػػاة عمػػى لػػاحب المػػاؿ عند ػػذ،
وىو ما ذىب إليو جميور الفقياء( .ابف قدامةٜٔٙٛ ،ـ).

ويشترط لذلؾ أف يسػت رؽ الػ طد ْيف النلػاب أو ينقلػو ،ون يجػد مػا يقضػيو بػو سػوى النلػاب،
أو ما ن يست ني عنو( .ابف قدامةٜٔٙٛ ،ـ).
 1.2األمكاؿ التي تجب فييا الزكاة:

ط
إف اهلل  ذكر بعض اةلناؼ التي تجػب فييػا الزكػاة فػي القػرآف الكػريـ ،لكطنيػا وردت فػي

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

والفضة ،والػزروع والثمػار ،والكسػب مػف تجػارة وغيرىػا ،والخػارج مػف اةرض سػواء كػاف معػدناً أو
غيره ،وبينت السنة النبوية شروط الزكاة في تمؾ اةلػناؼ ومقػدار الواجػب منيػا ،وبينػت وجػوب
ِّ

الزكػػاة فػػي غيرىػػا مػػف اةلػػناؼ كزكػػاة الثػػروة الحيوانيػػة ،ولقػػد عطبػػر القػرآف الكػريـ ع طمػػا تجػػب فيػػو

الزكػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػاة بكممػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػة مطمقػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػة عامػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػة وىػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػي كممػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػة أم ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػواؿ (الحػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػوليٕٓٓٙ ،ـ) ،فقػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػاؿ

تع ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػالى[:ﮚﮛﮜﮝﮞﮟﮠﮡﮢﮣﮤﮥﮦﮧﮨﮩﮪﮫ]
[التوبػ ػػة ،]ٖٔٓ :وقػ ػػاؿ تعػ ػػالى[ :ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ] [الػ ػػذاريات ،]ٜٔ :فمػ ػػا انطبقػ ػػت
عميو شروط الزكاة مف اةمواؿ وجب فيو الزكاة ،وأذكر اةمواؿ التي تجب فييا الزكاة:

 1.2.1األثماف (الذىب كالفضة كاألكراؽ النقدية):

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
اهلل [ :ﮂﮃﮄﮅﮆﮇﮈﮉﮊﮋﮌﮍ]
ػاؿ رسػو ُؿ ِ
اهلل ﷺ " :ىمػا ًم ٍػف
[التوبة ،]ٖٗ :أي ن يؤطدوف زكاتياَ ،
وع ْف أ ََبي ُى َرْي َرةَ  ،قػاؿ :قَ َ َ ُ
اف يكـ ا ٍل ًقي ً
ً
ً و
ه ًه ً
و
ى ًً
صػفى ًائ يح ًم ٍػف
صػفِّ ىح ٍت لى ي
ػو ى
امػة ،ي
صاحب ىذ ىىب ىكىال فضهة ،ىال يي ىؤدِّم م ٍن ىيا ىحق ىيا ،إال إ ىذا ىك ى ى ٍ ي ى ى
ار جي هنـ ،فىي ٍككل ًبيا ج ٍنب يو كج ًبي ين يو كظىيره ،يكمهما برىد ٍت أ ً
ً
ار ،فىأ ٍ ً
ىن و
ػوً ،فػي
يػد ٍت لى ي
يع ى
يحم ىي ىعمى ٍي ىيا في ىن ً ى ى ى ي ى ى ى ي ى ى
ى ٍ ي ي ى ىى
ً ً
س ًبيمى يو ،إً همػا إًلىػى ا ٍل ىج هن ًػة ،ىكًا همػا
يف أىٍل ى
اف ًم ٍق ىد يارهي ىخ ٍم ًس ى
ىي ٍكوـ ىك ى
س ىن وة ،ىحتهى يي ٍق ى
ضى ىب ٍي ىف ا ٍلع ىباد ،فى ىي ىرل ى
ؼ ى

إًلىى ال هنار[ ."...لحين مسمـ.]ٜٛٚ :ٙٛٓ/ٕ ،

ويبم نلاب الذىب عشريف مثقانً  ،ونلاب الفضة ما تا درىـ لحػديث َع ْم ِػرو ْب ِػف ُش َػع ْي ٍبَ ،ع ْػف
ً
ػاؿ رسػػو ُؿ المطػ ِػوﷺ" :لىػ ٍػي ً
كف
أَبِيػ ِػوَ ،عػ ْػف َجػ ِّػد ِه قَػ َ
ػائتى ٍي ًد ٍرىىػوػـ ى
كف ًمػ ى
يمػػا يد ى
يمػػا يد ى
ى
ػاؿ :قَػ َ َ ُ
ػي هء ،ىكىال ف ى
سف ى
شػ ٍ
ش ٍي هء"[ .اةمواؿ نبف زنجويو.]ٔٛٓٗ :ٜٛٚ/ٖ ،
ًع ٍ
يف ًمثٍقى ناال ىذ ىى نبا ى
ش ًر ى
وتجػػب الزكػػاة فػػي العمػػالت المعدنيػػة والورقيػػة إذا بم ػػت نلػػاب الػػذىب أو الفضػػةر ةطنيػػا بمنزلػػة
النقديف في الوجوب ،و ط
ةف الناس يجعمونيا في منزلة الذىب والفضة ،وةطنيا تدخؿ في عموـ قولو
تعالى[ :ﮚﮛﮜﮝﮞﮟﮠ][التوبة(.]ٖٔٓ :القحطاني ،د .ت).
ذىبا كاف أو فضػة ولػو بمػ كػؿ
وذىب أكثر أىؿ العمـ عمى أطنو ن زكاة في الحمي المباح اتخاذه ً
نلابا (الساعيٕٓٓٚ ،ـ).
منيما
ً

ويبم مقدار الواجب في زكاة الذىب والفضة وما يقوـ مقاميا مف العمالت الورقية والمعدنية ربػع
ِ
طِ
يمػػا
ػاؿ :قَػ َ
العشػػر ،لحػػديث َع ْمػ ِػرو ْبػ ِػف ُشػ َػع ْي ٍبَ ،عػ ْػف أَبِيػ ِػوَ ،عػ ْػف َجػ ِّػد ِه قَػ َ
ػاؿ َر ُسػػو ُؿ المػػوﷺ" :لَػ ْػي َس ف َ
ػان َذىبػػا َشػػيء ،وِفػػي اْل ِمػػا َتَْي ِف َخمس ػةُ َدر ِ
ُدوف ِمػػا َتَي ِدرىػ ٍػـ َشػػيء ،وَن ِفيمػػا ُدوف ِع ْش ػ ِر ِ
اىػ َػـ،
ْ َْ
يف مثْقَػ ً َ ً
َ
َ
َ
َْ َ
ٌْ َ َ
ٌْ َ
ِ
ِ
ؼ ِمثْقَ ٍ
اؿ" [اةمواؿ نبػف زنجويػو ،]ٔٛٓٗ :ٜٛٚ/ٖ ،ولقػوؿ النبػي
يف ِمثْقَ ً
ل ُ
َوِفي ع ْش ِر َ
ان َذ َىًبا ن ْ

ِْ

ِ
ﷺ" :وِفػػي ِّ ط ِ
الع ْشػ ِػر ،فَ ػِِّ ْف لَػػـ تَ ُكػ ْػف إِ طن تِ ْسػ ِػع َ ِ
ػاء
ػي ٌء إِ طن أ ْ
َف َي َشػ َ
الرقػػة ُرْبػػعُ ُ
ْ
َ
يف َوما َ ػةًَ ،فمَػ ْػي َس فييَػػا َشػ ْ
َربُّيَا" [البخاري.]ٔٗ٘ٗ :ٔٔٛ/ٕ ،
 1.2.2الثركة الحيكانية:

ويقلػػد بيػػا مػػا ينتفػػع بػػو اإلنسػػاف مػػف اةنعػػاـ ،وىػػي اإلبػػؿ والبقػػر وال ػػنـ (الطيػػار ،والمطمػػؽ،

والموس ػػىٕٓٔٔ،ـ ،جٕ ،صٖٗ) ،وق ػػد ثب ػػت وج ػػوب الزك ػػاة فيي ػػا ف ػػي الس ػػنة النبوي ػػة ،فع ػػف أب ػػي
وؿ ِ
ً
اهلل ،فَ ِْ
ب إً ًب وؿ ىال يي ىػؤدِّم ًم ٍن ىيػا ىحقه ىيػا ،ىك ًم ٍػف ىحقِّ ىيػا
اإلبِ ُؿ؟ قَ َ
يؿَ :يا َر ُس َ
ىريرةأطنو ِق َ
صاح ي
اؿ " :ىكىال ى
ً
ػت ،ىال ىي ٍف ًق يػد ًم ٍن ىيػا
ام ًة ،يب ًط ىح لى ىيا ًبقى و
اع قى ٍرقى وػر ،أ ٍىكفى ىػر ىمػا ىكا ىن ٍ
ىحمى يب ىيا ىي ٍكىـ ًك ٍرًد ىىا ،إًهال إً ىذا ىك ى
اف ىي ٍكيـ ا ٍلق ىي ى
ُّو ًبأىفٍك ً
اح ندا ،تىطى يؤه ًبأ ٍ ً
يال ك ً
ً
اىػاً ،فػي ىي ٍػكوـ
اى ىيا ،يكمه ىما ىم هر ىعمى ٍي ًو أيكىال ىىػا يرهد ىعمى ٍي ًػو أ ٍ
يخ ىر ى
ي
ىخفىاف ىيا ىكتى ىعض ي ى
فىص ن ى
ً ً
سػ ًبيمى يو إً همػا إًلىػى ا ٍل ىج هن ًػة ،ىكًا همػا إًلىػى
يف أىٍل ى
اف ًم ٍق ىد يارهي ىخ ٍم ًس ى
ىك ى
س ىن وة ،ىحتهى يي ٍق ى
ضى ىب ٍي ىف ا ٍلع ىباد ،فى ىي ىػرل ى
ؼ ى
وؿ ِ
ً
ال هن ً
ب ىبقى ور ،ىكىال ىغ ىنوـ ،ىال يي ىػؤدِّم ًم ٍن ىيػا ىحقه ىيػا،
اهلل ،فَاْل َبقَ ُر َواْل َ َن ُـ؟ قَ َ
يؿَ :يا َر ُس َ
ار"ِ .ق َ
صاح ي
ػاؿ " :ىكىال ى
شػ ٍػي نئا ،لىػ ٍػي ً
ػاف يػػكـ ا ٍل ًقي ً ً
ًه ً
ػاء ،ىكىال
ػح لى ىيػػا ًبقىػ و
ػاع قى ٍرقىػ وػر ،ىال ىي ٍف ًقػ يػد ًم ٍن ىيػػا ى
امػػة يبطػ ى
سف ى
صػ ي
ييػػا ىع ٍق ى
ى
إال إ ىذا ىكػ ى ى ٍ ي ى ى
اىاً ،في
اء تى ٍنطى يح يو ًبقييركًن ىيا ىكتىطى يؤهي ًبأى ٍظ ىال ًف ىيا ،يكمه ىما ىم هر ىعمى ٍي ًو أيكىال ىىا يرهد ىعمى ٍي ًو أ ٍ
يخ ىر ى
اء ،ىكىال ىع ٍ
ض ىب ي
ىج ٍم ىح ي
ً ً
سػ ًبيمى يو إً همػا إًلىػى ا ٍل ىج هن ًػة ،ىكًا همػا
يف أىٍل ى
اف ًم ٍق ىد يارهي ىخ ٍم ًس ى
ىي ٍكوـ ىك ى
س ىن وة ،ىحتهى يي ٍق ى
ضى ىب ٍي ىف ا ٍلع ىبػاد ،فى ىي ىػرل ى
ؼ ى
إًلىى ال هن ً
ار"[ .لحين مسمـ.]ٜٛٚ :ٙٛٓ/ٕ ،
ويشػترط فػػي اةنعػاـ التػػي تجػب فييػػا الزكػػاة باإلضػافة لمشػػروط التػي تػ طـ ذكرىػا سػػابقاً(:ابف قدامػػة،

ٜٔٙٛـ):

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

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

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

 1.2.3عركض التجارة:

وىي كؿ مػا أعػ طد لمبيػع والشػراء ةجػؿ الػربن (التػويجريٕٜٓٓ ،ـ ،جٖ ،صٖٗ) ،وقػد ذىػب

جمػػاىير الفقيػػاء إلػػى وجػػوب الزكػػاة فػػي عػػروض التجػػارة التػػي تت ػوافر فييػػا شػػروط وجػػوب الزكػػاة

(و ازرة اةوق ػػاؼ الكويتي ػػة ،جٖٕ ،ص ،)ٕٙٛواس ػػتدلوا عم ػػى وج ػػوب الزك ػػاة فيي ػػا بق ػػوؿ اهلل :
[ﮓﮔﮕﮖﮗﮘﮙﮚ][البق ػ ػرة ]ٕٙٚ :أي إخ ػ ػراج زك ػ ػػاة التج ػ ػػارة (اب ػ ػػف

ِٓ

يأم ُرنػا
العربيٕٖٓٓ ،ـ) ،وعف سػمرة بػف جنػدب ،قػاؿ" :أمػا بعػد فػِّف رسػو َؿ اهلل ﷺ كػاف ُ
اللدقة ِمف الذي ُن ِع ُّد لمبيع"[ .سنف أبي داود.]ٕٔ٘ٙ :ٔٓ/ٖ ،
أف ُن ْخ ِرَج َ
يقوؿ ابف المنذر" :أجمع عامة أىؿ العمـ عمى أف في العروض التي ُممكت لمتجارة الزكاة إذا
حاؿ عمي الحوؿ" (ابف المنذرٕٓٓٗ ،ـ ،جٖ ،صٔ.)ٛ
ويبمػ نلػػاب عػػروض التجػػارة نلػػاب الػػذىب أو الفضػػة ،فػػِّذا بم ػػت ذلػػؾ وجػػب إخػراج ربػػع

العشر مف قيمتيا ن مف أعيانيا عند جميور الفقياء (الساعيٕٓٓٚ ،ـ).

 1.2.4زكاة الزركع كالثمار:

تجػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػب الزكػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػاة فػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػي الػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػزروع والثمػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػار لقػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػوؿ اهلل :
[ﮓﮔﮕﮖﮗﮘﮙﮚﮛﮜﮝﮞﮟ][البق ػرة ،]ٕٙٚ :وقػػوؿ
اهلل [ :ﮞﮟﮠﮡﮢﮣﮥﮦﮧﮨﮩﮪ
ﮫﮬ ﮭﮮﮯﮰﮱ﮲﮳﮴﮵﮶﮷﮹﮺﮻ ﮼﮽ ﮾
﮿][اةنعاـ ،]ٔٗٔ :ولحديث سالِِـ ْب ِف ع ْبِد المط ِو ،عف أَبِ ِ
اؿ:
يو َ ،ع ِف الطنبِ ِّيﷺ قَ َ
َْ
َ
َ
شر ،كما س ًقي ًبال هن ٍ ً
ً
ش ًر"[ .البخاري،
سقى ًت ال ه
الع ٍ
صي
كف أ ٍىك ىك ى
الع يي ي
ض ًح ن ٍ
ؼ ي
اف ىعثى ًريًّا ي
اء ىك ي
س ىم ي
يما ى
"ف ى
الع ٍ ي ى ى ي ى
ٕ.]ٖٔٗٛ :ٕٔٙ/
وقد أجمع العممػاء عمػى وجػوب الزكػاة فػي الحنطػة ،والشػعير ،والتمػر ،والزبيػب إذا تػوفر فييػا

النلاب الشرعي ،واختمفوا في جوب الزكاة في غيرىا مف المزروعات[ .ابف المنذرٕٓٓٗ ،ـ).

وتجػػب الزكػػاة فػػي الػػزروع والثمػػار إذا بم ػػت النلػػاب الشػػرعي بمجػػرد حلػػادىا ،فػػال يشػػترط ليػػا
الحوؿ لقوؿ اهلل [ :﮴﮵﮶﮷][اةنعاـ.]ٔٗٔ :
ويبمػ النلػػاب الشػػرعي الواجػػب عنػػده زكػػاة الػػزروع والثمػػار خمسػػة أوسػػؽ ،فعػػف أََب ػي َسػ ِػع ٍيد
كف ىخم ً
ػػػي ً
طِ
سػػػػ و
ػػػدقى هة"
الخ ػ ْػد ِر ط
ػاؿ :قَ ػ َ
ي ،قَ ػ َ
صػ ى
ُ
ؽ ى
سػػػػة أ ٍىك ي
يمػػػػا يد ى ٍ ى
ػاؿ َر ُس ػػو ُؿ الم ػػوﷺ ... " :ىكلىػ ٍ ى
سف ى
س ًفي ىح ٍّ
ص ىػدقى هة ،ىحتهػى ىي ٍبميػ ى
ب ىكىال تى ٍم وػر ى
[البخاري ،]ٔٗٗٚ :ٔٔٙ/ٕ ،ولقوؿ النبي ﷺ " :لى ٍي ى
سو
ؽ"[ .مسمـ.]ٜٜٚ :ٙٚٗ/ٕ،
س ىة أ ٍىك ي
ىخ ٍم ى
وتبمػ زكػػاة الػػزروع والثمػػار التػػي اسػػتوفت شػػروط وجػػوب الزكػػاة فػػي المػػاؿ العشػػر فيمػػا سػػقي

بماء اةمطار واةنيار والعيوف أي مف غير تكمفة اوانفاؽ ،ونلؼ العشر بما سقي بكمفػة اوانفػاؽ

ً
سػقى ًت
كالنواضن وغيرىا لحديث َسالِِـ ْب ِف َع ْبِد المط ِوَ ،ع ْػف أَبِي ِػو َ ،ع ِػف الطنبِ ِّ
يمػا ى
ػيﷺ قَػا َؿ" :ف ى
ضً ً
ش ًػر"[ .البخػاري:ٕٔٙ/ٕ ،
ال ه
الع ٍ
الع ٍ
ص ي
س ًػق ىي ًبال هن ٍ
كف أ ٍىك ىك ى
الع يي ي
ػح ن ٍ
ػؼ ي
ش ير ،ىك ىما ي
اف ىعثى ًريًّا ي
اء ىك ي
س ىم ي
ٖ.]ٔٗٛ

ِٔ

فػػِّف سػػقي نلػػؼ السػػنة بكمفػػة ،ونلػػفيا بمػػا ن كمفػػة فيػػور ففيػػو ثػػالث أربػػاع العشػػر ،اواف سػػقي
بأحدىما أكثر مف اآلخر اعتبر باةكثر (ابف قدامةٜٜٔٗ ،ـ).
 1.2.5المعدف كالركاز:

تجب زكاة المعػادف وىػو كػؿ مػا خػرج مػف اةرض ،م طمػا يخمػؽ فييػا مػف غيرىػا م طمػا لػو قيمػة،

مف الحديد ،والياقوت ،والزبرجد ،وكذلؾ المعادف الجارية ،كالقار ،والػنفط ،والكبريػت ،ونحػو ذلػؾ،

ذىبػػا أو
وتجػػب أيضػاً فػػي الركػػاز وىػػو مػػا يوجػػد فػػي اةرض أو عمػػى وجييػػا مػػف دفػػا ف الجاىميػػة ً
فضة أو غيرىا( .ابف قدامةٜٔٙٛ ،ـ).

واسػ ػ ػ ػ ػ ػػتدؿ العممػ ػ ػ ػ ػ ػػاء عمػ ػ ػ ػ ػ ػػى وجػ ػ ػ ػ ػ ػػوب الزكػ ػ ػ ػ ػ ػػاة فػ ػ ػ ػ ػ ػػي المعػ ػ ػ ػ ػ ػػدف والركػ ػ ػ ػ ػ ػػاز بقػ ػ ػ ػ ػ ػػوؿ اهلل :

[ﮓﮔﮕﮖﮗﮘﮙﮚﮛﮜﮝﮞﮟ] [البقػ ػ ػ ػ ػ ػرة ،]ٕٙٚ :أي
ػاؿ
ػاؿ :قَ َ
بمعنى النبات والمعػادف والركػاز (القرطبػي ،جٖ ،صٕٖٔ) ،ولحػديث أَبِػي ُى َرْي َػرةَ  ،قَ َ
رسو ُؿ المط ِػوﷺً " :
الرىك ً
س"[ .لػحين
اء يج ىب هار ،ىكًفي ِّ
از ال يخ يم ي
الع ٍج ىم ي
الم ٍعد يف يج ىب هار ،ىكال ًب ٍئ ير يج ىب هار ،ىك ى
َُ
ى

البخاري.]ٕٖ٘٘ :ٔٔٓ/ٖ ،

يقوؿ النووي رمح له" :أجمعت اةمة عمى وجوب الزكاة في المعدف"( .النووي ،د .ت).

وتجػػب الزكػػاة فػػي المعػػدف إذا بم ػػت نلػػاب الػػذىب والفضػػة وىػػو ما تػػا درىػػـ مػػف الػػورؽ ،أو

عشروف مثقانً مف الذىب ،أو مػا قيمتػو ذلػؾ مػف غيرىمػار ةنيػا زكػاة تتعمػؽ باةثمػاف أو بالقيمػة

فاعتبر ليا النلاب كاةثماف أو العروض ،ومقدار زكاتيا ىو ربع العشر (ابف قدامةٜٔٙٛ ،ـ)

ػاؿ َر ُس ػػو ُؿ
ػاؿ :قَ ػ َ
ويبمػ ػ مق ػػدار الواج ػػب إخ ارج ػػو م ػػف الرك ػػاز الخم ػػس لح ػػديث أَبِ ػػي ُى َرْي ػ َػرةَ  ،قَ ػ َ
المطػ ِػوﷺً " :
الرىك ً
ػػس" [ لػػحين
ػػار ،ىكًفػػي ِّ
ػػاز ال يخ يم ي
الع ٍج ىم ي
ػػار ،ىك ى
ػػاء يج ىب ه
ػػار ،ىكال ًب ٍئ يػػر يج ىب ه
الم ٍعػػد يف يج ىب ه
ى

البخاري.]ٕٖ٘٘ :ٔٔٓ/ٖ ،

وذىػػب جميػػور الفقيػػاء إلػػى أطنػػو ن يشػػترط حػػونف الحػػوؿ فػػي زكػػاة المعػػدف والركػػاز بػػؿ تزكػػى

عند إخراجيا إذا استوفت الشروط ،وذىبوا أيضاً إلى أطنو ن يشترط النلاب في الركاز (الساعي،

ٕٓٓٚـ).

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

فت ؿ ةلحابيا فا دة وكسػباً بواسػطة تػأجير عينيػا ،أو بيػع مػا يحلػؿ مػف إنتاجيػا (القرضػاوي،
ٖٜٔٚـ).

ِٕ

ومػػف أمثمػػة مػػا يػػؤجر الػػدواب والػػدور التػػي تكػػرى بػػأجرة معينػػة ،ويقابميػػا فػػي علػرنا الحاضػػر

وسا ؿ النقػؿ والعمػارات وغيرىػا ،ومػف أمثمػة مػا ينػتل ويبػاع إنتاجػو البقػر وال ػنـ التػي تنػتل ويبػاع
إنتاجيا ،والملانع التي تنتل ويباع إنتاجيا في اةسواؽ (القرضاوئٜٖٚ ،ـ).

وقػػد ذى ػب عامػػة أىػػؿ العمػػـ مػػف السػػمؼ والخمػػؼ عمػػى وجػػوب الزكػػاة فػػي المسػػت الت عمػػى

خالؼ بينيـ في اشتراط الحوؿ فييا ،ومقدار الواجب إخراجو (عبداهللٕٓٓٚ ،ـ).

ِٖ

المطمب الرابع :مصارؼ الزكاة.
لقد بيطف اهلل  في القرآف الكريـ ملارؼ الزكاة أي الجيػات التػي تسػتحؽ الزكػاة ،ولػـ يتػرؾ

ةحػ ػػد مجػ ػػانً لتحديػ ػػد مػ ػػف يسػ ػػتحقيا،وقد ذكػ ػػر اهلل  ثماني ػػة أل ػػناؼ تس ػػتحؽ الزكػػػاة فقػ ػػاؿ اهلل

[:ﮡﮢﮣﮤﮥﮦﮧﮨﮩﮪﮫ ﮭ ﮮ

ﮯﮰﮱ﮲﮳﮴﮵﮶﮷﮸][التوب ػ ػػة ،]ٙٓ :وأب ػ ػػيف ب ػ ػػِّذف اهلل  مل ػ ػػارؼ
الزكاة الثمانية:

 1.1الفقراء كالمساكيف:
موقعػا مػف كفايتػو أو حاجتػو ،والمسػكيف ىػو الػذي
الفقير ىو مف لػيس لػو مػاؿ ون كسػب يقػع
ً
يقػػدر عمػػى كس ػب مػػا يسػػد مػػف حاجتػػو ،ولكػػف ن يكفي ػو(الطيار ،والمطمػػؽ ،والموسػػىٕٓٔٔ ،ـ)،
فيعطى الفقراء والمساكيف مف ماؿ الزكاة ما يكفييـ ومف يعولوف وينفقوف عمييـ لعاـ كامؿ( .ابف

قدامةٜٔٙٛ ،ـ).

 1.2العاممكف عمييا:
وىػػـ السػػعاة الػػذيف يبعػػثيـ اإلمػػاـ ةخػػذىا م طم ػف تجػػب عميػػو الزكػػاة ،وجمعيػػا وحفظيػػا ونقميػػا،

ومػػف يعيػػنيـ م طم ػف يسػػوقيا ويرعاىػػا ويحمميػػا ،وكػػذلؾ الحاسػػب والكاتػػب والكيػػاؿ والػػوزاف والعػػداد،
وكؿ مف يحتاج إليو (ابف قدامةٜٔٙٛ ،ـ) ،أي كؿ مف يقوـ ويتولى أمر الزكػاة سػواء جمعيػا أو

لرفيا.

ويشػػترط فػػي العامػػؿ عمػػى أمػػر الزكػػاة أف يكػػوف مسػػمماً ،مكمطف ػاً أي عػػاقالً بال ػاً ،عنػػده عمػػـ

بأحكاـ الزكاة ،وقاد اًر عمى القياـ بالتكاليؼ التي توكؿ لو( .القرضاوئٜٖٚ ،ـ).
ويعطى العامؿ عمى الزكاة ما يكافئ وظيفتو مف أجر ،حتى ولو كاف غنياًر ةطنو يأخذ أج اًر عمػى

عمؿ أداه(.القرضاوئٜٖٚ ،ـ).

 1.3المؤلفة قمكبيـ:

وىػػو السػػيد المطػػاع فػػي عشػػيرتو م طم ػف يرجػػى إسػػالمو أو يخشػػى ش ػره أو يرجػػى بعطيتػػو قػػوة

إيمانو أو إسالـ نظيره أو جبايتيا ممف ن يعطييا (الكرميٕٓٓٗ ،ـ).

اوا طف جػواز التػػأليؼ وتقػػدير الحاجػػة إليػػو يكػػوف مرجعػػو إلػػى أولػػي اةمػػر المسػػمميف ،لػػذلؾ كػػاف
النبي ﷺ والخمفاء مف بعده يتولوف ىذا اةمر (القرضاوئٜٖٚ ،ـ).

ِٗ

وتكمف الحكمة مف وراء إعطاء ىؤنء السادة ىو خدمة الدعوة ونشر اإلسػالـ ،ويمكػف توجيػو

ىذا السيـ لنشػر الػدعوة فػي البمػداف التػي لػـ يلػميا نػور اإلسػالـ ،ولمقيػاـ بواجػب الػدعوة إلػى اهلل
 ،ولمقياـ بحمالت دعا يةر لتحسيف لورة اإلسالـ والمسمميف (ال فيميٕٜٓٓ ،ـ).

 1.5في الرقاب:

والمقلػػود بػػدفع الزكػػاة فػػي ملػػرؼ (فػػي الرقػػاب) فػػي اآليػػة عػػدة لػػور وىػػي( :العثيمػػيف،

ٜٜ٘ٔـ):

ويتـ إعتاقو.
ٔ .أف يت طـ شراء عبد مف سيده مف ماؿ الزكاةٌّ ،

ٕ .إعانػػة عبػػد مكاتػػب مػػف مػػاؿ الزكػػاة ،والعبػػد المكاتػػب ىػػو الػػذي اشػػترى نفسػػو مػػف سػػيده بػػثمف
مؤجؿ يؤطدى منجماً إلى سيده ،فيعاف المكاتب في دفع الماؿ لسيده مف ماؿ الزكاة.

ٖ .فػػؾ اةسػػير المسػػمـ مػػف أيػػدي الكفػػار ،بػػأف ُيػػدفع ليػػـ مػػف مػػاؿ الزكػػاة مقابػػؿ إطػػالؽ س ػراح
اةسير المسمـ.
وقػػد ذىػػب بعػػض المعال ػريف إلػػى ج ػواز توجيػػو سػػيـ فػػي الرقػػاب إلػػى تحريػػر الشػػعوب المسػػممة

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

 1.6الغارمكف:

وىو مف استداف لقلالح بيف الناس ،أو استداف لنفسو وأعسر (ابف ضويافٜٜٔٛ ،ـ).

فملرؼ ال ارميف ينطبؽ عمى مف اسػتداف لملػمحة نفسػو فػي غيػر معلػية هلل  ،كػزواج

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

ٖٜٔٚـ).

 1.7في سبيؿ اهلل:
وىػػـ ال ػزاة فػػي سػػبيؿ اهلل تعػػالى الػػذيف لػػيس ليػػـ نلػػيب فػػي الػػديواف بػػؿ ىػػـ متطوعػػوف لمجيػػاد،
فيجػػوز إعطػػاؤىـ مػػف الزكػػاة قػػدر مػػا يتجيػػزوف بػػو لم ػػزو ،مػػف مركػػب وسػػالح ونفقػػة وسػػا ر مػػا

يحتػاج إليػػو ال ػػازي ل ػػزوه مػػدة ال ػػزو اواف طالػػت ،كمػػا يػػدخؿ فػػي ملػػرؼ فػػي سػػبيؿ اهلل اللػػرؼ
في ملالن الجياد فػي سػبيؿ اهلل اةخػرى ،كبنػاء أسػوار لمبمػد لحفظيػا مػف غػزو العػدو ،ولػناعة

المراكب الحربية ،وشراء اةسمحة ونحو ذلؾ ،وكؿ مػا يعػيف عمػى الجيػاد فػي سػبيؿ اهلل (الطيػار،
والمطمؽ ،والموسىٕٓٔٔ،ـ).

َّ

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
هً ً ً
اهلل يى ىنػػا م ً
يؿ ً
اـ أ ٍىمػ ًػر الػػد ً
ِّيف
يػػؽ :أ ه
س ػ ًب ى
المنػػار ":ىكالته ٍح ًق ي
سػػمً ًم ى
صػػال يح ا ٍل يم ٍ
ى ى
ىف ى
يف ا ٍل ىعا هم ػ ية التػػي ب ىيػػا قػ ىػك ي
كف ٍاألىف ىٍرًاد" (رضأٜٜٓ ،ـ ،جٓٔ ،صٖ٘ٗ).
ىكالد ٍهكلى ًة يد ى
 1.8ابف السبيؿ:

ىو المسافر الذي ليس لو ما يرجع بو إلى بمده ،ولو اليسػار فػي بمػده ،فيعطػى مػف مػاؿ الزكػاة
ما يرجع بو إلى بمده إذا كاف سفره ل ير معلية (ابف قدامة.)ٜٔٙٛ ،

ُّ

المطمب الخامس  :إلزامية دفع الزكاة لمدكلة في اإلسالـ.

ط
إف الزكاة حؽ ثابت مقرر في اإلسالـر لكنو ليس موكونً إلػى اةفػراد ،يؤديػو مػف كػاف يرجػو

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

يقػػوـ عم ػػى ىػػذه الفريض ػػة ،جباي ػػة م طمػػف تج ػػب م ػػنيـ ،ول ػرفاً إل ػػى م ػػف تجػػب لي ػػـ( .القرض ػػاوي،

ٜٜٔٚـ).

ولقػػد تضػػافرت اةدلػػة عمػػى ذلػػؾ مػػف الق ػرآف الك ػريـ والسػػنة النبويػػة وسػػنة الخمفػػاء ال ارشػػديف

وفتاوى اللحابة :

أكالن  :مف القرآف الكريـ :
ٔ .قػػاؿ تعػػالى [ :ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ
ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵ ﮶ ﮷ ﮸] {التوبػ ػػة :

ٓ.}ٙ
كجو الداللة :

د طؿ ذكر اهلل تعالى لمقا ميف عمى أمر الزكاة جمعاً وتفريقاً وىـ (العامموف عمييا) ،وجعؿ ليـ

سيماً في أمواؿ الزكاة نفسيا عمى ط
أف الزكاة تجمع باللفة اإللزامية الجماعية مف خالؿ الدولة.

ٕ .قول ػ ػ ػ ػػو تع ػ ػ ػ ػػالى [:ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ
ﮪ ﮫ ] [التوبة .]ٖٔٓ :
كجو الداللة :

أف مف يتولى جمع الزكاة ىو اإلماـ ،و ط
دلت اآلية عمى ط
أف جمع الزكاة يتـ عف طريؽ الدولػة

بالطريق ػػة اإللزامي ػػة ،حيػ ػػث ط
إف ف ػػي اآليػ ػػة خط ػػاب لمنب ػػي ﷺ ولم ػػف بع ػػد مم ػػف يت ػػولى شػػػؤوف
المسمميف لجمع الزكاة[ .القرطبئٜٙٗ ،ـ].

ثانيان  :مف السنة النبكية :
طِ
طاس ر ِ
لمطى اهللُ َعمَ ْي ِو َو َسمط َـ لِ ُم َع ِاذ ْب ِف َجَب ٍؿ
اؿ :قَ َ
ض َي المطوُ َع ْنيُ َما ،قَ َ
اؿ َر ُسو ُؿ المو َ
َع ِف ْاب ِف َعب ٍ َ
ِ
َى َؿ ِكتَ ٍ
َف نَ إِلَ َو
الي َم ِف" :إِطن َؾ َستَأْتِي قَ ْو ًما أ ْ
َف َي ْشيَ ُدوا أ ْ
اب ،فَِِّ َذا ِج ْ تَيُ ْـ ،فَ ْاد ُعيُ ْـ إِلَى أ ْ
يف َب َعثَوُ إِلَى َ
ح َ
َف مح طمػ ًػدا رسػػو ُؿ المطػ ِػو ،فَ ػِِّف ىػػـ أَطَػػاعوا لَػ َ ِ ِ
َخبِرُىـ أ ط ط
ط ط
ض َعمَػ ْػي ِي ْـ
َف المػػوَ قَػ ْػد فَ ػ َر َ
ُ
إِن المػػوَُ ،وأ ط ُ َ
َُ
ػؾ ب ػ َذل َؾ ،فَ ػأ ْ ْ ْ
ْ ُْ
ات ِفػػي ُكػ ِّػؿ يػػوٍـ ولَْيمَػ ٍػة ،فَػِِّف ىػػـ أَطَػػاعوا لَػ َ ِ ِ
َخمػػس لػمَو ٍ
َخبِرُىـ أ ط ط
ض َعمَػ ْػي ِي ْـ
َف المػػوَ قَػ ْػد فَػ َػر َ
ُ
ػؾ بػ َذل َؾ ،فَػأ ْ ْ ْ
ْ ُْ
َْ َ
ْ َ َ َ
ِّ

ِِ
ِ
ل َدقَةً تُؤ َخ ُذ ِمف أ ْ ِ ِ
ِ
طاؾ و َك َارِـ أ َْموالِ ِي ْـ واتط ِ
ؽ
ْ
َغن َيا ِي ْـ فَتَُرُّد َعمَى فُقَ َار ِي ْـ ،فَِِّ ْف ُى ْـ أَطَ ُ
ْ
َ
َ
اعوا لَ َؾ ب َذل َؾ ،فَِّي َ َ َ َ
ظمُ ِ
اب"[ .لحين البخاري.]ٜٔٗٙ : ٕٔٛ/ٕ ،
الم ْ
وـ ،فَِِّطنوُ لَ ْي َس َب ْي َنوُ َوَب ْي َف المط ِو ِح َج ٌ
َد ْع َوةَ َ
كجو الداللة :

د طؿ الحديث عمى ط
أف اإلماـ ىو الذي يتولى قبض الزكاة ولرفيا إما بنفسو اواما بنا بو فمػف
امتنع منيا أخذت منو قي اًر ،وأف اإلماـ يرسؿ السعاة إلى ألحاب اةمواؿ لقبض لػدقاتيـ ،ممػا
يدلؿ عمى ط
أف الزكاة تجمع وتلرؼ باللورة الجماعية اإللزامية عف طريؽ الدولػة [ .ابػف حجػر،

ٜٔ٘ٚـ].

لػػمطى المطػػوُ َعمَ ْيػ ِػو َو َسػػمط َـ،
قػػاؿ ابػػف المنػػذر " :وأجمعػوا عمػػى أف الزكػػاة كانػػت تػػدفع لرسػػوؿ اهلل َ
ولرسمو وعمالو ،اوالى مف أمر بدفعيا إليو"[ .اإلجماعٕٓٓٗ ،ـ].

ثالثان  :السنة العممية لمنبي ﷺ كالخمفاء الراشديف :
دلطػػت الس ػػنة العممي ػػة ،والواق ػػع الت ػػاريخي ال ػػذي ج ػػرى عمي ػػو العم ػػؿ ف ػػي عي ػػد الرس ػػوؿ ﷺ
والخمفاء الراشديف مف بعده عمى إلزامية دفع الزكاة لمدولة :

ٔ .فق ػػد اس ػػتعمؿ النب ػػي ﷺ رجػ ػالً م ػػف اةزد يق ػػاؿ ل ػػو اب ػػف اةتبي ػػة عم ػػى الل ػػدقة[ .ل ػػحين
البخاري.]ٕٜ٘ٚ : ٜٔ٘/ٖ ،

ٕ .واستعمؿ النبي ﷺ رجالً مف اةسد عمى لدقات بنػي سػميـ ،يػدعى ابػف المتبيػة فممػا جػاء
حاسبو[ .لحين البخاري.]ٔ٘ٓٓ : ٖٔٓ/ٕ ،

ٖ.
ٗ.

ساعياً[ .مسند أحمد.]ٖٜٔٚٓ : ٘ٗ٘/ٕٛ ،

وقد بعث النبي ﷺ عقبة بف عامر 
وبعث النبي ﷺ أبا مسعود اةنلاري  ساعياً[ .سنف أبي داود.]ٕٜٗٚ : ٖٔ٘/ٖ ،

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

 .ٙوقد بعث النبي ﷺ الملػدقيف إلػى العػرب فػي ىػالؿ المحػرـ سػنة تسػع ،فبعػث عيينػة بػف
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.

وقد كاف النبي ﷺ يبعث سعاتو إلى جميع أنحاء الجزيرة ،ليتولوا جمع ىذه الفريضػة مػف

أىميا ،ويوزعوىا عمى مستحقييا ،وكاف يزود عمالو بالنلا ن والتعميمات الالزمة ليـ في معاممػة
ّّ

أرباب اةمواؿ ،ويحذر ىؤنء السعاة أشد التحذير مف تناوؿ شيء مف الماؿ العاـ ب ير وجو حؽ

ميما يكف قميالً[ .القرضاوي ٜٜٔٚ ،ـ].

ويظيػ ػ ػػر مػ ػ ػػف ذلػ ػ ػػؾ ط
أف أمػ ػ ػػر الزكػ ػ ػػاة كػ ػ ػػاف منػ ػ ػػذ عيػ ػ ػػد النبػ ػ ػػي ﷺ مػ ػ ػػف شػ ػ ػػؤوف الدولػ ػ ػػة

واختلالػػاتيا ،وليػػذا كػػاف النبػػي ﷺ يحػػرص عمػػى أف يعػػيف لكػػؿ قػػوـ أو قبيمػػة يػػدخموف فػػي

اإلسالـ ملدقاً يأخذ مف أغنيا يـ الزكاة ،ويوزعيا عمى مستحقييا ،وكذلؾ خمفاؤه مف بعده.

قاؿ اإلماـ النووي " :ويجب عمي انماـ أف يبعث السعاة ةخذ اللدقة ةف النبي لمي اهلل

عميو وسمـ والخمفاء مف بعده كانوا يبعثوف السعاة ،وة طف فػي النػاس مػف يممػؾ المػاؿ ون يعػرؼ مػا
يجب عميو ومنيـ مف يبخؿ فوجب أف يبعث مف يأخذ"[ .المجموعٜٔ٘ٓ ،ـ].
رابعان  :أقكاؿ الصحابة كفتاكييـ.

دلت أقػواؿ اللػحابة وفتػاوييـ عمػى وجػوب دفػع الزكػاة إلػى الدولػة أو الحػاكـ ،ومػف ذلػؾ مػا

يأتي :

ٔ.

ٕ.

ٖ.
ٗ.
٘.

ػرة ْبػ ِػف ُشػػعبةَ و َكػػاف عمَػػى أَموالِػ ِػو بِالططػػا ِ ِ
َعػ ْػف ُى َن ْيػ ٌػد ،مػػولَى اْلم ِ يػ ِ
ػاؿ اْل ُم ِ يػ َػرةُ ْبػ ُػف
ػاؿ :قَػ َ
ؼ قَػ َ
َْ َ َ َ
ُ َ
َْ
َْ
ِ
طِ
اف َو ِم ْنيَػا َمػا
ػاؿِ :م ْنيَػا َمػا أ َْدفَ ُعيَػا إِلَػى السُّػْم َ
ل َػدقَ ِة أ َْم َػوالِي؟ " قَ َ
ُش ْع َبةََ " :ك ْي َ
ؼ تَ ْ
ل َنعُ في َ
ػوف بِيَػا ِّ
ػاء
اؿَ :ما لَ َؾ َو َما لِ َذلِ َؾ؟ قَ َ
ؽ بِيَا فَقَ َ
وف بِيَا اْلبُِز َ
ل طد ُ
وز َوَيتََزطو ُج َ
اؿ :إِطنيُ ْـ َي ْشتَُر َ
الن َس َ
أَتَ َ
ِ
ِ ط
اؿ " :فَ ْادفَعيا إِلَ ْي ِيـ فَػِِّ طف الطنبِػ طي ط
َف
يف  ،قَ َ
َم َرَنػا أ ْ
وف بِيَا ْاة ََرض َ
َوَي ْشتَُر َ
َ
ْ
َْ
لػمى اهللُ َعمَ ْيػو َو َسػم َـ أ َ
َن ْدفَ َعيَا إِلَ ْي ِي ْـ َو َعمَ ْي ِي ْـ ِح َس ُابيُ ْـ "[ .السنف الكبرى.]ٖٚٛٓ : ٜٕٔ/ٗ ،
الزَكػ ِ
َعػ ْػف َخالِػ ٍػدَ ،عػ ْػف أَبِػػي ِق َال َبػةَ ،أَطنػػوُ ُسػ ِ َؿ َعػ ْػف ط
السػْمطَ ِ
اف ،فَِقيػ َػؿ إِطنيُػ ْػـ
ػاؿْ " :ادفَ ْعيَػػا إِلَػػى ُّ
ػاة قَػ َ
اؿ" :فَتَستَ ِطيعوف أَف تَضعوىا مو ِ
ي ْفعمُ ِ
ػاؿ:
اض َػعيَا؟" قَػالُواَ :ن ،قَ َ
وف َم طرتَْي ِف" ،قَ َ
وف فييَا َوَي ْف َعمُ َ
َ َ َ
ْ ُ َ ْ َ ُ َ ََ
وىا ِإلَ ْي ِي ْـ"[ .ملنؼ ابف أبي شيبة.]ٕٔٓٓٓ : ٖٛ٘/ٕ ،
"فَ ْادفَ ُع َ
سػ ِ َؿ أَبػػو ىرْيػػرةَ عػ ِػف ط ِ
ونيػػا ِفػػي التُّػػر ِ
السػْمطَ ِ
اب َواْلبَِنػػا ِء،
َف أ َْدفَ َعيَػػا إِلَػػى ُّ
الزَكػػاة أ ْ
ُ ُ َُ َ َ
َ
اف َ ،و ُىػ ْػـ َي ْج َعمُ َ َ
وىا إِلَ ْي ِي ْـ َ اوِا ْف َش ِرُبوا اْل َخ ْم َر" [اةمواؿ.]ٕٖٔٙ : ٜٔٔٗ/ٖ ،
قَ َ
اؿْ " :ادفَ ُع َ
اؿ َع ْب ُد المط ِو ْب ُف ُع َم َرْ " :ادفَ ُعوا َزَكاةَ أ َْم َوالِ ُك ْـ لِ َم ْف َوطنهُ المطوُ أ َْم َرُك ْـ  ،فَ َم ْف َب طر
اؿ :قَ َ
َع ْف َن ِاف ٍع قَ َ
َفمِ َن ْف ِس ِو َ ،و َم ْف أَثِ َـ فَ َعمَ ْي ِو" [اةمواؿ.]ٕٖٔٗ : ٜٔٔٗ/ٖ ،
ِ
ت
لػالِ ٍنَ ،ع ْػف أَبِي ِػو قَ َ
َف أ َُزِّك َيػوُ  ،فَ َسػأَْل ُ
ػع ِع ْن ِػدي َمػا ٌؿ فَػأ ََرْد ُ
ػاؿْ :
ت أْ
َع ْف ُسيَْيؿ ْب ِف أَبِي َ
اجتَ َم َ
ػع ِع ْن ِػدي َمػا ٌؿ
َس ْع َد ْب َف َمالِ ٍؾ َ ،وأ ََبا َس ِع ٍيد اْل ُخ ْد ِر ط
ػتْ :
ي َ ،وأ ََبػا ُى َرْي َػرةََ ،و ْاب َػف ُع َم َػر  ،فَ ُقْم ُ
اجتَ َم َ
ِ
ِ
َف أ َُزِّك َيػػوُ  ،وأ ََنػػا أ ِ
أ ُِري ُػد أ ط
ػوف َمػا تَػ َػرْو َف  ،فَقَػػالُواْ " :ادفَ ُعػوا إِلَػ ْػي ِي ْـ"
َجػ ُػد لَػوُ َم ْوضػ ًػعا َ ،و َىػ ُػؤَنء َي َعممُػ َ
َ
[اةمواؿ.]ٕٖٖٔ : ٔٔٗٛ/ٖ ،

ّْ

ومم ػػا س ػػبؽ يظي ػػر ط
أف نظ ػػاـ الزك ػػاة ل ػػـ يجع ػػؿ م ػػف ش ػػؤوف الف ػػرد ،ب ػػؿ م ػػف وظيف ػػة الحكوم ػػة
اإلسػػالمية ،فوكػػؿ اإلسػػالـ جبايتيػػا وتوزيعيػػا عمػػى مسػػتحقييا إلػػى الدولػػة ن إلػػى ضػػما ر اةف ػراد
وحدىا ،وذلؾ لعدد مف اةسباب ،منيا [ :القرضاوئٜٜٚ ،ـ].

ٔ .ط
أف كثي اًر مف اةفراد قد تمػوت ضػما رىـ أو يلػيبيا المػرضر فػال ضػماف لمفقيػر إذا تػرؾ
حقو لمثؿ ىؤنء.

ٕ .حفظػ ػاً لك ارم ػػة الفقي ػػر ،ول ػػيانة لم ػػاء وج ػػو الفقي ػػر أف يػ ػراؽ بالسػ ػؤاؿ إذا أخ ػػذ حق ػػو م ػػف
الحكومة ن مف الشخص ال ني.

ٖ .ط
إف تػرؾ أمػػر الزكػػاة لألفػراد يجعػػؿ ىنػػاؾ فوضػػى فػي التوزيػػع ،فقػػد ُيعطػػي أكثػػر مػػف غنػػي
فقي اًر واحداً ،في حيف ي فؿ عف آخر ،فال يفطف لو أحد.
ٗ .ط
إف ل ػػرؼ الزك ػػاة ن يقتل ػػر عم ػػى اةفػ ػراد م ػػف الفقػ ػراء والمس ػػاكيف وأبن ػػاء الس ػػبيؿ ،فم ػػف

الجيات التي تلرؼ فييا الزكاة ملػالن عامػة المسػمميف ،وىػي ن يقػدرىا اةفػراد ،اوانمػا
يقدرىا أولو اةمر وأىؿ الشورى في الجماعة المسممة.

ّٓ

تمييد:

المبحث الثاني :الضريبة كالزكاة في القانكف الفمسطيني.

تمثػػؿ الزكػػاة ال ػركف الثالػػث مػػف أركػػاف اإلسػػالـ  ،كمػػا تمثػػؿ التأكيػػد الر يس ػػي لقيم ػػة التعام ػػؿ
المػػالي ف ػػي حي ػػاة المسػمـ  ،وفػي سػموكو ومعامالتػو  ،فيػي حػؽ المػاؿ الػذي يمتمكػو اإلنسػػاف ،أي

تكميػؼ يتعمػؽ بالمػاؿ ب ض النظػر عػف طبيعة لاحبو.

وتعد ىذه الفريضػة غا بػة فػػي الػػوعي العػػاـ والخػػاص إن مػػف قمػػة قميمػػة تحػػرص عمػػى أدا يػػا

فػي موعػدىا السػنوي لػذا يمكف أف نقوؿ أف الزكاة ىي الفريضة المظمومة.

اما
ل ػػذلؾ ك ػػاف التوج ػػو اةساس ػػي ل ػػدى المش ػػرع الفمس ػػطيني إل ػػى تقن ػػيف ى ػػذه الفريض ػػة لتل ػػبن إلػ ػز ً

قػانونياً وىػذا مػف خػالؿ إلدار قانوف تنظيـ الزكاة رقػـ ( )ٜلسػنة ٕٓٓٛـ ،والػػذي تضػػمف عػػدداً
م ػػف اةحك ػػاـ الت ػػي ت ػػنظـ اةمػ ػواؿ الت ػػي تج ػػب فييػػا الزكػػاة ومقاديرىػػا وآليػػة تحلػػيميا ،كمػػا نػػص
القانوف عمى إنشاء ىي ة الزكاة الفمسػطينية وحػدد مياميػا كمػا قػرر القانوف مجموعة مف العقوبات

عم ػػى ك ػػؿ م ػػف يخ ػػالؼ أحكام ػػو ،وم ػػف ناحيػ ػػة أخػ ػػرى تعتبػ ػػر الض ػ ػريبة المػ ػػورد المحمػ ػػي الر يسػ ػػي
إليػ ػرادات الس ػػمطة الفمس ػػطينية ،ونظػ ػ ار ةىميتي ػػا باإلض ػػافة إلػػى اعتبػػارات أخػػرى تتعمػػؽ بالسػػيادة
وتوحيد القػوانيف المطبقػة فػي قطػػاع غ ػزة والضػػفة فقػػد الػػدر المشػػرع الفمسػػطيني ق ػػانوف ينظمي ػػا

وىػػو القػػانوف رقػػـ ( )ٔٚلسػػنة ٕٗٓٓـ وىػػو أوؿ قػػانوف فمسػػطيني ض ػريبي يلػػدر عػػف المش ػػرع
الفمسطيني(.ال وؿٕٖٓٔ،ـ)

ويمكػػف اسػػتعراض العالق ػػة فيم ػػا ب ػػيف الزك ػػاة والضػ ػريبة ف ػػي الق ػػانوف الفمس ػػطيني مػػف خػػالؿ ثالثػػة

مطالب أساسية :

المطمب اةوؿ  :الواقع الضريبي وأىمية تطبيؽ قانوف تنظيـ الزكاة في فمسطيف.

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

المطمب األكؿ :الكاقع الضريبي كأىمية تطبيؽ قانكف تنظيـ الزكاة في فمسطيف.
 1.1الكاقع الضريبي:

إف الواقع الضريبي في فمسطيف يقوـ عمى فرض العديد مف الض ار ب سواء كانػت مباشػرة أو

غير مباشرة عمى اةنشطة التجارية المختمفة باإلضػافة إلػى فػرض الرسػوـ عمػى تنفيػذ المعػامالت
لممواطنيف مقابؿ حلوليـ عمى حقوقيـ وملالحيـ.

مع التأكيد عمى أنو يقع عمى عاتؽ الدولة مسؤوليات تجاه مواطنييا ،وأف حاجتيا إلى فرض

الض ػ ار ب أم ػػر نب ػػد من ػػو حت ػػى تمكني ػػا م ػػف ت ػػوفير الخ ػػدمات وتحقي ػػؽ المل ػػالن العام ػػة  ،ونظػ ػ اًر
ّٔ

لخلولػػية الوضػػع السياسػػي وانقتلػػادي وانجتمػػاعي واةمنػػي الػػذي يعيشػػو الواقػػع الفمسػػطيني

النػػاتل عػػف التبعيػػة لالحػػتالؿ واننقسػػاـر إن أف التوجػػو اةساسػػي يظػػؿ قا مػػا نحػػو تفعيػػؿ تطبيػػؽ
قانوف تنظيـ الزكاةػ ،والػتأكيد أف ىذه الض ار ب المتعددة والمتنوعػة والمفروضػة مػا ىػي إن تشػريع

م ػػوروث ع ػػف اننت ػػداب البريط ػػاني أو ع ػػف دوؿ الجػ ػوار أو وفقػ ػاً نتفاقي ػػات الس ػػالـ ب ػػيف منظم ػػة
التحريػػر الفمسػػطينية ودولػػة انحػػتالؿ والتػػي تعتبػػر قديمػػة فمػػـ يػػتـ تكيفيػػا بمػػا يتناسػػب مػػع الوضػػع
انقتل ػػادي والسياس ػػي وم ارعػ ػاة الظ ػػروؼ المعيش ػػية لممػ ػواطنيف ،فبعض ػػيا ن نج ػػد ل ػػو مب ػػر اًر م ػػف

الوجي ػػة الش ػػرعية ون م ػػف الوج ػػو انقتل ػػادية وانجتماعي ػػة ،ف ػ ط
ػِّف ى ػػذا الك ػػـ اليا ػػؿ م ػػف الضػ ػ ار ب
بحاجة إلى إعادة نظػر ود ارسػة عميقػة فػي ضػوء الواقػع المعيشػي لمنػاس اوامكانػاتيـ وم ارعػاة ذلػؾ

ما أمكف( .مينإٓٔٙ،ـ).

ومف ىذا المنطمؽ يتوجب إعادة النظر في التشريعات الضريبية بحيث تتمشى مع نظاـ زكاة

الماؿ ضمف إطار خطة وبرنامل زمنػي لالنتقػاؿ مػف نظػاـ الضػ ار ب إلػى نظػاـ يجمػع بػيف الزكػاة

والضػ ػريبة ،وبح ػػث م ػػدى إمكاني ػػة تحقي ػػؽ التكام ػػؿ والتوفي ػػؽ ب ػػيف نظ ػػامي الزك ػػاة والضػ ػ ار ب ف ػػي

المجتمػػع المسػػمـ ،عمم ػاً أف ىنػػاؾ أوجػػو لمتماثػػؿ بػػيف نظػػامي زكػػاة المػػاؿ والض ػريبة ،ولك ػف ىنػػاؾ
فروقاً جوىرية تتركز حوؿ الجوانب اإليمانية والفقيية لمزكاة ،لكػف يمكػف تحقيػؽ التكامػؿ والتوفيػؽ
بينيما في مجتمع معالر(.شحاتوٕٓٓٔ،ـ).

 1.2أىمية تطبيؽ قانكف تنظيـ الزكاة:

تنبع أىمية تطبيؽ قػانوف تنظػيـ الزكػاة الفمسػطيني فػي فمسػطيف ،لمػا لمزكػاة مػف أىميػة كبيػرة،

ودور فاعؿ في إدارة الدولة وتعزيز لمبدأ نظاـ الحكـ في انسالـ  ،كما يعػزز المشػاركة بػيف كػؿ

مػػف الدولػػة والفػػرد المسػػمـ عمػػى حػػد سػواء فػػي تأديػػة ىػػذه الفريضػػة مػػف خػػالؿ إعػػادة توزيػػع الػػدخؿ

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

وكػػذلؾ فػػِّف الزكػػاة تعمػػؿ عمػػى زرع ثقافػػة الػػتالحـ والت ػراحـ ،وتناسػػؽ المجتمػػع المسػػمـ وات ازنػػو

انجتماعي وانقتلادي والسياسي مف خالؿ القضاء عمى مظاىر الفقر ،ومطػاردة شػبن البطالػة

بتػػػوفير فػ ػػرص عمػ ػػؿ مػػػف خػػػالؿ اسػػػتحداث منالػػػب عمػ ػػؿ دا مػػػة بػ ػػديالً ع ػػف العمػ ػػؿ الػػػوظيفي

الحكومي ،والذي بو ت ني لاحب الحاجة وتجعؿ منو فرداً نافعاً ومنتجػاً فػي مجتمعػو ،ومسػاىماً

فػػي العجمػػة انقتلػػادية لمجتمعػػو مػػف خػػالؿ دفعػػو لمزكػػاة بػػدؿ مػػف تعاطييػػا ،ومػػف خػػالؿ تطبيػػؽ
قانوف تنظيـ الزكاة في فمسطيف عبر ىي ة الزكاة الفمسطينية يمكف أف تمد ىي ة الزكاة الفمسطينية
يد العوف لمفقراء ،بِّعانتيـ مباشرة بتوزيع مبال مالية عمييـ ،أو عف طريؽ منحيـ قروض حسنة
ّٕ

لتمويػػؿ مشػػاريعيـ ،وبالتػػالي المسػػاىمة فػػي الحػػد مػػف البطالػػة التػػي أضػػحت تػػؤرؽ ف ػػة الشػػباب
الفمسطيني المقبؿ عمى العمؿ ،وبيذا نستطيع أف نحد مف مظاىر الفساد فػي الدولػة اوادارة الدولػة

إدارة رشيدة مف خالؿ تعزيز آليات الحكـ الرشيد( .مينإٓٔٙ،ـ).

ويمكػػف اسػػتعراض أىميػػة تطبيػػؽ قػػانوف تنظػػيـ الزكػػاة فػػي الجوانػػب انقتلػػادية وانجتماعيػػة

والسياسية كانتي:

 1.2.1أىمية تطبيؽ قانكف تنظيـ الزكاة في الجانب االقتصادم:
تنبع أىمية تطبيػؽ قػانوف تنظػيـ الزكػاة فػي الجانػب انقتلػادي عمػى اعتبػار أف الزكػاة ركيػزة

مف ركا ز انقتلاد اإلسالمي ،حيث تدفع اةمواؿ إلى مجاؿ التنميػة وانسػتثمار ،فالزكػاة تيػدؼ

إلى الولوؿ بالمجتمع المسمـ إلى حد الكفاية وتحقيؽ الرفاه ةفراده ،وذلؾ برفع مسػتوى المعيشػة

لممجتمع كمو.

ط
إف اإلنسػػاف إذا أشػػبعت حاجاتػػو اةساسػػية سيسػػعى إلػػى إشػػباع حاجاتػػو الروحيػػة ،وىػػذا الفػػرؽ

بػػيف اةنظمػػة الوضػػعية التػػي جػػؿ مػػا تيػػدؼ إليػػو إشػػباع الن ػواحي الماديػػة فقػػط فػػي حيػػاة الفػػرد،

فالرفاىية والسعة ىدفيا اةخير( .حسونةٕٜٓٓ ،ـ).

ويمكف إظيار آثار تطبيؽ قانوف تنظيـ الزكاة عمى مكونات النظاـ انقتلادي كاآلتي:
 1.2.1.1أثر تطبيؽ قانكف تنظيـ الزكاة عمى االستيالؾ :

تعتبر الزكاة نظاـ مدفوعات تحويمية مف اةغنياء لمفقراء ،فيػي تقػوـ بعمميػة نقػؿ وحػدات

مػ ػػف دخػ ػػوؿ اةغنيػ ػػاء إلػ ػػى الفق ػ ػراء ،ومػ ػػف المعمػ ػػوـ أف اةغنيػ ػػاء يقػ ػػؿ عنػ ػػدىـ الميػ ػػؿ الحػ ػػدي
لالستيالؾ ،أما الفقراء فعمى العكس يزيد عندىـ الميؿ الحدي لالستيالؾ ،ويترتب عمى ذلؾ
نتيجة ىامة ،وىي أف حليمة الزكاة سوؼ توجو إلػى طا فػة مػف المجتمػع يزيػد عنػدىا الميػؿ

الحدي لالستيالؾ ،وىذا يؤدي بدوره إلى زيادة الطمػب الفعػاؿ اةمػر الػذي يترتػب عميػو زيػادة
في اإلنتاج ،وبموجب ىذا اةثر عمى انستيالؾ ،ذىػب بعػض البػاحثيف إلػى القػوؿ بػأف دالػة

انسػػتيالؾ فػػي المجتمػػع اإلس ػػالمي أعمػػى منيػػا فػػي المجتمع ػػات غيػػر اإلس ػالمية( .بمع ػػدؿ،
ٖٕٔٓـ).

 1.2.1.2أثر تطبيؽ قانكف تنظيـ الزكاة عمى االستثمار:
لقد أجازت المادة ( )ٛٛمػف الال حػة التنفيذيػة لقػانوف تنظػيـ الزكػاة الفمسػطيني اسػتثمار
أمواؿ الزكاة في مشاريع استثمارية إنتاجيػة أو خدميػة وتمميكػػيا لمسػتحقي الزكػاة ،مػع م ارعػاة

الشروط التالية :

ٔ .أف ن تتوافر وجوه لرؼ عاجمة لمستحقي الزكاة تقتضي التوزيع الفوري ةمواؿ الزكاة.
ّٖ

ٕ .أف يتـ استثمار أمواؿ الزكاة ك يرىا بالطرؽ المشروعة.

ٖ .بذؿ الجيد لمتحقؽ مف كوف انستثمارات التي ستوضع فييا أمواؿ الزكاة مجدية ومأمونة.

ٗ .أف يتخػػذ ق ػرار اسػػتثمار أم ػواؿ الزكػػاة ممػػف عيػػد إلػػييـ ولػػي اةمػػر بجمػػع الزك ػػاة وتوزي ػػعيار
لم ارعػػاة مبػػدأ النيابػػة العامػػة الشػػرعية ،وأف يسػػند اإلش ػراؼ عمػػى انسػػتثمار إلػػى ذوي الكفػػاءة

والخبرة واةمانة.

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

 .6أف تتخذ اإلجراءات الكفيلة ببقاا اصوا ا المثارةمرل علال حواا لكاك الاكذكال كا ل رياع
رل اصو ا.
 1.2.1.3أثر تطبيؽ قانكف تنظيـ الزكاة عمى العمؿ كزيادة التكظيؼ كالحد مف البطالة:
إف مواجي ػ ػػة مش ػ ػػكمة البطال ػ ػػة مسػ ػ ػ ولية الجمي ػ ػػع ،سػ ػ ػواء عم ػ ػػى مس ػ ػػتوى الف ػ ػػرد والمجتم ػ ػػع

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

الش ار ية لألفراد الفقراء بِّعطا يـ الزكاة ومف ثـ زيادة الطمػب عمػى العمػؿ وانخفػاض البطالػة،

ويمكػػف أف يكػػوف ذلػػؾ مػػف خػػالؿ ب ػرامل القػػرض الحسػػف ،فػػالقرض فػػي اإلسػػالـ لػػيس أسػػموباً

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

اةمواؿ و تثميرىا تثمي اًر يحقؽ اليدؼ المعنوي واةخروي ولكنو يمنع منعاً قاطعاً مف اعتبػاره
وس ػػيمة لتحقي ػػؽ عا ػػد اقتل ػػادي ،حي ػػث إ طف المقال ػػد العام ػػة لقس ػػالـ تجي ػػز الق ػػوؿ ب ػػِّقراض

المحتػػاجيف مػػف سػػيـ ال ػػارميف عمػػى أف يػػنظـ ذلػػؾ وينشػػأ لػػو لػػندوؽ خػػاص ،وبػػذلؾ تسػػاىـ
الزكاة مساىمة عممية في محاربة الربا ،والقضاء عمى الفوا د الربوية(.عامرٕٓٔٔ ،ـ).

 1.2.2أىمية تطبيؽ قانكف تنظيـ الزكاة في الجانب االجتماعي:

إف تطبيؽ قانوف تنظيـ الزكاة لو أىميػة كبيػرة فػي الجانػب المجتمعػي خالػة أف فيػو دفعػاً لحاجػة

الفقػراء الػػذيف ىػػـ السػواد اةعظػػـ فػػي المجتمػػع ،وفيػػو إ ازلػػة لألحقػػاد والضػ ا ف التػػي قػػد تكػػوف فػػي
لػػدور الفق ػراء والمعػػوزيف ،فػػِّف الفق ػراء إذا أروا تبسػػط اةغنيػػاء بػػاةمواؿ ،وعػػدـ انتفػػاعيـ بشػػيء

منيا ن بقميؿ ون بكثير ،فربما يحمموف عداوة وحسػداً عمػى اةغنيػاء ،حيػث لػـ ي ارعػوا ليػـ حقوقػاً،
ولـ يدفعوا ليـ حاجة ،فِّذا لػرؼ اةغنيػاء ليػـ شػي اً مػف أمػواليـ عمػى رأس كػؿ حػوؿ ازلػت ىػذه

اةمػػور ،وحلػػمت المػػودة والمؤاخػػاة ،كمػػا أف فييػػا تنميػػة لألم ػواؿ وتكثي ػ اًر لبركتيػػا ،وفييػػا توسػػعة

وبسطاً لألمواؿ ،فِّف اةمواؿ إذا لرؼ منيا شيء اتسعت دا رتيا ،وانتفع بيا الفقير مف النػاس،
ّٗ

بخالؼ ما إذا كانت دولة بيف اةغنياء ن يحلؿ الفقراء عمى شيء منيا ،والفوا د السابقة لمزكاة

تػ ػ ػ ػ ػ ػػدلؿ عمػ ػ ػ ػ ػ ػػى ط
أف الزكػ ػ ػ ػ ػ ػػاة أمرىػ ػ ػ ػ ػ ػػا ضػ ػ ػ ػ ػ ػػروري لمفػ ػ ػ ػ ػ ػػرد والمجتمػ ػ ػ ػ ػ ػػع( .اللػ ػ ػ ػ ػ ػػبحيٕٓٔٔ ،ـ).

 1.2.3أىمية تطبيؽ قانكف تنظيـ الزكاة في الجانب السياسي:

تعتبر الزكاة أداة لتحقيؽ السياسة العميػا لمدولػة اإلسػالمية ،ويظيػر ذلػؾ فػي النقػاط التاليػة (مينػا،

ٕٓٔٙـ) :

ٔ -تسػػاىـ الزكػػاة عمػػى نشػػر الػػدعوة فػػي الػػدوؿ اةخػػرى ،ومسػػاندة الػػدوؿ اإلسػػالمية ،ودرء
الشر عنيا.

ٕ -وك ػػذلؾ تس ػػاىـ ف ػػي ف ػػؾ أس ػػرى المس ػػمميف ال ػػذيف يتعرض ػػوف لألس ػػر ف ػػي الح ػػرب ،وك ػػذلؾ
المساىمة في تحرير الشعوب المستعمرة مف انستعباد.

ٖ -كما تساىـ في تجييز الجيش اإلسالمي بمػا يحتاجػو مػف عتػاد ومسػتمزمات لمقتػاؿ ،ومػا
يحتاجو مف نفقة.

ٗ -كما تساعد في القضاء عمى الجريمة بشتى لورىا في المجتمع ،وىذا بدوره يعمػؿ عمػى

تحقيػػؽ العػ ػزة السياس ػػية والثقافي ػػة ونش ػػر المعػػاني اةخالقي ػػة اواش ػػاعة الق ػػيـ اإلنس ػػانية ف ػػي

المجتمع.

٘ -كما أف الزكاة ليا أىمية في التربية الخمقية ل ِّ
ممزكي ،حيث تربي في نفس المزكي فضػيمة
اإلخ ػػالص والل ػػدؽ واةمان ػػة والب ػػذؿ والعط ػػاء والرحم ػػة والتػػراحـ ،وتع ػػزز ثقاف ػػة التع ػػاوف
والمحبة واةخوة بيف أفراد المجتمع.
المطمب الثاني  :مدل التشابو كاالختالؼ بيف الزكاة كالضريبة في القانكف الفمسطيني.
ويتناوؿ ىذا المحور مدى التشابو وانختالؼ فيما بيف الزكاة والضريبة في النقاط اآلتية:

 1.1تكافر عنصر اإللزاـ :

نلت المادة (ٖ) مف قانوف تنظيـ الزكاة رقـ ( )ٜلسػنة ٕٓٓٛـ عمػى أف دفػػع الزكػػاة يكػػوف

جبػ ػ اًر بالنس ػػبة لمش ػػركات والملػ ػػارؼ والمؤسسػ ػػات واةشػ ػػخاص انعتبػ ػػاريف ومػ ػػف فػ ػػي حكميػ ػػـ،
ويكػػوف طوع ػاً واختيػػا اًر بالنسػػبة لألشػػخاص الطبيعييف والجمعيػات الخيريػػة واليي ػػات اةىميػػة ،إن

أف ت ػػرؾ المش ػػرع انختي ػػار لألفػ ػراد ن يعن ػػي ع ػػدـ دفعي ػػـ لمزك ػػاة بطػ ػرقيـ الخال ػػة ولكن ػػو س ػػيترؾ

مجػانً لألفػراد بػدفع الزكػاة إلػى أقػاربيـ وجيػرانيـ بمػا يعػزز العالقػات انجتماعيػة بينيـ.

َْ

وق ػػد م ػػنن الق ػػانوف _ل اي ػػات تحل ػػيؿ الزك ػػاة جبػ ػ اُر_ اةش ػػخاص المكمف ػػيف بتحل ػػيميا ل ػػفة

الضػبطية القضػا ية ،كمػا نلت عمى عقوبات بحؽ الممتنعيف عػف دفػع الزكػاة وفقػا لألحكػاـ ىػذا
القانوف.

فيمػػا يتعمػػؽ بالضػػريبة فقػػد أكػػد القػػانوف الفمسػػطيني عمػػى إلزاميػػة دفػػع الض ػريبة حيػػث نػػص

قػانوف ضػريبة الػدخؿ رقػـ ( )ٔٚلسنة ٕٗٓٓـ عمى آليات اواجػراءات تكفػؿ دفػع الضػريبة ،ومنيػا
زيادة الضريبة بنسبة ٕ %إذا تأخر المكمػؼ عف دفعيا في الموعد المحدد دوف سبب قيري ،كمػا
نص عمى عقوبات بحؽ كؿ مف يمتنع عف دفع الضريبة.

وبػػذلؾ ف ػِّ طف الض ػريبة وفقػػا لمقػػانوف الفمسػػطيني تشػػترؾ مػػع الزكػػاة فػػي تػ ػوافر عنصػػػر اإللػػػزاـ

القػػػانكني بالنس ػػبة لمشػػركات والمل ػػارؼ والمؤسس ػػات واةشػػخاص انعتب ػػاريف ومػػف ف ػػي حكمي ػػـ
متػى تػوافرت الشػروط المنلػوص عمييػا فػي القانوف(.ال وؿٕٖٓٔ،ـ).

 1.2دفع الضريبة كالزكاة إلى سمطة عامة أك ىيئة عامة :

أكد القانوف الفمسطيني عمى أف تدفع كافة الض ار ب إلػى الخزينػة العامػة لمسػمطة الفمسػطينية،
وفيما يتعمػؽ بالزكػاة فقد أكد القانوف الفمسطيني "قػانوف تنظػيـ الزكػاة رقػـ ( )ٜلسػنة " ٕٓٓٛعمػى
إلزاـ الشركات والملارؼ والمؤسسات واةشػخاص انعتبػاريف ومػف فػي حكميػـ بػدفع الزكػاة إلػى

ىي ػػة الزك ػػاة الفمس ػػطينية الت ػػي أوج ػػدىا ق ػػانوف تنظ ػػيـ الزك ػػاة لسػػنة ٕٓٓٛـ ،عمػػى أنػػو يكػػوف دفػػع

الزكاة مف غير المذكوريف إلى ىي ة الزكاة طواعية.

 1.3أىداؼ الزكاة كأىداؼ الضريبة :

ن شػ ػػؾ أف لمزكػ ػػاة أىػ ػػدافاً عظيمػ ػػة  ،باإلضػ ػػافة إلػ ػى أنيػ ػػا عبػ ػػادة ربانيػ ػػة وركػ ػػف مػ ػػف أركػ ػػاف

اإلسػالـ فِّنيػا تحقػؽ اةىداؼ اآلتية:

 تحقػػؽ الزكػػاة ملػػمحة عميػػا لمشػػعب الفمسػػطيني مػػف خػػالؿ ح ػؿ إشػػكالية اةلػػناؼ الثمانيػػة،
والذي أكدت التجػارب نجاعتيا في التخفيؼ عنيـ مقارنة بالض ار ب .

 ورد ذكر الزكاة مقترناً باللػالة فػي ( )ٕٚموضػعاً فػي القػراف الكػريـ ممػا يػدؿ عمػى أىميتيػا،
ومني ػػا قول ػػو تع ػػالى [ :ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ] [البقػ ػرة ]ٖ :وقولػ ػػو
تعػ ػ ػ ػػالى[:ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ
ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ] [المؤمنػػوف ]ٗ-ٔ :وحػػديث رسػػوؿ اهلل لػػمى اهلل عميػػو وسػػمـ
الذي رواه ابف عمر رضي اهلل عنػو ":بني اإلسػالـ عمػى خمػس  :شػػيادة أف ال الػػو إال اهلل

ُْ

كأف محمػد رسػكؿ اهلل كاقػاـ الصػالة ،إيتػاء الزكاة كصكـ رمضاف كحج البيت مػف اسػتطاع

إليو سبيالن "[ .لحين البخاري ٔ.]ٛ :ٔٔ/

 كمػػا تعتبػػر الزكػػاة شػػكر اهلل عمػػى مػػا رزؽ النػػاس مػػف أم ػواؿ  ،ودليػػؿ ىػػذا إيتػػاء الزكػػاة  ،وقػػد
عبر القػرآف عػف ذلػؾ بقوؿ [ :ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ] [النور.]ٖٖ :
 تطير الزكاة الػنفس والمػػاؿ ،حيػػث تعتبػػر عالجػػا شػػافياً لمػػنفس البش ػرية إذ تػػؤدي إلػػى إطفػػاء
نػار الحقػد والحسػػد ب ػػيف ال ن ػػي والفقي ػػر م ػػف البخ ػػؿ والطم ػػع والش ػػن واةناني ػػة وغيرى ػػا ،يق ػػوؿ

اهلل ع ػ ػ ػ ػ ػ ػػز وج ػ ػ ػ ػ ػ ػػؿ[ :ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ
ﮪ ﮫ ] [التوبػ ػ ػػة ]ٖٔٓ :كمػ ػ ػ ػػا يقػ ػ ػ ػػوؿ عػ ػ ػ ػػز وجػ ػ ػ ػػؿ[ :ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ
ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ] [الحشر.]ٜ :
 باإلضػػافة إلػػى مػػا ذكػػر مػػف أىػػداؼ فػػاف الزكػػاة تحقػػؽ بػػال شػػؾ التكافػػؿ انجتمػػاعي ،ورب ػػط
أفػ ػ ػراد المجتم ػ ػػع بعض ػػيـ ب ػػبعض ،فيش ػػعر اةغني ػػاء ب ػػدورىـ ومسػ ػ ولياتيـ ف ػػي إس ػػعاد الفقػ ػراء
والمسػػاكيف وغيػػرىـ ،كم ػػا يش ػػعر مس ػػتحؽ الزك ػػاة بأن ػػو يع ػػيش ف ػػي مجتم ػػع يكف ػػؿ ل ػػو ك ارمػػػة

العػيش ،دوف المسػاس بكرامتػو مػف خػالؿ إعطا ػو الزكػاة بشػكؿ ييينػو وىػذا كفيػؿ بػػأف يجعػػؿ

الجميػع متحػابيف متػللفيف يلػدؽ فػييـ رسػوؿ اهلل لػمى اهلل عميػو وسمـ  ":مثؿ المؤمنيف فػي
تػكادىـ كتػراحميـ كتعػاطفيـ كمثػؿ الجسػد الكاحػد إذا اشػتكى منػو عضػك تػداعى لػػو سػائر

الجسد بالسير كالحمى" [ .لحين مسمـ.]ٔ٘ٛ٘ :ٜٜٜٔ/ٗ ،

بينمػا تيػدؼ الضػرائب إلػى تػوفير ملػد اًر ر يسػياً مػف ملػادر إيػرادات الدولػػة لممسػػاىمة

ف ػػي تموي ػػؿ جانبػ ػاً م ػػف نفقاتيػ ػػا العامػ ػػة ولتػ ػػوفير الخػ ػػدمات الممقػ ػػاة عمػ ػػى عاتقيػ ػػا لمم ػ ػواطنيف
ولضػػماف سػػير الم ارفػػؽ العامػػة كم ػػا تي ػػدؼ الضػ ار ب فػي بعػض اةحيػاف حمايػة اللػػناعات

الوطنيػ ػ ػ ػ ػػة م ػ ػ ػ ػ ػػف منافس ػ ػ ػ ػ ػػة الل ػ ػ ػ ػ ػػناعات الخارجي ػ ػ ػ ػ ػػة بف ػ ػ ػ ػ ػػرض ض ػ ػ ػ ػ ػ ار ب عم ػ ػ ػ ػ ػػى انسػػ ػ ػ ػػتيراد
الخارجي(.ال وؿٕٖٓٔ،ـ)

 1.4في المصرؼ :

تنف ػػؽ الضػ ػريبة بش ػػكؿ ع ػػاـ لم ػػا في ػػو المل ػػمحة والمنفع ػػة العام ػػة تس ػػيي اًر لمم ارف ػػؽ والخ ػػدمات

العام ػػة الت ػػي تتونى ػػا الحكومػػة  ،إن أف القػػانوف الفمسػػطيني فػػي المػػادة ( )ٙمػػف القػػانوف رقػػـ ()ٚ
لسنة ٜٜٔٛـ بشأف تنظيـ الموازنػة العامػة والش وف المالية ،قد حظر تحديد ملرؼ لقيرادات و
المقبوضات الخالة بالسمطة الفمسطينية.

ِْ

أم ػػا فيم ػػا يتعم ػػؽ بمل ػػارؼ الزك ػػاة فق ػػد حظ ػػر قػ ػػانوف تنظػ ػػيـ الزكػ ػػاة رقػ ػػـ ( )ٜلسػ ػػنة ٕٓٓٛـ

لػرفيا فػي غيػر ملػارفيا المحددة شرعاً ،حيث نلػت المػادة (٘ٗ) مػف القػانوف عمػػى " يحظػػر

لػػرؼ م ػػا تػػـ تحل ػػيمو مػػف أمػ ػواؿ الزك ػػاة فػػي غي ػػر ملػػارفيا المح ػػددة شػػرعاً " وى ػػي مل ػػارؼ
واض ػػحة ومح ػػددة بيني ػػا اهلل ع ػػز وج ػػؿ ف ػػي كتاب ػػو العزي ػػز ف ػػي س ػػورة التوب ػػة بقول ػػو تع ػػالى [ ﮡ

ﮢﮣﮤﮥﮦﮧﮨﮩﮪﮫﮬﮭﮮ
ﮯ ﮰ ﮱ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵ ﮶ ﮷ ﮸ ] [التوبػػػة ،]ٙٓ :ف ػ ػػال يج ػ ػػوز ت يي ػ ػػر مل ػ ػػارؼ
الزكػاة فػي غيػر الملارؼ الثمانية المذكورة في اآلية الكريمة.
والمتأمػػؿ ف ػػي مل ػػارؼ الزك ػػاة لوج ػػدىا ذات ط ػػابع إنس ػػاني واجتم ػػاعي مس ػػتقمة ع ػػف ميزاني ػػة

الدولػة ،أمػا الضػريبة فملارفيا ن تكوف غالباً ذات طابع اجتماعي أو إنساني.

 1.4.1في تحديد األنصبة كالمقادير:

الزكػػاة حػػؽ مقػ طدر بتقػػدير الشػػارع  ،فيػػو الػػذي حػػدد اةنلػػبة لكػػؿ مػػاؿ  ،وعفػػا عمػػا دوني ػػا ،

العشػػر ،فم ػػيس
وحػػدد المقػػادير الواجبػػة مػػف ُ
العشػػر  ،إلػػى ربػػع ُ
العشػػر  ،إلػى نلػػؼ ُ
الخمػػس إلػػى ُ
ةحػد أف ي يػر فيمػا نػص عميػو الشػرع أو يبػدؿ  ،ون أف يزيػد أو يػنقص بخػالؼ الضػريبة  ،فيػػي
الس ػْمطة وتقػػدير
تخض ػػع – ف ػػي وعا ي ػػا  ،وف ػػي أنل ػػبتيا  ،وف ػػي س ػػعرىا  ،ومقاديرىػػا – نجتيػػاد ُ
السْمطة لمدى الحاجة إلييا.
أولى اةمر  ،بؿ بقاؤىا وعدمو مرىوف بتقدير ُ

 1.4.2كعاء كال مف الضريبة كالزكاة :

وعاء الضريبة ىو الدخؿ اللافي (أو الربن ) ،أما وعاء الزكاة فيي رأس الماؿ والنماء (فػي
التجارة ) ورأس المػاؿ فػي اةنعػاـ والمحلػوؿ فػي الػزروع والثػروة فيمػا فػي بػاطف اةرض ،ولػذلؾ

فأثرىا في تحقيؽ العدالػة فػي توزيػع الثػروة أقوى وأوضن.

المطمب الثالث  :مدل قابمية االستغناء عف الضريبة في ظؿ أداء الزكاة.
وىنػػا يطػػرح س ػؤاؿ مركػػزي مفػػاده لمػػاذا ن يػػتـ انسػػت ناء ع ػػف الضػ ػريبة ف ػػي ظ ػػؿ أداء الزك ػػاة

خلولػا بعػد لػدور قانوف تنظيـ الزكاة الفمسطيني رقـ ( )ٜلسنة  ٕٓٓٛ؟

ولقجابػػة عمػػى ىػػذا التسػػاؤؿ فانػػو ن بػػد مػػف العػػودة إلػػى مل ػػارؼ ك ػػؿ منيم ػػا ،فمل ػػارؼ الزك ػػاة
حػددىا الشػارع عػز وجؿ في كتابو العزيز في ثمانيػة ألػناؼ دوف غيػرىـ وذلػؾ فػػي قولػػو تعػػالى

[ﮡﮢﮣﮤﮥﮦﮧﮨﮩﮪﮫﮬﮭ
ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵ ﮶ ﮷ ﮸ ] [التوبػػة ]ٙٓ :أمػػا فيمػػا يتعمػػؽ بالض ػريبة
ّْ

فػػاف ملػػارفيا غيػػر محػػددة لتشػػمؿ كاف ػػة النفق ػػات الت ػػي تق ػػوـ بي ػػا الدول ػػة لتمكيني ػػا لمقيػػاـ بػػأداء
واجباتيا ون شؾ أف بعض ىذه الملارؼ تشمؿ بعض ملارؼ الزكاة.

وي ْجمػػع أى ػػؿ الفق ػػو فػ ػػي ى ػػذا المقػػػاـ أف الزكػ ػػاة عبػ ػػادة مالي ػػة وفػ ػػرض إيمػ ػػاني م ػػف وض ػػع اهلل
ُ
وليس ػػت ضػ ػريبة يج ػػب إخراجي ػػا  ،وج ػػدت حاج ػػة إليي ػػا أـ ل ػػـ توجػ ػػد  ،وىػ ػػي مػ ػػورد دا ػ ػػـ لمفق ػ ػراء

والمس ػػاكيف ،أمػػا الض ػ ار ب في ػي مػػف وض ػػع الحػػاكـ عنػػد الحاج ػػة  ،وأف إح ػػداىما ن ت ن ػػي عػػػف
اةخ ػػرى فيم ػػا حق ػػاف مختمف ػػاف ف ػػي ملػػدر التش ػريع وفػػي ال ايػػة وف ػػي انس ػػتقرار وال ػػدواـ  ،وعمي ػػو

ػر ب  ،وتك ػػوف بمنزل ػػة دي ػػف شػ ػ ؿ ب ػػو المػػاؿ  ،فػػِّف بم ػ البػػاقي نلػػاب الزكػػاة
فيج ػػب دف ػػع الض ػ ا
دينػا إخػراج زكاتػو،
وتحقؽ فيو شرطيا وىو الفراغ مف الحاجات اةلمية ومر عميػو الحػوؿ وجػب ً
وقاؿ أىؿ الفقو إف الحاكـ الممثؿ لألمة إذا لـ يجد ما يحقؽ بػو الملػالن العامػة لمجماعػة ،ورأى

أف أغنيػػاء اةمػػة قػػد قبض ػوا أيػػدييـ ،ولػػـ يمػػدوه بالبػػذؿ والمعونػػة ،جػػاز لػػو أف يضػػع عمػػييـ مػػف
الض ار ب مػا يحقؽ بو تمؾ الملالن دوف إرىاؽ أو إعنات( .ال وؿٕٖٓٔ ،ـ).

ويػػرى ألػػحاب ىػػذا الػرأي أف فػػرض الضػ ار ب مػػع الزكػػاة يتسػػـ بالشػػرعية وفػػؽ ض ػوابط وشػػروط
محػددة تتمثػؿ فػي ما يمي (ال وؿٕٖٓٔ ،ـ) :

 الحاج ػػة الحقيقي ػػة لمم ػػاؿ ون م ػػورد آخ ػػر  :وق ػػد تش ػػدد عمم ػػاء المس ػػمميف ف ػػي ى ػػذا الش ػػرط
بحيػػث يجػػب أف تكػػوف ىنػػاؾ حاجػػة حقيقيػػة ولػػيس ىنػػاؾ مػوارد أخػػرى تسػػتطيع الحكومػػة
بيا أف تحقؽ أىدافيا.

 توزي ػػع أعب ػػاء الضػ ػ ار ب بالع ػػدؿ  :ومضػػموف الع ػػدؿ ىن ػػا أف تختم ػػؼ النس ػػبة المفروض ػػة
عمػ ػػى اةشػ ػػخاص لالعتبػػػارات انقتل ػػادية وانجتماعي ػػة ،ويس ػػتدؿ عم ػػى ذل ػػؾ بمػ ػػا رواه

سالـ بف عبد اهلل عف أبيو ،أف عمر بف الخطاب كاف "يأخذ النبط مف الحنطػة والشػعير،

نلػػؼ العشػػر ،يريػػد ب ػػذلؾ أف يكثػػر الحمػػؿ إلػػى المدين ػػة ،ويأخػػذ مػػف القطنيػػة العشػ ػر".
[موطأ مالؾ.]ٗٙ :ٕٛٔ/ٔ ،

 أف تُنفؽ في ملالن اةمة ن في المعالي والشيوات.
 موافقػة أىػؿ الشػورى والػرأي فػي اةمػة :فػِّذا كانػت الحاجػة والملػمحة توجػب أخػذ بعػض

المػاؿ مػف حا زيػو وتكميؼ بعض الناس أعباء مالية فيذا أمر خطيػر ن يلػن البػث فيػو

إن بموافقػػة أىػػؿ الحػػؿ والعقػػد ،ةنيػػـ ىػػـ الػػذيف يسػػتطيعوف تق ػػدير م ارع ػػاة ى ػػذه الش ػػروط
ويعرف ػػوف م ػػدى كفاي ػػة المػ ػوارد اةخ ػػرى م ػػف عدم ػػو وم ػػف ث ػػـ يثبت ػػوف مػػف وجػػود الحاجػػة

لمماؿ.

ْْ

حسـ المبال المحصمة بمكجب قانكف تنظيـ الزكاة مف الضريبة :
نل ػػت الم ػػادة ( )ٜٔم ػػف ق ػػانوف تنظ ػػيـ الزك ػػاة الفمس ػػطيني رقػ ػػـ ( )ٜلسػ ػػنة  ٕٓٓٛعمػ ػػى "..

وتحس ػػب الزك ػػاة عم ػػى م ػػا 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".

يظيػػر مػػف ىػػذا الػػنص أف القػػانوف الفمسػػطيني أوجػػب حسػػـ قيمػػة الزكػػاة الواجبػػة بموجػػب ىػػذا

القانوف مػف الضػريبة ،ومؤدى ىذا النص أف انزدواجية في دفع الضػريبة والزكػاة ن تكػوف إن إذا

زادت الض ػريبة عػػف الزكػػاة واجبػػة التحلػػيؿ ،وفػػي ىػػذه الحالػػة فػِّف انزدواجيػػة تنحلػػر فػػي ىػػذه
الزيادة .

وبػػذلؾ ف ػِّف القػػانوف الفمسػػطيني يكػػوف قػػد قيػػد إلػػى حػػد كبيػػر وقػػوع انزدواجيػػة بػػيف تحلػػيؿ

الضػريبة والزكػاة معاً.

ويحقؽ النص في المادة ( )ٜٔمف قانوف تنظيـ الزكاة عدة مزايا أىميػا عػدـ إرىػاؽ المػواطف

بِّضافة تكاليؼ جديدة مع التأكيد عمى أف الزكػاة ىػي فػػرض عػػيف واةولػػى بػػالجمع ،كمػػا تش ػجع
المػواطنيف عمػى دفػع الزكاة مػف خػالؿ رغبػتيـ الجامحػة فػي دفػعيا ،والكشػؼ عػف ملػادر تمويػؿ

جدي ػػدة ك ػػاف يمك ػػف إخفاؤى ػػا عن ػػد دف ػػع الضػ ػريبةر لكن ػػو ل ػػف يس ػػتطيع إخفاءى ػػا أم ػػاـ اهلل عنػػد دفػػع

الزكاة ،عالوة عمى ذلؾ تخفؼ الزكػاة أعبػاء كبيػرة عػف الحكومػة فػي سػد حاجػات الف ػات الثمانيػة
المعتبرة ملارؼ لمزكاة.

ْٓ

الفصؿ الثالث
مؤسسات الزكاة في فمسطيف

ٗٙ

تمييد :

الفصؿ الثالث  :مؤسسات الزكاة في فمسطيف.

لق ػػد نش ػػأت المؤسس ػػات اإلس ػػالمية الخيري ػػة ولج ػػاف الزك ػػاة المحمي ػػة م ػػف داف ػػع تمبي ػػة انحتياج ػػات
اةساسية لممجتمع الذي تعيش فيو والذي ولدت مف رحمو ،وابتداء مف سبعينيات القرف العشريف،
باتػػت ىػػذه الييكميػػات غيػػر الرسػػمية والتػػي تعتمػػد فػػي اةسػػاس عمػػى التبرعػػات المحميػػة ،تكتسػػب

لفة شرعية بتسػجيميا لػدى الػدوا ر الرسػمية وتحظػي بتمويػؿ مػف المسػمميف المقيمػيف فػي الخمػيل

العرب ػػي وأوروب ػػا وأمريك ػػا ،واس ػػتطاعت ع ػػدة مؤسس ػػات زك ػػاة محمي ػػة أف تكس ػػب ،بفض ػػؿ طبيعتي ػػا

المجتمعية ،ثقة شعبية واسعة وطابعاً شرعياً أليالً(.شاوبميفٕٕٓٔ،ـ)

تع ػػود نش ػػأة المؤسس ػػات الخيري ػػة اإلس ػػالمية عم ػػى أس ػػاس الق ػػانوف العثم ػػاني لع ػػاـ ٜٔٓٚـ ،إل ػػي
سػػبعينيات القػػرف العشػريف ،وكانػػت ىػػذه المؤسسػػات تيػػتـ بػػِّدارة لجػػاف داخميػػة مكمفػػة بجمػػع أمػواؿ

الزكػػاة وتوزيعيػػا ،تحػػت إشػراؼ اإلدارة المدنيػػة لالحػػتالؿ اللػػييوني ،ففػػي قطػػاع غػزة بػػدأ تسػػجيؿ
لجاف الزكاة بلورة رسمية لدى الدوا ر الرسمية منذ العاـ  ،ٜٜٔٛورغـ ىذا الترخيص والتسجيؿ
النظامي إن أف عمؿ تمؾ المجاف كاف بلورة غير منتظمةر لعدـ وجود قانوف ناظـ يضبط عمؿ

تمػػؾ المجػػاف ،وعمػػى خػػالؼ ذلػػؾ ،كػػاف الوضػػع السػػا د فػػي الض ػفة ال ربيػػة يحظػػى بوضػػع قػػانوني

أفضؿ ومحدد بوضوح ،ففي محافظات الضفة ال ربية بدأ تسجيؿ لجاف الزكػاة فػي العػاـ ،ٜٔٚٚ
عمماً بأف ىذه المجاف كانت تخضع لنموذج قانوف الزكاة اةردني والذي منحيا حتى العاـ ٕٓٓٚ

درجة معينة مف انستقاللية إلي جانب رقابي اواشرافي مف قبؿ و ازرة اةوقاؼ(.شاوبميفٕٕٓٔ،ـ)

ولعؿ المشرع الفمسطيني حذا بنفسو إليجاد نوع مف الحؿ مف خاللو إلػداره لقػانوف تنظػيـ الزكػاة

رقػػـ  ٜلسػػنة  ٕٓٓٛاللػػادر عػػف المجمػػس التش ػريعي الفمسػػطيني ،والػػذي أنشػػأ مػػا يسػػمى بيي ػػة
الزك ػػاة الفمس ػػطينية والت ػػي تعتب ػػر حس ػػب الق ػػانوف ى ػػي المظم ػػة الر يس ػػية لممارس ػػة العم ػػؿ الزك ػػوي

والخيري في فمسطيف.

ويط ػػى اليػػوـ فػػي اة ارضػػي الفمسػػطينية ثالثػػة مػػف اةطػػر أو اللػػناديؽ الرسػػمية التػػي تخػػتص
بتنظيـ فريضة الزكاة وىي كالتالي:

ٔ .لندوؽ الزكاة الفمسطيني_ و ازرة اةوقاؼ (محافظات الضفة ال ربية).
ٕ .اإلدارة العامة لمزكاة_ و ازرة اةوقاؼ (محافظات قطاع غزة).
ٖ .ىي ة الزكاة الفمسطينية (محافظات قطاع غزة).

ْٕ

المبحث األكؿ :صندكؽ الزكاة الفمسطيني _ محافظات الضفة الغربية.

المطمب األكؿ :التعريؼ بصندكؽ الزكاة الفمسطيني :

نظ اًر لمظروؼ اللعبة والطار ة التي تعيشػيا اة ارضػي الفمسػطينية ،كػاف ىنػاؾ تلػور نحػو

إقامة لندوؽ لمزكاة في فمسطيف ،ففي نياية العاـ ٕٓٓٚـ ،تـ إنشاء لندوؽ الزكاة الفمسػطيني
كمؤسسة خيرية تتمتع بانستقالؿ المالي وتتبع و ازرة اةوقاؼ والشػؤوف الدينيػة ،وقػد تمخػض عػف
ىذا اللندوؽ وحتى العاـ  ٕٓٔٙثالثة عشر لجنة زكاة مركزية في محافظات الضفة ال ربية.

(الموقع انلكتروني للحيفة القدسٕٓٔٙ،ـ).

ط
إف اليػػدؼ اةس ػمى مػػف إنشػػاء ىػػذا اللػػندوؽ ىػػو تأىيػػؿ المحتػػاجيف والقػػادريف عمػػى العمػػؿ

ليلػبحوا منتجػػيف داعمػػيف لعجمػػة التنميػة وانقتلػػاد بعيػػداً عػػف التسػوؿ والحاجػة ،وذلػػؾ مػػف أجػػؿ

السعي لتحقيؽ حياة كريمة ،وتعزيز التعاضد والتشابؾ والتماسؾ اةسري والمجتمعي ،وانستجابة

لجميػ ػػع انحتياجػ ػػات اإلنس ػ ػانية واةساسػ ػػية ،وتػ ػػوفير متطمبػ ػػات الحيػ ػػاة الكريمػ ػػة لألف ػ ػراد الػ ػػذيف ن

يس ػػتطيعوف ضػ ػرباً ف ػػي اةرض م ػػف خ ػػالؿ تق ػػديـ ال ػػدعـ والرعاي ػػة وانىتم ػػاـ بي ػػـ ماديػ ػاً ومعنويػ ػاً

ولػػحياً وتعميمياً(.حسػػاف طيبػػوب "مػػدير عػػاـ لػػندوؽ الزكػػاة" ،اتلػػاؿ شخلػػي ٔٛ ،ديسػػمبر
ٕٓٔٚـ)

ونظ ػ اًر لموضػػع السػػا د فػػي اة ارضػػي الفمسػػطينية ووجػػود دولػػة الكيػػاف اللػػييوني فػػِّف قػػانوف

الزكػاة اةردنػػي ظػػؿ مطبقػا فػػي أ ارضػػي الضػػفة ،حيػث ألػػدر سػػيادة الػر يس ال ارحػػؿ أبػػو عمػػار -

رحمػػو اهلل -ق ػ ار اًر يقض ػي ببقػػاء الق ػوانيف السػػارية فػػي اة ارضػػي الفمسػػطينية لح ػيف إلػػدار ق ػوانيف
وتشريعات جديدة(.قاسـٕٕٓٔ،ـ)

المطمب الثاني :مجمس إدارة الصندكؽ :
تػػـ تنسػػيب مجمػػس إدارة للػػندوؽ الزكػػاة الفمسػػطيني لرعايػػة شػػؤونو ورسػػـ سياسػػاتو العامػػة اواق ػرار

الخطط والمشاريع والموازنة العامة بحيث يتألؼ المجمس مف (قاسـٕٕٓٔ،ـ) :
ٔ .وزير اةوقاؼ والشؤوف الدينيةً ر يساً

ٕ .مدير عاـ لندوؽ الزكاة نا باً لمر يس

ٖ .ممثؿ عف دار اإلفتاء الفمسطينية (ف ة عميا) عضواً
ٗ .ممثؿ عف و ازرة المالية ( ف ة عميا) عضواً

٘ .ممثؿ عف و ازرة الشؤوف انجتماعية (ف ة عميا) عضواً
 .ٙممثؿ عف سمطة النقد ( ف ة عميا) عضواً

ْٖ

 .ٚخمسػػة أعضػػاء مػػف القطػػاع الخػػاص مػػف الميتمػػيف بشػػؤوف الزكػػاة يعيػػنيـ مجمػػس الػػوزراء
بتنسيب مف وزير اةوقاؼ.

كما حرلت و ازرة اةوقاؼ  -لندوؽ الزكاة عمى تشكيؿ لجاف زكاة طوعية في محافظػات

الوطف وذلؾ بيدؼ تسييؿ الولوؿ إلى التجمعات السكانية والتعػرؼ عمػى اةسػر المسػتفيدة مػف

خالؿ تواجػد ىذه المجػاف في مناطػؽ سكناىػـ.

عمم ػاً أف اللػػندوؽ يعػػد أحػػد إدارات و ازرة اةوقػػاؼ والش ػ وف الدينيػػة ،وأف العػػامميف فيػػو ىػػـ

قرابة ٕٔ موظؼ ويتقاضوف رواتبيـ عمى السػمـ الحكػومي و نظػاـ الخدمػة المدنيػة ،وحتػى نيايػة
الع ػػاـ ٕٓٔٚـ ىن ػػاؾ ق ارب ػػة ٓٓ ٛموظ ػػؼ مم ػػف يعمم ػػوف بمج ػػاف الزك ػػاة ويتقاض ػػوف أج ػػورىـ م ػػف
لجانيـ ،حيث ولؿ مجمؿ مرتبات أول ؾ العامميف مػع نيايػة ٕٓٔٚـ ق اربػة أربعػة ماليػيف دينػار
أردني ،وىذا اةمر يأتي نتيجة المشاريع انسػتثمارية التػي تػديرىا المجػاف المركزيػة فػي محافظػات

الض ػػفة ال ربية(.حس ػػاف طيب ػػوب "م ػػدير ع ػػاـ ل ػػندوؽ الزك ػػاة" ،اتل ػػاؿ شخل ػػي ٔٛ ،ديس ػػمبر

ٕٓٔٚـ)

المطمب الثالث :كاردات كمكارد صندكؽ الزكاة (قاسـَُِِ،ـ):
ٔ.

الزكاة التي يرغب المسمموف في تأديتيا .

ٖ.

اليبات والتبرعات .

ٕ.

اللدقات العامة الجارية .

ٗ.

كفانت اةيتاـ .

.ٙ

المساعدات الطبية والمساعدات لمطالب الفقير .

٘.
.ٚ

اللدقات واةضاحي والنذور ولدقة الفطر والعقا ؽ التي تقدـ لملندوؽ .
نسبة ٓٔ %المحلمة مف واردات المجاف لممشاريع التأىيمية .

المطمب الرابع :أىداؼ صندكؽ الزكاة (قاسـَُِِ،ـ):

ٔ .العمؿ عمى ضماف التكافؿ انجتماعي في المجتمع الفمسطيني .
ٕ .توفير مراكز معتمدة إليواء الفقراء وذوي الحانت الخالة والطار ة وحفظ كرامتيـ .

ٖ .إيجػ ػػاد مؤسسػ ػػات موثوقػ ػػة تعمػ ػػؿ بن ازىػ ػػة وعدالػ ػػة تحفػ ػػز المكمفػ ػػيف ةداء فريضػ ػػة الزكػ ػػاة
واللػػدقات واليبػػات بسػػيولة ويسػػر ،كمػػا يػػوفر عمػػييـ عنػػاء البحػػث عػػف اةس ػر المتعففػػة
والمحتاجة .

ٗ .إحيػػاء سػػنة اللػػدقة الجاريػػة بِّقامػػة مشػػاريع وقفيػػة خيريػػة اسػػتثمارية ينفػػؽ إيرادىػػا وريعيػػا
عمى الفقراء ومشاريع الخير.
ْٗ

المطمب الخامس :أىـ األعماؿ التي يقكـ بيا صندكؽ الزكاة كلجانو المركزية(قاسـَُِِ،ـ)
:

ٔ .جمع الزكاة واللدقات والتبرعات.
ٕ .البحث انجتماعي.

ٖ .تقػ ػػديـ المس ػ ػػاعدة الماليػ ػػة  :وتك ػ ػػوف وف ػ ػػؽ بيانػ ػػات البح ػ ػػث والمسػ ػػن انجتم ػ ػػاعي لألس ػ ػػر
المحتاجة.

ٗ .كفالة اةسر الفقيرة بتقػديـ مبػال شػيرية حسػب ميزانيػة المجنػة ومخلػص اةيتػاـ وحاجػة
اةسرة.

٘ .المس ػػاعدات المالي ػػة الطار ػػة وتق ػػوـ المجن ػػة بمنحي ػػا لمح ػػانت الطار ػػة لمس ػػاعدة الفقػ ػراء
المحتاجيف مثؿ ( العمميات الجراحية ،الكوارث ،وابف السبيؿ ).

 .ٙالط ػػرود ال ذا ي ػػة :وتش ػػمؿ احتياج ػػات اةسػ ػرة م ػػف المػ ػواد التمويني ػػة ويش ػػترط ف ػػي المػ ػواد
الموزعة أف تكوف مف المنتجات المحمية .

 .ٚالمساعدات العينية :وتشمؿ توزيع المالبس والبطانيات والفراش والمدافئ وأدوات المطبخ
لبيوت الفقراء والمحتاجيف .

 .ٛمشروع إفطارات اللا ـ بِّقامة موا د الرحمف في المساجد ودور اةيتاـ .
 .ٜمشروع كسوة العيد وذلؾ بتوزيع المالبس واةحذية واحتياجات العيديف .

ٓٔ .مش ػػروع الرغي ػػؼ الخي ػػري بتوزي ػػع الخب ػػز عم ػػى الع ػػا الت المحتاج ػػة وخال ػػة ف ػػي ش ػػير
رمضاف المبارؾ .

ٔٔ .كفالة اةيتاـ مف خالؿ رعايتيـ وأىميـ وذوييـ ويتـ ذلؾ بتقديـ الكفانت المالية والشيرية
لكػػؿ يتػػيـ مكفػػوؿ حتػػى يبم ػ اليت ػيـ سػػف الثامنػػة عش ػرة ،اواذا أكمػػؿ اليتػػيـ د ارسػػتو تسػػتمر
الكفالة حتى انتياء تعميمو .

ٕٔ .المسػػاعدات الماليػػة التعميميػػة :وىػػي تشػػمؿ كفالػػة الطػػالب اةيتػػاـ والفقػراء والمسػػاىمة فػػي
تعم ػػيميـ م ػػف خ ػػالؿ س ػػداد أقسػ ػاط أو رس ػػوـ الد ارس ػػة ف ػػي الم ػػدارس والمعاى ػػد والجامع ػػات
باإلضػ ػػافة إلػ ػػى ت طيػ ػػة الملػ ػػاريؼ اليوميػ ػػة لمطمبػ ػػة اةيتػ ػػاـ والفق ػ ػراء مػ ػػف أثمػ ػػاف لمكتػ ػػب

والقرطاسية وأخرى .

ٖٔ .المسػػاعدات اللػػحية :حيػػث تقػػوـ لجػػاف الزكػػاة بتقػػديـ الخػػدمات اللػػحية والمسػػاعدات
الماليػ ػػة لألمػ ػػور اللػ ػػحية لجميػ ػػع منتفعػ ػػي المجػ ػػاف مػ ػػف العػ ػػا الت ذات الػ ػػدخؿ المحػ ػػدود
والحانت الطار ة مف خالؿ :
َٓ

 إقامػػة المستشػػفيات والم اركػػز الطبيػػة والعيػػادات التػػي تقػػدـ خػػدماتيا اللػػحية مػػف
عالج وتحاليؿ وتوفير أدوية برسوـ رمزية أو مجانية لمفقراء.

 تقديـ المساعدات المالية والتسػييالت فػي المستشػفيات كالمسػاىمة فػي العمميػات
الجراحية وأثماف اةطراؼ اللناعية واةجيزة الطبية والعالجات.

 توفير التأميف اللحي الحكومي لمحانت المرضية المزمنة .

ٗٔ .المشػاريع التأىيميػة لمسػاعدة العػا الت الفقيػرة بيػدؼ إخػراج المحتػاجيف مػف طػور الرعايػة
اإلغاثية وانجتماعية إلى طور التنمية المستدامة .

٘ٔ .مشػػاريع اللػػدقة الجاريػػة والتػػي توقػػؼ وقف ػاً خيري ػاً مثػػؿ عمػػارة الزكػػاة والنػػور فػػي نػػابمس
وعمارة الجمؿ في طولكرـ .

 .ٔٙإقامة ملانع تأىيمية يعود ريعيا لمفقراء مثؿ ملنع اللفا لمنتجات اةلباف  /نابمس

المطمب السادس :معكقات العمؿ في صندكؽ الزكاة كلجاف الزكاة (قاسـَُِِ،ـ) :

ُ .عدـ استكماؿ إجراءات الملادقة عمى قانوف الزكاة الفمسطيني وىيكمية لندوؽ الزكاة .
ٕ .اةعبػػاء الضػريبية وتعػػددىا سػواء ضػريبة الػػدخؿ أو القيمػػة المضػػافة أو ضػريبة اةمػػالؾ
وغيرىا ،مما يجعؿ الكثير مف المكمفيف يمتنعوف عف دفع أمواؿ الزكاة.

ٖ .شن ونقص الموارد المالية الالزمة لقنفاؽ عمى ملارؼ الزكاة خالػة أف ىنػاؾ ارتفػاع
متواتر في نسب الفقر والبطالة.

ٗ .اإلجػ ػراءات القمعي ػػة الت ػػي يق ػػوـ بي ػػا الكي ػػاف الل ػػييوني الت ػػي تعي ػػؽ تح ػػويالت اةمػ ػواؿ ،
وملادرة أمواؿ المجاف مف البنوؾ ،واقتحاـ مقار المجاف .

٘ .تخػوؼ المؤسسػات العالميػػة عػف دعػـ لجػػاف الزكػاة فػي فمسػػطيف  ،وذلػؾ بسػبب الظػػروؼ
العالميػػػة وخالػ ػػة بعػ ػػد أحػ ػػداث ٔٔسبتمبػ ػ ػػر ،ومػ ػػا نجػ ػػـ عنيػ ػػا مػ ػػف معاىػ ػػدات مكافحػ ػػة
اإلرىاب.

 .ٙعدـ وجود كادر موحد لموظفي لجاف الزكاة .

المطمب السابع :التطمعات المستقبمية (قاسـَُِِ،ـ):
ٔ .إيجاد مقر دا ـ للندوؽ الزكاة ،اوامكانية التوالؿ اإللكتروني مػع كافػة المجػاف المركزيػة
والمحمية والمشاريع الخالة بالزكاة وفؽ أحدث الوسا ؿ التقنية والعممية واةكاديمية ،بمػا
يحقؽ أىداؼ ورسالة ورؤية اللندوؽ .

ٕ .اسػ ػػتكماؿ إج ػ ػراءات إلػ ػػدار قػ ػػانوف علػ ػػري للػ ػػندوؽ الزكػ ػػاة الفمسػ ػػطيني يػ ػػتالءـ مػ ػػع
احتياجات الوطف والمواطف بما يحقؽ فريضة الزكاة .
ُٓ

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

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

المطمب الثامف :أىـ انجازات الصندكؽ :

ٔ .ملػػادقة مجمػػس الػػوزراء الفمسػػطيني منتلػػؼ العػػاـ ٕٓٔٚـ عمػػى تشػػكيؿ لجنػػة الوطنيػػة
لألضاحي بر اسة لندوؽ الزكاة الفمسطيني وبعضوية كالً مػف و ازرة التنميػة اإلجتماعيػة
وانقتل ػػاد ال ػػوطني والز ارع ػػة والل ػػحة ومش ػػاركة الجمعي ػػات الخيري ػػة الفاعم ػػة ف ػػي ى ػػذا

المج ػػاؿ والت ػػي ميمتي ػػا اإلشػ ػراؼ عم ػػى موس ػػـ اةض ػػاحي م ػػف حي ػػث أس ػػعارىا ،وتخزيني ػػا

اوايلاليا إلى مستحقييا(.الموقع انلكتروني لوكالة معإٓٔٚ،ـ)
ٕ .عقد رشات عما داخلية خارجية ر قيع ارفاقيات رعا ن ربادا خبرات مػع المؤسسػات
الخيرية حوؿ العالـ( .حساف طيبوب "مدير عاـ لندوؽ الزكاة" ،اتلاؿ شخلػئٛ ،

ديسمبر ٕٓٔٚـ)

ٖ .توقي ػػع اتفاقي ػػة البواب ػػة اإللكتروني ػػة م ػػع و ازرة التنمي ػػة انجتماعي ػػة بم ػػا يح ػػدد انحتياج ػػات
ويعطي بيانات لحيحة لمتحقؽ مف حالة المسػتفيديف ،وبالتػالي يمنػع التكسػب دوف وجػو

حؽ(.الموقع انلكتروني لوكالة العرب اآلفٕٓٔٙ،ـ).

ٗ .قياـ لندوؽ الزكاة الفمسطيني خالؿ العاـ ٕٓٔٛـ بتوقيػع اتفاقيػة شػراكة مػع لجنػة زكػاة
نابمس المركزية لتنفيذ مشاريع تنموية " تمكيف " ،بِّجمػالي مبمػ ٖٓٓ ألػؼ شػيكؿ ،وىػي

تشػػمؿ رزمػػة مػػف المشػػاريع التأىيميػػة ،باإلضػػافة إلػػى تأىيػػؿ أسػػر جديػػدة مدرجػػة ضػػمف

البوابة اإللكترونية ،وتمتزـ بتنفيذ تعميمات وسياسات اللندوؽ(.الموقع انلكتروني لوكالة

سوا انخباريةٕٓٔٛ ،ـ).

ِٓ

المبحث الثاني :اإلدارة العامة لمزكاة_كزارة األكقاؼ (محافظات قطاع غزة)

المطمب األكؿ  :تعريؼ باإلدارة العامة لمزكاة :

اإلدارة العامػػة لمزكػػاة ىػػي إدارة معتمد ة ود ها وأب همهاددبمبب هطددعًبب هًكدب ل نظبميد انت ممد
نوزارة األههبف هانشئون ان ي مة ،كما وتُعد ىي ة زكويػة تيػدؼ إلػى زيػادة الػوعي بالزكػاة وترسػيخ
مفيوـ فاعمية الزكاة ،ودورىا الياـ في المجاؿ التنموي عمى لػعيد الفػرد والمجتمػع ،وتعمػؿ عمػى
إحيػ ػػاء ىػ ػػذه الفريضػ ػػة تطبيق ػ ػاً وممارسػ ػػة لتسػ ػػتفيد منيػ ػػا الش ػ ػ ار ن المحتاجػ ػػة عمػ ػػى اختالفيػ ػػا وفق ػ ػاً

لممل ػاريؼ الشػػرعية التػػي تسػػمى "ملػػارؼ الزكػػاة" ،كمػػا تضػػع اإلدارة العامػػة لمزكػػاة أيض ػاً ف ػي
أعمػػى سػػمـ أولوياتيػا تحقيػػؽ مجتمػػع متكافػػؿ اجتماعيػاً ومػػتالحـ إنسػػانياً ،وينشػػط فػي مجػػاؿ تنميػػة
العمػػؿ الخيػػري وخدمػػة المػواطف الفقيػػر والمحتػػاج وفػػؽ أحكػػاـ الشػريعة اإلسػػالمية(.و ازرة اةوقػػاؼ،

الال حة الداخمية لقدارة العامة لمزكاة ،ص ٕ)

مياـ اإلدارة العامة لمزكاة( .و ازرة اةوقاؼ ،الال حة الداخمية لقدارة العامة لمزكاة ،ص ٕ:)ٖ -
ٔ -إعداد الدراسات اليادفة لتطوير رسالة الزكاة ليكوف أداؤىا فعانً في خدمة المجتمع ،اواقرار
الخطط التنفيذية لحث المواطنيف عمى أداء الزكاة وغيرىا مف اليبات واللدقات والتبرعات

إلى لندوؽ الزكاة.

ٕ -اإلش ػراؼ المباشػػر عمػػى تشػػكيؿ ومتابعػػة أعمػػاؿ المجػػاف ،والرقابػػة الداخميػػة عمػػى اإلي ػرادات
والملروفات المخللة لمجنة.

ٖ -وضػػع نظػػاـ لكفالػػة اةيتػػاـ ومسػػاعدة اةسػػر المحتاجػػة والطػػالب وشػ ار ن المجتمػػع المختمفػػة
وحسب اةولوية.

ٗ -اإلنف ػػاؽ والل ػػرؼ عم ػػى مل ػػارؼ الزك ػػاة الش ػػرعية المق ػػررة حس ػػب اةىمي ػػة والحاج ػػة عم ػػى
المستحقيف حسب الوجو الشرعي.

٘ -إلػ ػػدار التعميمػ ػػات والمكاتبػ ػػات والتعػ ػػاميـ لتنظػ ػػيـ اوادارة أعمػ ػػاؿ لجػ ػػاف الزكػ ػػاة ومحاسػ ػػبتيا
واإلشراؼ عمييا.
 -ٙإقرار الموازنة التقديرية مف خالؿ مشروع يعد لمنفقات والواردات.

 -ٚإقامة وبناء قاعدة معمومات اجتماعية مركزيػة لمعرفػة كػؿ مػا يتعمػؽ بف ػات المحتػاجيف مػف
أيتػ ػػاـ وأسػ ػػر وطػ ػػالب فق ػ ػراء مػ ػػع اإللمػ ػػاـ بمعػ ػػدنت الفقػ ػػر ومعػ ػػدنت النمػ ػػو والتنسػ ػػيؽ مػ ػػع

المؤسسات والو ازرة.

ّٓ

 -ٛمراجعة مشروع الموازنة التقديرية السنوية لملندوؽ والتدقيؽ عمى البيانات الػواردة بيػا قبػؿ
عرضيا عمى اةميف العاـ.

 -ٜالتأك ػػد م ػػف س ػػالمة تطبي ػػؽ وتنفي ػػذ السياس ػػات واةنظم ػػة واإلجػ ػراءات المالي ػػة واإلداري ػػة فػ ػي
الوحدات اإلدارية بالمجنة.

ٓٔ -التدقيؽ في بيانات الحساب الختامي لمجاف الزكاة.
ٔٔ -الرقابة عمى إج ارءات مستودعات المجاف والمشاركة في إجراءات الجرد السنوي.

ٕٔ -عقد انجتماعات الدورية لرؤساء لجاف الزكاة لالطالع عمػى نشػاطاتيـ وتػوجييـ لتطػوير
العمؿ في لجانيـ.

ٖٔ -تزويػػد لجػػاف الزكػػاة بالعديػػد مػػف المشػػاريع اإلنتاجيػػة التػػي تعػػدىا الػػو ازرة ،لرعايػػة ومسػػاعدة
اةسر المستورة.

ٗٔ -أية أعماؿ أخرى ذات لمة بطبيعة عمؿ اللندوؽ.

المطمب الثاني  :لجاف الزكاة العاممة في قطاع غزة :

ىي عبارة عف مؤسسات إدارية متخللة ينحلر عمميا بكؿ ما يتعمؽ بأمواؿ الزكاة التي
فرضػػيا اهلل عػػز وجػػؿ عمػػى كافػػة المسػػمميف كونيػػا مػػف أركػػاف اإلسػػالـ الخمس ػة فػػى كػػؿ منطقػػة
ج رافية باإلضافة إلى التبرعػات واللػدقات العينيػة ،وىػي تنشػأ بقػرار لػادر عػف وزيػر اةوقػاؼ

أو مػػف يفوضػػو الػػوزير بػػذلؾ ،حيػػث بمػ عػػدد لجػػاف الزكػػاة العاممػػة فػػي محافظػػات قطػػاع غػزة ٖٗ
لجنػػة وفق ػاً إلحل ػػا يات العػػاـ ٕٓٔٛـ(.أسػػامة اس ػػميـ :مػػدير عػػاـ اإلدارة العام ػػة لمزكػػاة ،مقابم ػػة
شخلية ٖٔ ،يوليو ٕٓٔٛـ)

(وزرة اةوق ػػاؼ ،الال ح ػػة الداخمي ػػة لػ ػقدارة العام ػػة
ا
أكالن  :الخصػػػائص التنظيميػػػة لمجػػػاف الزكػػػاة
لمزكاة ،ص ٖ):
ٔ -تتشكؿ المجاف في محافظات غزة حسب المناطؽ الج رافية لقطاع غزة بقرار مف وزير
اةوقاؼ أو مف يفوضو الوزير بالتنسيؽ مع مدير أوقاؼ المنطقة.
ٕ -تشكؿ لجنة زكاة لكؿ منطقة ج رافية متعارؼ عمييا في محافظات الوطف.
ٖ -تشكؿ لجنة الزكاة مف  ٔٔ-ٚعضواً متطوعيف فقط في العمؿ الخيري.

ٗ -ينتخب اةعضاء مػف بيػنيـ ر ػيس المجنػة ونا بػو وأمػيف السػر وأمػيف اللػندوؽ ،ممػف رشػحوا
أنفسيـ ليذه المياـ ويتـ اننتخػاب بحضػور منػدوبيف اثنػيف اةوؿ عػف اإلدارة العامػة والثػاني عػف

الدا رة القانونية بطريؽ انقتراع السري وحسب عدد اةلوات بالترتيب.

٘ -الفترة اإلدارية الواحدة لمجنة الزكاة سنتيف ميالديتيف متتاليتيف.
ْٓ

 -ٙن يجوز لر يس لجنة زكاة تولي ر اسة المجنة ةكثر مف فتػرتيف متتػاليتيف إن إذا لػدر قػرار
مف الوزير بخالؼ ذلؾ وبتنسيب مف مدير عاـ اللندوؽ.

ػاء عمػػى تنسػيب مػف مديريػػة أوقػاؼ المنطقػػة بحيػث ترفػػع
 -ٚتتشػكؿ لجػاف الزكػػاة فػي المنػػاطؽ بن ً
اةسماء لقدارة العامة لمزكاة التي تولي بالتلديؽ عمييا حسب القانوف ومف ثـ يلادؽ الوزير
أو مف يفوضو عمى تشكيميا.

 -ٛتتبع المجاف مباشرة لقدارة العامة لمزكاة مف حيث اإلشراؼ اإلداري والمالي.

 -ٜتقدـ لجاف الزكاة الفرعيػة تقريػ اًر شػيرياً إداريػاً وآخػر ماليػا لػقدارة العامػة للػندوؽ الزكػاة عػف

نشاطيا.

(وزرة اةوقػػاؼ ،الال حػػة الداخميػػة ل ػقدارة العامػػة لمزكػػاة ،ص
ا
ثاني ػان  :أىػػداؼ المجنػػة كأنشػػطتيا
٘):

ٔ -جمع الزكوات واللدقات ،وتوزيعيا حسب النص الشرعي.

ٕ -مساعدة الفقراء والمحتاجيف ،مف الناحيتيف المادية وانجتماعية.
ٖ -مساعدة الطمبة الفقراء الدارسيف في الجامعات والمدارس.
ٗ -مساعدة اةطفاؿ واةيتاـ وذلؾ بِّيجاد كفيؿ ليـ.

٘ -مساعدة اةسر الفقيرة لتكوف قادرة عمى التحوؿ إلى أسر منتجة تعتمد عمى ذاتيا ،مف خالؿ
برامل تأىيمية خالة.

 -ٙمساعدة العجزة والمسنيف واإلنفاؽ عمييـ ،ورعايتيـ لحياً واجتماعياً.
 -ٚمساعدة المعاقيف والعناية بيـ لحياً واجتماعياً.

 -ٛمساعدة المرضى الفقراء والمساىمة في تكاليؼ عالجيـ.
 -ٜإقامة موا د إفطار جماعية في شير رمضاف المبارؾ.

ٓٔ -قبوؿ اةضاحي والنذور ولدقة الفطر وتوزيعيا وفؽ الشروط الشرعية لمفقراء واةيتاـ.
ٔٔ -تقديـ العوف العاجؿ لممعسريف الذيف ألمت بيـ ضا قة مالية.

ٕٔ -حلر اةيتاـ مف خالؿ عمميات البحث انجتماعي وتدقيؽ المعمومات الواردة إلييا.

(وزرة اةوقاؼ ،الال حة الداخمية لقدارة العامة لمزكاة ،ص :)ٚ
ثالثان  :مكارد لجنة الزكاة ا

ٔ -أمػواؿ الزكػػاة التػػي يرغػػب المسػػمموف فػي أدا يػػا لمجنػػة مباشػرة أو التػػي تحػػاؿ إلػػى المجنػػة عػػف

طريؽ الجمعيات واليي ات الخيرية أو أية جية أخرى للرفيا في اةوجو الشرعية لمستحقييا.

ٕ -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.
ٓٓ

(وزرة اةوقػػاؼ ،الال حػػة الداخميػػة لػػقدارة العامػػة لمزكػػاة ،ص ٕ-
ا
رابعػان  :مصػػارؼ لجنػػة الزكػػاة
ٖ):

جرءات الصرؼ كفقان لألحكاـ التالية :
تقكـ لجاف الزكاة بإ ا

ٔ -تجرى معامالت اللرؼ مػف مػوارد لػندوؽ المجنػة بموجػب سػندات لػرؼ معتمػدة وموقعػة

مػػف محاسػػب المجنػػة ومحاسػػب اإلدارة العامػػة لمزكػػاة واعتمػػاد تواقيػػع عمػػى الشػػيكات والمعػػامالت

المالية.

ٕ -المعاممػػة الطار ػػة تلػػرؼ لم ػرة واحػػدة ون تلػػرؼ م ػرة أخػػرى لػػنفس الشػػخص إن بعػػد مػػرور
ثالثة شيور متتالية عمى اةقؿ.

ٖ -تل ػػرؼ وتخل ػػص المس ػػاعدات الش ػػيرية بن ػػاء عم ػػى د ارس ػػة اجتماعي ػػة ميداني ػػة تق ػػوـ بتعب ػػة
بياناتيا المجنة الفرعية وتلرؼ حسب إمكانيات لندوؽ المجنة وحسب اةوراؽ الثبوتية التالية:
 -إرفاؽ طمب المساعدة ولورة اليوية الشخلية.

 شيادة مف و ازرة الش وف انجتماعية في المنطقة بعدـ حلوؿ اةسرة عمى مساعدة منيا. تعاد دراسة الحالة انجتماعية لكؿ مستفيد لمتحقؽ مف استمرار حاجتو لممبم الثابت وذلؾبعد مضى سنة مف كؿ لرؼ.

ٔٓ

تمييد :

المبحث الثالث  :ىيئة الزكاة الفمسطينية.

ىي ة الزكاة الفمسطينية حسب القانوف ىي ىي ة وطنيػة مسػتقمة تتمتػع بالشخلػية انعتباريػة

و انستقالؿ المالي واإلداري واةىمية القانونية لمباشرة جميع اةعماؿ والتلرفات التي تكفػؿ ليػا

تحقيػػؽ أىػػدافيا ،و ط
أف أم ػواؿ الزكػػاة تتمتػػع بانسػػتقاللية التامػػة عػػف أم ػواؿ الحكومػػة ،وتتمثػػؿ ىػػذه

انسػػتقاللية بوجػػود نظػػاـ محاسػػبي و حسػػابات وق ػوا ـ ماليػػة وموازنػػات خالػػة بالزكػػاة ،حيػػث يػػتـ
وضع أمواؿ الزكاة في حساب خاص بيا في البنوؾ العاممػة فػي اة ارضػي الفمسػطينية ،ومػف ىػذا

التعريػػؼ تتبنػػى اليي ػػة رسػػالة سػػامية بتنظػػيـ تطبيػػؽ فريضػػة الزكػػاة مػػف خػػالؿ جمعيػػا و تنمي ػػة
مواردىػا اوانفاقيػا فػي ملػارفيا الشػػرعية تحقيقػا لمبػدأ التكافػؿ انجتمػػاعي عبػر تبنػي أنظمػة ماليػػة
اواداريػػة تتوافػػؽ مػػع أحكػػاـ الشػريعة اإلسػػالمية ومعػػايير الجػػودة المؤسسػػية معتمػػدة عمػػى المشػػاركة

المجتمعية (الموقع انلكتروني ليي ة الزكاة الفمسطينيةٕٕٓٔ ،ـ)

ولقد ألدر المجمس التشريعي الفمسطيني القانوف رقـ ( )ٜلسنة ٕٓٓٛـ باسـ قانوف تنظيـ

الزكػػاة الفمسػػطيني والػػذي تمخػػض عنػػو إنشػػاء ىي ػػة الزكػػاة الفمسػػطينية التػػي تعمػػؿ بلػػورة مسػػتقمة
ومتخللػػة بشػػؤوف الزكػػاة فػػي اة ارضػػي الفمسػػطينية ،وألػػدر مجمػػس الػػوزراء الفمسػػطيني الق ػرار

رقػػـ (ٗٔ) بتػػاريخ ٕٕٓٔٓ/ٕ/ـ بتشػػكيؿ مجمػػس أمنػػاء ىي ػػة الزكػػاة الفمسػػطينية وىػػـ نخبػػة م ػػف
العممػػاء المتخللػػيف فػػي مجػػاؿ الش ػريعة اإلسػػالمية وانقتلػػاد واإلدارة باإلضػػافة إلػػى مجموعػػة

مػػف رجػػاؿ اةعمػػاؿ ومػػف العػػامميف فػػي المجػػاؿ الخيػػري ،حيػػث باشػػر مجمػػس أمنػػاء ىي ػػة الزكػػاة
الفمسػػطينية عمميػػـ فػػأتـ وضػػع المػوا ن الالزمػػة الناظمػػة لعمػػؿ اليي ػػة ،وتوالػػؿ مػػع بعػػض ىي ػػات

الزكاة العاممة في العالـ العربي واإلسالمي واستفاد مف خبراتيا وأنشطتيا في ىذا المجاؿ.

وفػي تػػاريخ ٕٕٓٔ/ٓٚ/ٔٙـ ومػػف خػػالؿ مػؤتمر لػػحفي عقػػد فػػي مدينػة غػزة تػـ اإلعػػالف

عػػف انطػػالؽ العمػػؿ بتنفيػػذ قػػانوف تنظ ػيـ الزكػػاة مػػف خػػالؿ ىي ػػة الزكػػاة والبػػدء باتخػػاذ اإلج ػراءات
الالزمة لجمع الزكاة مف الشركات واةفراد بالتعػاوف مػع و ازرة الماليػة وفػؽ أنظمػة محاسػبية تسػيؿ
عممية جمع الزكاة ممف وجبت عمييـ ،اوانفػاؽ ىػذه اةمػواؿ وفػؽ ملػارفيا الشػرعية (موقػع ىي ػة
الزكاة الفمسطينيةٕٕٓٔ ،ـ).
تقوـ ىي ة الزكاة الفمسطينية ومنذ انطالقتيا وحتػى ىػذه المحظػة بتطبيػؽ قػانوف تنظػيـ الزكػاة

بشػػكؿ اختيػػاري نظػ اًر لمظػػروؼ التػػي تعيشػػيا اة ارضػػي الفمسػػطينية مػػف لػػعوبات ومعيقػػات تتمثػػؿ
في اننقساـ السياسي والحلػار انقتلػادي واخػتالؼ بعػض وجيػات النظػر حػوؿ سياسػة اليي ػة

في جمع اةمواؿ باإللزاـ أو بالخيار ،ورغػـ تمػؾ المعيقػات اسػتطاعت اليي ػة أف تفػرض ليػا كيانػاً
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فػػي كافػػة محافظػػات قطػػاع غػزة ،حيػػث باشػػرت بتوعيػػة الجميػػور والتجػػار والشػػركات بماىيػػة ىي ػػة
الزك ػاة وقػػانوف تنظػػيـ الزكػػاة مػػف خػػالؿ عقػػد المػػؤتمرات واةي ػاـ الد ارسػػية وورش العمػػؿ س ػواء مػػع
انتحػػادات والنقابػػات والمؤسسػػات الحكوميػػة وال يػػر حكوميػػة وتنفيػػذ الزيػػارات الميدانيػػة لمشػػركات

واسػتخداـ بػرامل الت طيػة اإلعالميػة بكافػة لػورىا ،كمػػا وقامػت اليي ػة بعقػد الشػراكات مػع العديػػد

م ػػف المؤسس ػػات المحمي ػػة ف ػػي مج ػػاؿ جم ػػع الزك ػػاة مم ػػف وجب ػػت عم ػػييـ ولػ ػرفيا وف ػػؽ مل ػػارفيا
الشػػرعية ،وىػػذا مػػا نجػػـ عنػػو تشػػكيؿ المجمػػس اةعمػػى لمزكػػاة بالتعػػاوف مػػع و ازرة اةوقػػاؼ حيػػث
اعتمدت اليي ة لجاف الزكاة المنتشرة في كافة محافظات غزة وعددىا  ٗٚلجنة كمجاف فرعيػة ليػا

فػػي مجػػاؿ جمػػع الزكػػاة وتنفيػػذ المشػػاريع التػػي تقػػوـ اليي ػػة بِّقرارىػػا وفػػؽ الخطػػة المعتمػػدة ،كمػػا
وعق ػػدت اليي ػػة بع ػػض انتفاقي ػػات م ػػع بع ػػض المؤسس ػػات الدولي ػػة والت ػػي قام ػػت بتموي ػػؿ بع ػػض

المشاريع التنموية واإلغاثية والتػي سػاىمت فػي دعػـ القطاعػات اللػحية والتعميميػة وانجتماعيػة،
كمػػا واسػػتطاعت اليي ػػة خػػالؿ العػػاـ ٕٓٔٙـ الحلػػوؿ عمػػى عضػػوية انتحػػاد العػػالمي لتعظػػيـ
شعيرة الزكاة ،كؿ ىذا الحراؾ والتشػبيؾ كػاف مػف أجػؿ تعظػيـ ىػذه الشػعيرة مػف خػالؿ زيػادة وعػي
وقناعة المجتمع الفمسػطيني بفريضػة الزكػاة ،وبيػاف مقالػدىا الشػرعية فػي تطييػر الػنفس و نمػاء

الماؿ مما حذا ودفع جميور المكمفيف وممف وجبت عميو الزكاة بالتوجو إلى دفع الزكاة في اليي ة
وقامت اليي ة بتنفيذ سمسمة مػف المشػاريع التنمويػة واإلغاثيػة فػي كافػة محافظػات قطػاع غػزة مثػؿ
حف ػػر اآلب ػػار وكف ػػانت ط ػػالب الجامع ػػات والمش ػػاريع اإلنتاجي ػػة اللػ ػ يرة ودع ػػـ القط ػػاع الل ػػحي

والقطاعػػات اةخػػرى وكفالػػة اةسػػر اةشػػد فقػ اًر ،وقػػد تػ طـ إقػرار النظػػاـ المػػالي و اإلداري و الال حػػة

التنفيذية لميي ة والعمؿ وفؽ الخطط والموازنات التش يمية وخطتيػا انسػتراتيجية لألعػواـ -ٕٓٔٙ

ٕٕٓٓـ (موقع ىي ة الزكاة الفمسطينيةٕٕٓٔ ،ـ).

المطمب األكؿ :خصائص البنية التشريعية لقانكف تنظيـ الزكاة الفمسطيني.
ييدؼ ىذا المحػور إلػى إلقػاء الضػوء عمػى أىػـ الخلػا ص التشػريعية لقػانوف تنظػيـ الزكػاة

الفمسطيني كاآلتي (قانوف الزكاة الفمسطينيٕٓٓٛ ،ـ) :
ُ .اإل لزامية كالطكاعية في دفع الزكاة :

وفؽ المادة (ٖ) مف قانوف تنظيـ الزكاة  -تمزـ جميع الشركات والملارؼ والمؤسسػات

واةشػػخاص انعتبػػارييف ومػػف فػػي حكميػػـ بػػدفع الزكػػاة جب ػ اًر ليي ػػة الزكػػاة طبق ػاً لمنظػػاـ الػػذي
يل ػػدره مجم ػػس اةمن ػػاء ،ويك ػػوف دف ػػع الزك ػػاة لميي ػػة م ػػف اةش ػػخاص الطبيعي ػػيف والجمعي ػػات

الخيرية واليي ات اةىمية جوازياً (طوعاً).
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ٕ .عدـ االزدكاج في دفع الزكاة :
حيث تجب الزكاة عمى:

 كؿ فمسطيني مسمـ يممؾ داخؿ فمسطيف أو خارجيا مانً تجب فيو الزكاة.

 كؿ مسمـ غير فمسطيني يعمؿ فػي فمسػطيف أو يقػيـ فييػا ويممػؾ مػانً فػي فمسػطيف تجػب
فيو الزكاة.

ّ .األخذ بمبدأ تكسيع مفيكـ الماؿ الخاضع لمزكاة :
أخػػذ القػػانوف بالفقػػو الموسػػع لمزكػػاة فأوجػػب الزكػػاة عمػػى المسػػت الت وعمػػى المرتبػػات و
ألحاب الميف الحرة ،ويعتمد الرأي الموسع عمى آراء بعض الفقياء مػف المالكيػة و الحنابمػة

و أيػػده بعػػض العممػػاء المعالػريف أمثػػاؿ أبػػو زىػرة و خالفػػو ،كمػػا انػػو ول ػػرض توسػػيع المػػاؿ

الخاضػػع لمزكػػاة اعتمػػد القػػانوف مبػػدأ ضػػـ اةم ػواؿ إلػػى بعضػػيا عنػػد تقػػدير نلػػاب اةم ػواؿ
المختمفة.

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

٘ .تمتع اليي ة بِّعفاءات والتسييالت الممنوحة لمدوا ر الحكومية.

 .ٙاعتب ػػار مجم ػػس أمن ػػاء اليي ػػة أعم ػػى س ػػمطة ف ػػي الي ػػرـ اإلداري لميي ػػة ويك ػػوف مسػ ػ ونً أم ػػاـ
المجمس التشريعي.

 .ٚتطبيؽ قانوف الخدمة المدنية عمى موظفي اليي ة.

ٖ .تمتع الييئة بسمطات ىامة :

يتمتػػع المكمفػػوف مػػف اليي ػػة بتحلػػيؿ الزكػػاة مػػف ملػػادرىا بلػػفة الض ػبطية القضػػا ية

وعمى الجيات ذات انختلاص تسييؿ مياميـ في ذلػؾ ،كمػا أوجػب القػانوف عقوبػات عمػى

مف يمتنع أو يتيرب عف دفع الزكاة وفؽ إجراءات محددة كالتالي:

 مف يمتنع عف دفع الزكاة الواجبة عميو يتـ إلزامو بدفعيا كاممة ،ويعاقب ب رامة ن تزيد
عمى نلؼ مقدار تمؾ الزكاة الواجبة عميو.

 كػػؿ شػػخص يتحايػػؿ أو يتيػػرب عػػف دفػػع الزكػػاة الواجبػػة عميػػو شػػرعاً يػػتـ إل ازمػػو بػػدفعيا
كاممة ويعاقب ب رامة ن تزيد عمى (ٕٓ )%مف مقدار تمؾ الزكاة الواجبة عميو.

ٗ .امتياز أمكاؿ الزكاة عمى أمكاؿ الديكف في حاؿ التصفية :

يعتبػػر ديػػف الزكػػاة  -أيػػا كػػاف نوعػػو أو ملػػدره  -مػػف الػػديوف الممتػػازة التػػي ليػػا حػػؽ
اةولوية وتحلؿ قبؿ أي حؽ آخر مف الشخص المكمؼ بالزكاة أو مف كفيمو.
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َُ .اال لتزاـ بسرية بيانات دافعي الزكاة :
تعتبػػر جميػػع البيانػػات المتعمقػػة بػػدافعي الزكػػاة س ػرية ن يجػػوز الكشػػؼ عنيػػا إن ةمػػور

تتعمػػؽ بتنفي ػػذ أحك ػػاـ ىػػذا الق ػػانوف ،ون يج ػػوز ةي شػػخص إفش ػػاؤىا أو اس ػػتخداميا لقضػػرار
بال ير مف دافعي الزكاة أو مستحقييا ويعاقب مف يخالؼ ذلؾ وفقاً لمقانوف.

ُُ .اعتماد مبدأ المفاضمة بيف المصارؼ :

يحػػدد مجمػػس اةمنػػاء نسػػب اللػػرؼ عمػػى اةلػػناؼ المسػػتحقة لمزكػػاة حسػػب اةوضػػاع

القا مة وتحديد اةولويات ليذه اةلناؼ.

ُِ .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.

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

المطمب الثاني :خصائص البنية اإلدارية كالتنظيمية لييئة الزكاة الفمسطينية.
يشتمؿ المحور اإلداري والتنظيمي ليي ة الزكاة الفمسطينية عمى مستوييف إدارييف وفقا لقانوف
تنظيـ الزكاة كاآلتي ( قانوف تنظيـ الزكاةٕٓٓٛ ،ـ) :

أكالن  :مجمس األمناء :

ينشػػأ بموجػػب قػػانوف تنظػػيـ الزكػػاة مػػا يسػػمى بمجمػػس أمنػػاء ىي ػػة الزكػػاة وفػػؽ المػػادة ()ٕٜ

والم ػػادة (ٖٓ) ،ويتك ػػوف م ػػف ٘ٔ عضػ ػواً مم ػػف عرفػ ػوا بالكف ػػاءة والن ازى ػػة وحس ػػف الس ػػيرة ،ويك ػػوف
بتنسيب مف مجمس الوزراء وملػادقة المجمػس التشػريعي ،ويشػترط أف يكػوف ٓٔ مػنيـ مػف كبػار

العمماء المختليف في العموـ الشرعية وانقتلاد اإلسالمي والباقي ممثميف عف مؤسسات وتجػار
وكبار دافعي الزكاة وىو يمثؿ السمطة العميا التي تتولى اإلشراؼ عمى تحقيؽ أىداؼ ىي ة الزكاة
الفمسطينية ويمتمؾ اللالحيات التالية :

ٔ .إقرار السياسات والخطط العامة لميي ة

ٕ .إق ػرار تولػػيات مجمػػس اإلدارة بشػػأف تعػػديؿ معػػايير و أنظمػػة تحلػػيؿ الزكػػاة وفق ػاً ليػػذا
القانوف.
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ٖ .إقرار السياسات بشأف استقطاب المزكيف مف خارج فمسطيف.
ٗ .إقرار الموازنة السنوية والحساب الختامي لميي ة.

٘ .إقرار أنظمة الموظفيف والعامميف في اليي ة والييكؿ التنظيمػي وفقػاً لمقػوانيف المعمػوؿ بيػا
في فمسطيف.

 .ٙإعالف النلاب الشرعي لمزكاة .
 .ٚتحديد سياسات وتوجييات اللرؼ عمى البنود المختمفة وفقاً ليذا القانوف.
 .ٛالقياـ بأي عمؿ أو ممارسة لتحقيؽ أىداؼ اليي ة.

ثانيا :مجمس اإلدارة :

بمقتضى المادة (ٖٔ) مف قانوف تنظيـ الزكػاة الفمسػطيني ينشػأ مػا يسػمى مجمػس إدارة ىي ػة

الزكػاة الفمسػػطينية ،حيػػث ُيعػػيف مجمػػس اةمنػػاء مػػف غيػػر أعضػػا و مجمػػس إدارة لميي ػػة يتكػػوف مػػف
تسػػعة أعضػػاء ممػػف عرف ػوا بالكفػػاءة والن ازىػػة وحسػػف السػػيرة والخب ػرة الكافيػػة فػػي العمػػوـ الشػػرعية
والمالية واإلدارية وانقتلادية والقانونية ويعتبر مس ونً أماـ مجمس اةمناء.

أ .شركط مف ييعيف عضكا في مجمس إدارة الييئة :
ٔ .أف ن يقؿ عمره عف (ٖٖ) عاـ.

ٕ .أف ن يكوف فاقد اةىمية وفقاً لقرار محكمة فمسطينية أو غيرىا.
ٖ .أف ن يكوف قد أشير إفالسو.

ٗ .أف يكوف مشيوداً لو باةمانة وانستقامة والكفاءة وحسف السير والسموؾ.

٘ .أف ن يكوف محكوماً عميو بجناية أو جنحة مخمة بالشرؼ واةخالؽ واةمانة ،وانعتداء
عمى الماؿ العاـ أو الخاص.

ب .صالحيات مجمس اإلدارة :

ٔ .اقتراح السياسات والخطط العامة لميي ة ،ورفعيا إلى مجمس اةمناء.
ٕ .رفع التوليات إلى مجمس اةمناء لتعديؿ معايير وأنظمة تحليؿ الزكاة عندما تدعو
الضرورة إلقرارىا وفقاً ليذا القانوف.

ٖ .إعداد الموازنة السنوية والحساب الختامي لميي ة.

ٗ .اقتراح أنظمة الموظفيف والعامميف في اليي ة والييكؿ التنظيمي وفقاً لمقوانيف المعموؿ بيا
في فمسطيف ورفعيا إلى مجمس اةمناء إلقرارىا.

٘ .تنفيذ سياسات اليي ة وخططيا المقرة مف مجمس اةمناء.
 .ٙالبت في الطعوف المقدمة إليو مف المتظمميف.
ُٔ

 .ٚأي أعماؿ أو تكميفات أخرى يكمفو بيا مجمس اةمناء.

المطمب الثالث :األىداؼ العامة كاألىداؼ الفرعية لمييئة (الخطػة االسػتراتيجية لييئػة الزكػاة،

َُِٔـ) :

أكالن  :تطكير كفػاءة كفعاليػة األداء المؤسسػي كتطػكير البنيػة التحتيػة ،كينبثػؽ عنيػا األىػداؼ
الفرعية التالية :

ٔ .تطوير كفاءة وفعالية اةداء اإلداري والمالي لميي ة.
ٕ .تطوير البنية التقنية ةنظمة المعمومات.
ٖ .تطوير البنية المكانية لميي ة.

ثانيان :تعظيـ شعيرة الزكاة كبياف أىميتيا كمقاصدىا ،كينبثؽ عنيا األىداؼ الفرعية التالية:
ٔ .تعزيز الوعي المجتمعي بأىمية الزكاة.

ٕ .إيراد مقالد الزكاة وآثارىا العممية لدى التجار وكبار دافعي الزكاة.

ثالثػان :تعزيػػز دكر الييئػػة فػػي اسػػتقطاب أمػكاؿ الزكػػاة كالمسػػاعدات كاليبػػات كتنميتيػػا ،كينبثػػؽ

عنيا األىداؼ الفرعية التالية :

ٔ .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.

رابعان :العدالة في تكزيع الزكاة بما يحقؽ التنمية المجتمعية المستدامة ،كينبثؽ عنيا االىداؼ

الفرعية التالية:

ٔ .تحديد سياسات ومعايير للرؼ الزكاة تراعي أوليات المجتمع.
ٕ .التركيز عمى البعد التنموي في عممية توزيع الزكاة.

المطمب الرابع  :مكارد الزكاة كمصارفيا (قانكف تنظيـ الزكاةََِٖ ،ـ) :

أكالن :مكارد الييئة :فقد حددت المادة رقـ ( )ٕٚمف قانوف تنظيـ الزكاة الفمسطيني الموارد المالية
لميي ة كالتالي:

ٔ .الزكاة المحلمة بموجب أحكاـ قانوف تنظيـ الزكاة الفمسطيني.
ٕ .الزكاة المرسمة مف بيوت الزكاة والمسمميف في العالـ.
ٖ .اللدقات والتبرعات واليبات.

ٗ .أي موارد أخرى يوافؽ عمييا مجمس إدارة اليي ة.
ِٔ

ثانيان  :المشاريع التي تقكـ الييئة بتنفيذىا (الخطة االستراتيجية لييئة الزكاةَُِٔ ،ـ) :
ٔ .مشروع الطاقة الشمسية لممستشفيات والمراكز اللحية.
ٕ .مشروع توفير الطاقة الشمسية لمبيوت الفقيرة.
ٖ .مشروع المساعدات النقدية اإلغاثية.
ٗ .المشاريع الل يرة.

٘ .مشروع كفالة طمبة العمـ.
 .ٙمشروع لندوؽ المريض الفقير.
 .ٚمشروع فكاؾ ال ارميف.
 .ٛمشروع زكاة الفطر.

 .ٜمشروع تأىيؿ بيوت الفقراء.

ٓٔ .مشروع تأىيؿ ودعـ السجوف.
ٔٔ .مشروع فكاؾ الشيادات الجامعية.
ٕٔ .مشروع اةضاحي.

ثالثان  :أىـ إنجازات الييئة (:دليؿ انجازات الييئةَُِٓ ،ـَُِٔ ،ـ)
ٔ .الحلوؿ عمى عضوية انتحاد العالمي لتعظيـ شعيرة الزكاة.

ٕ .انتفػػاؽ مػػع و ازرة الماليػػة بمقتضػػى قػػانوف تنظػػيـ الزكػػاة حػػوؿ خلػػـ الزكػػاة عمػػى المكمػػؼ
مف ضريبة الدخؿ المسػتحقة ،وتفعيػؿ البوابػات انلكترونيػة لػدى الػو ازرات المختمفػة لجمػع

زكاة الفطر مف الموظفيف.

ٖ .انتفاؽ مع و ازرة اةوقاؼ عمى جمع الزكاة ولرفيا مف خالؿ لجػاف الزكػاة المنتشػرة فػي
محافظات قطاع غزة وتشكيؿ المجمس اةعمى لمزكاة.

ٗ .انتف ػػاؽ م ػػع و ازرة انتل ػػانت وتكنولوجي ػػا المعموم ػػات عم ػػى رب ػػط منظوم ػػة عم ػػؿ اليي ػػة
انلكترونية ورفعيا عمى نظاـ الحاسوب الحكومي.

٘ .تخليص قطعة أرض مف قبؿ سمطة اة ارضي إلنشاء مقر دا ـ لميي ة بمنطقة الزىراء.
 .ٙعقد الشراكات وانتفاقيات مع المؤسسات المحمية والخارجية.
 .ٚإقرار الخطة انستراتيجية لألعواـ .ٕٕٓٓ-ٕٓٔٙ

ّٔ

المطمػب الخػامس  :تقػارير ماليػة حػكؿ نظػػاـ الجبايػة كالصػرؼ لػدل ىيئػة الزكػاة الفمسػػطينية.
تمكف الباحث مف الحلوؿ عمى تمؾ التقارير المالية مف خالؿ ورشة عمؿ آليات تطبيؽ اإلقػرار

الزك ػػوي الت ػػي عق ػػدت خ ػػالؿ ش ػػير ابري ػػؿ ٕٓٔٛـ بالجامع ػػة انس ػػالميةٕٓٔٛـ والت ػػي تض ػػمنت
البيانات التالية (شعبافٕٓٔٛ ،ـ) :

أكالن  :اإلياردات :

ُ .بياف االيرادات لمسنكات عف الفترة مفَُِِـ الىَُِٕـ

السنة

االيراد الكمي بالدكالر

النسبة الى االيراد الكمي

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%

االجمالي

5,992,626.56

100%

يتضن مف خالؿ الجدوؿ أعاله أف ىػذه المبػال جمعػت بالطريقػة انختياريػة والطوعيػة ،وأف

ىناؾ زيػادة طبيعيػة فػي حجػـ اإليػرادات الزكويػة نظػ اًر لزيػادة الػوعى لػدى المكمفػيف وتفاعػؿ اليي ػة

مػػع الجميػػور الفمسػػطيني ،ولعػػؿ انخفػػاض قيمػػة اإلي ػرادات فػػي العػػاـ ٕٗٔٓـ يرجػػع إلػػى الحػػرب

الطاحنة التي شنيا انحتالؿ اللييوني عمػى قطػاع غػزة ،والتػي اسػتمرت لمػدة شػيريف متتػالييف،
والتي تسػببت بشػمؿ وانييػار لعديػد مػف القطاعػات الحيويػة ،خالػة القطػاع انقتلػادي ،كمػا وأف

تمؾ الحرب قد بدأت بحموؿ شير رمضاف المبارؾ ،ومػف المعمػوـ أف موسػـ جمػع الزكػاة عػادة مػا

يكوف خالؿ ذلؾ الشير المبارؾ والذي أفقد اليي ة قرابة ٖٓ %مف إجمالي ايرادات العاـ.

ْٔ

ِ .بياف إيرادات الييئة عف الفترة مفَُِِـ الىَُِٕـ
النسبة الى االيراد

بياف االيراد

المبم بالدكالر

إيرادات الزكاة المخصكمة مف الضريبة

4,687,478.15

78.22%

إيرادات خارجية

564,632.90

9.42%

إيرادات زكاة الفطر

421,966.03

7.04%

تبرعات

165,144.93

2.76%

أخرل

153,404.55

2.56%

اإلجمالي

5,992,626.56

100.00%

الكمي

يتضن مف خالؿ الجدوؿ أعاله أف غالبيػة اإليػرادات الزكويػة مرتبطػة بػِّيراد ضػريبة الػدخؿر

نظ اًر لتوجو المكمفيف لدفع الزكاة بديالً عف الضريبة وذلؾ وفؽ المادة رقـ ( )ٜٔمف قانوف تنظػيـ

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

ونقدية.

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

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

الدافعيف طواعية دوف أي ارتباط مع ضريبة الدخؿ.

ّ .تكزيعات اإليرادات المخصكمة مف ضريبة الدخؿ عف الفترة مفَُِِـ الىَُِٕـ
ايرادات الزكاة المخصكمة مف ضريبة الدخؿ

تحصيؿ شركاء الييئة مف ضريبة الدخؿ

تحصيؿ الييئة كفركعيا مف ضريبة الدخؿ

ٓٔ

$4,687,478.15
78.00%
$1,431,451.22
24%
$3,256,026.93
54%

يتضن مف خالؿ الجدوؿ أف معظػـ اإليػرادات الزكويػة مرتبطػة مػع ضػريبة الػدخؿ ،وأف ىػذا

المقدار يشػكؿ ق اربػة  %ٚٛمػف اإليػرادات العامػة لميي ػة ،وأف ىػذه النسػبة تشػترؾ فييػا العديػد مػف
الجيات في عممية جمع الزكػاة ،حيػث أف اليي ػة تقػوـ ومػف خػالؿ فروعيػا بتحلػيؿ ق اربػة ٗ٘%

م ػػف نس ػػبة اإليػ ػرادات المرتبط ػػة بالضػ ػريبة ،وأيض ػػا ىن ػػاؾ ٕٗ %م ػػف نس ػػبة اإليػ ػرادات المرتبط ػػة
بالضػريبة تقػػوـ بػػو لجػػاف الزكػػاة المنتشػرة فػػي كافػػة محافظػػات قطػػاع غػزة وبعػػض الجمعيػػات التػػي

تربطيا اتفاقيات تعاوف مع اليي ة تتعمؽ بجانبي الجبابة واللرؼ.
ثانيا :النفقات :

ُ .المشاريع المنفذة بكاسطة ىيئة الزكاة عف الفترة مفَُِِـ الىَُِٕـ.
القيمة بالدكالر

بياف المشاريع
المساعدات النقدية كالعينية

النسبة الى

اجمالي المشاريع

1,250,744.00

51%

الطاقة الشمسية لممستشفيات كالبيكت الفيرة

109,227.00

4%

مشاريع استثمارية

288,994.00

12%

مشاريع صغيرة

144,450.00

6%

أضاحي

32,136.00

1%

كفالة طمبة عمـ

352,664.00

14%

فكاؾ شيادات

106,112.00

4%

فكاؾ غارميف

15,804.00

1%

تاىيؿ بيكت فقراء

11,000.00

0%

صندكؽ المريض الفقير

22,723.00

1%

طارئة

125,560.00

5%

2,459,414.00

100%

اجمالي المشاريع

أما فيما بتعمؽ بالنفقات العامة فيناؾ مشاريع تقوـ اليي ة بذاتيا أو مف خالؿ شركا يا سواء
كػػانوا جمعيػػات أو لجػػاف زكػػاة ،حيػػث يتضػػن مػػف خػػالؿ الجػػدوؿ أف غالبيػػة اللػػرؼ يتمثػػؿ فػػي

الجانب اإلنساني نظ اًر لحجـ المعاناة التي يعيشيا أبناءنا في قطاع غزة ،حيث بمػ حجػـ اننفػاؽ

فػػي الجانػػب انغػػاثي ق اربػػة ٓ٘ %مػػف اجمػػالي المشػػاريع ،أمػػا بػػاقي المشػػاريع فقػػد اسػػتيدفت عػػدة

ٔٔ

قطاعات ىامة مثؿ قطاع التعميـ ،قطػاع المشػاريع اننتاجيػة ،قطػاع انسػتثمار وبعػض المشػاريع

الموسمية اليامة.

ِ .اإلنفاؽ عمى البرامج الحككمية عف الفترة مفَُِِـ الىَُِٕـ
المشركع

المبم بالدكالر

النسبة إلى اإلجمالي

البرامج الصحية

1,368,296.00

54%

مساعدات اجتماعية

209,300.00

8%

زكاة الفطر

784,830.00

31%

برامج طارئة

164,813.00

7%

اإلجمالي

2,527,239.00

100%

ىنػػاؾ مشػػاريع أخػػرى تقػػوـ اليي ػػة بالتعػػاوف مػػع الحكومػػة الفمسػػطينية بتنفيػػذىا وتشػػمؿ ىػػذه
المشػػاريع ق اربػػةٓ٘%مػػف جانػػب اإلنفػػاؽ العػػاـ لػػدى اليي ػػة عمم ػاً أف ىػػذه المشػػاريع ىػػي ملػػارؼ
زكوية تستيدؼ اللالن العاـ مف خالؿ دعـ البرامل اللحية وعالج مرضى السػرطاف ومرضػى
العق ػػـ وشػ ػراء اةدوي ػػة ول ػػرؼ المس ػػاعدات النقدي ػػة عم ػػى اةس ػػر المس ػػتورة سػ ػواء ك ػػاف ف ػػي ش ػػير

رمضاف أو غيره عمى مدار العاـ والمساىمة في بعض المشػاريع الطار ػة خالػة خػالؿ الحػروب

التي شنت عمى قطاع غزة.

ٕٔ

ّ .بياف اإليرادات كالنفقات عف الفترة مفَُِِـ الىَُِٕـ
البياف
إجمالي االيراد

المبم بالدكالر

النسبة الى االيراد

5,992,626.56

100.00%

يطرح
النفقات التشغيمية كالرأسمالية لمييئة

986,488.56

16.46%

مشاريع الييئة بالتعاكف مع الجيات الشريكة

2,459,414.26

41.04%

الصرؼ عمى مشاريع زككية لصالح الحككمة

2,527,238.05

42.17%

اجمالي االنفاؽ

5,973,140.87

99.67%

19,485.69

الفائض اك العجز

يوضػػن ىػػذه الجػػدوؿ حجػػـ اإلي ػرادات والنفقػػات الناجمػػة مػػف اةنشػػطة المختمفػػة لميي ػػة عمػػى

مػدار  ٙسػنوات مػف العمػػؿ ،حيػث تبػيف أف ىنػػاؾ مػا نسػبتو ٖ %ٛمػػف إجمػالي اإليػرادات العامػػة
ىو عبارة عف مشاريع حيوية وىامة وأف ىناؾ شراكة فعمية وبلورة ظاىرة مػع القطػاع الحكػومي

خالػػة فػػي البػرامل اللػػحية ودعػػـ الػػدواء ،أمػػا النفقػػات التشػ يمية وال أرسػػمالية فيػػي نسػػبة طبيعيػػة

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

ٖٔ

الفصؿ الرابع
تجارب الدكؿ اإلسالمية في تطبيؽ اإلقرار
الزككم ،كامكانية االستفادة منيا نحك تطبيقو
في فمسطيف.

ٗٔ

المبحث األكؿ :التجربة السعكدية في تطبيؽ اإلقرار الزككم.
المطمب األكؿ :تعريؼ بالييئة العامة لمزكاة كالدخؿ السعكدية :
بدأ

تطبيؽ

الزكاة

في

المممكة

العربية

السعودية

بموجب

المرسوـ

الممكي

رقـ ٖٛٙٗ/ٕٛ/ٕ/ٔٚبتاريخ ٖٔٚٓ/ٙ/ٕٜىػ الموافؽ ٜٔٙٔ/ٗ/ٚـ ،القاضي باستيفاء الزكاة

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

خضوعيـ لمزكاة الشرعية (ملمحة الزكاة والدخؿٕٓٓٗ ،ـ).

وتعد اليي ة العامة لمزكاة والدخؿ السعودية ىي اإلطار الناظـ لمعمؿ الزكوي والضريبي في

السعودية ،والتي كانت تعرؼ بالسابؽ باسـ ملمحة الزكاة والدخؿ حيث تـ تحويميا بناء عمى

اةمر الممكي رقـ (ٔٔ) بتاريخ ٕٓٔٙ/ٓ٘/ٓٚـ ضمف ق اررات إعادة الييكمة ،انسجاماً مع رؤية

المممكة ٖٕٓٓ التي تيدؼ نحو التطوير والبناء (مجمة اليي ة العامة لمزكاة والدخؿٕٓٔٚ ،ـ).

وتتميز التجربة السعودية في مجػاؿ التطبيػؽ العممػي لفريضػة الزكػاة بتعػدد اةجيػزة التنفيذيػة

لتحقيؽ ذلؾ ،فيناؾ ثالث أجيزة تختص بجباية الزكاة حيث تسند لكؿ واحد منيا جباية زكاة نوع

أو أكث ػػر م ػػف اةمػ ػواؿ الزكوي ػػة كم ػػا ط
أف ىن ػػاؾ جي ػػا از رابع ػػا ى ػػو المخ ػػتص بل ػػرؼ أمػ ػواؿ الزك ػػاة
واةجيزة الثالثة التي تختص بجباية أمواؿ الزكاة وىي (فرحافٕٓٔٓ ،ـ):

ٔ .اليي ػػة العام ػػة لمزك ػػاة وال ػػدخؿ :وتخ ػػتص بجباي ػػة زك ػػاة ع ػػروض التج ػػارة والل ػػناعة م ػػف
السعودييف وغيرىـ مػف الخميجيػيف إضػافة إلػى جبايػة الضػ ار ب اةخػرى مػف غيػرىـ ممػف
يقيموف في السعودية.

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

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

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

أىداؼ الييئة :

تيػػدؼ اليي ػػة إلػػى القيػػاـ بأعمػػاؿ جبايػػة الزكػػاة وتحلػػيؿ الض ػ ار ب وتحقيػػؽ أعمػػى درجػػات
انلتػزاـ مػػف قبػػؿ المنشػػلت بالواجبػػات المفروضػػة عمػػييـ وفقػاً ةفضػػؿ الممارسػػات وبكفايػػة عاليػػة،

وليػ ػػا -باإلضػ ػػافة إلػ ػػى اختلالػ ػػاتيا المقػ ػػررة نظام ػ ػاً ودوف إخػ ػػالؿ باختلالػ ػػات ومسػ ػػؤوليات
َٕ

الجيات اةخرى-القيػاـ بكػؿ مػا يمػزـ فػي سػبيؿ تحقيػؽ أىػدافيا (الموقػع انلكترونػي لميي ػة العامػة
لمزكاة والدخؿٕٓٔٚ ،ـ).
مياـ الييئة :

تتمخص مياـ اليي ة العامة لمزكاة والدخؿ فيما يمي (الموقع انلكتروني لميي ة العامة لمزكاة

والدخؿٕٓٔٚ ،ـ):

ٔ .جبايػػة الزكػػاة وتحلػػيؿ الض ػ ار ب مػػف المنشػػلت وفق ػاً لألنظمػػة والم ػوا ن والتعميمػػات ذات
العالقة.

ٕ .توفير خدمات عالية الجودة لممنشلتر لمساعدتيـ عمى الوفاء بواجباتيـ.
ٖ .متابع ػػة المنش ػػلت واتخ ػػاذ م ػػا يم ػػزـ م ػػف إجػ ػراءاتر لض ػػماف جباي ػػة وتحل ػػيؿ المس ػػتحقات
المتوجبة عمييـ.

ٗ .العم ػػؿ عم ػػى نش ػػر ال ػػوعي ل ػػدى المنش ػػلت وتقوي ػػة درج ػػة التػ ػزاميـ الط ػػوعي ،والتأك ػػد م ػػف
التزاميـ بما يلدر مف اليي ة مف تعميمات وضوابط في مجاؿ اختلاليا.

٘ .التع ػػاوف وتبػ ػػادؿ الخب ػ ػرات مػ ػػع اليي ػ ػػات والمنظمػ ػػات اإلقميمي ػػة والدوليػػػة ،وبي ػػوت الخب ػ ػرة
المتخللة داخؿ المممكة وخارجيا ،وذلؾ في حدود اختلالات اليي ة.

 .ٙتمثي ػػؿ المممك ػػة ف ػػي المنظم ػػات واليي ػػات والمحاف ػػؿ والم ػػؤتمرات اإلقميمي ػػة والدولي ػػة ذات
اللمة باختلالات اليي ة.

اإلطار التشريعي لمييئة :

ليس ىناؾ بنية تشريعية خالة بتطبيؽ الزكاة في السعودية ،حيث ن يوجد قانوف محدد

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
الممكية ،والق اررات الوزارية ،والتعاميـ والموا ن اإلدارية (فرحافٕٓٔٓ ،ـ)

كفيما يمي أبرز خصائص البنية التشريعية لمييئة العامة لمزكاة كالدخؿ كىي كالتالي :

أكالن :تمتع الييئة العامة لمزكاة كالدخؿ بالشخصية االعتبارية كعدـ استقاللية األجيزة األخرل.

تتمتع اليي ة العامة لمزكاة والدخؿ بالشخلية انعتبارية وذلؾ مف خالؿ ما لدر مف

أوامر ممكية تعنى باليي ة وتشكيؿ مجمس إلدارتيا اواقامة فروع ليا ،إن إنيا ن تعد إدارة تابعة
لو ازرة المالية رغـ أنيا تخضع إلشراؼ وزير المالية ،أما فيما يتعمؽ بوحدة زكاة الزروع والثمار
واةنعاـ فيي تخضع إلدارة اإلي اردات التابعة لو ازرة المالية ،وأما مؤسسة اللوامع فيي غير

ُٕ

متخللة بجمع الزكاة إنما أوكمت إلييا ميمة تحليؿ زكاة الحبوب نرتباطيا المباشر مع
تجار الحبوب (فرحافٕٓٔٓ ،ـ).

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

إلزامية الزكاة عمى السعودييف ومواطني مجمس التعاوف الذيف يحمموف الجنسية والمقيميف

بالسعودية ،أما دوف ذلؾ فيخضعوف لضريبة الدخؿ ،حيث يعتبر مبدأ اإلقامة ىو المعيار

اةساسي لجمع الزكاة حيث ن يوجد ما يفيد بدفع زكاة السعودييف مف ىـ خارج السعودية
(اإلدارة الزكوية في المممكة ،د .ت).

ثالثا :إسناد ميمة الصرؼ لجية غير الجباية كالتضييؽ في تحديد المصارؼ.
تقوـ وكالة الضماف انجتماعي التي تعد أحد اإلدارات التابعة لو ازرة الش وف انجتماعية

بلرؼ أمواؿ الزكاة عمى الفقراء والمساكيف حسب قواعد البيانات المسجمة لدييا ،وقد ألدرت
التعاميـ واةوامر الممكية بضرورة قياـ جيات الجباية المنتشرة في المممكة بتحويؿ اةمواؿ
الزكوية إلى حساب مؤسسة النقد السعودي ليتـ تحويميا للالن حساب وكالة الضماف
انجتماعي (فرحافٕٓٔٓ ،ـ).

رابعا :تمتع الييئة العامة لمزكاة كالدخؿ بسمطات إدارية ىامة.
تتمتع اليي ة العامة لمزكاة والدخؿ بسمطات ىامة خالة فيما يتعمؽ بالتجار الممتنعيف مف

دفع ما يستحؽ عمييـ مف أمواؿ الزكاة باإلضافة إلى حجز بضا عيـ مف خالؿ تعاونيا مع
ملمحة الجمارؾ الحكومية ،كما يحؽ ليا سجف وتوقيؼ كؿ مكمؼ يتخمؼ عف دفع الزكاة أو
الضريبة باإلضافة إلى منعو مف السفر وعدـ نقؿ أموالو إلى خارج البالد ،كما ويعمـ في كافة

الوزرات الحكومية المرتبطة بالتجار بعدـ التعاوف بعقود عمؿ إن في حاؿ حلوؿ التاجر أو
ا
المكمؼ عمى شيادة خمو طرؼ مف اليي ة العامة لمزكاة والدخؿ تفيد بتسديده المبال المستحقة

عميو (ن حة الزكاة التنفيذيةٜٔٛ٘ ،ـ).

خامسان :امتياز أمكاؿ الزكاة عمى الديكف األخرل في حاؿ التصفية.

ن يجوز لرؼ أي مبال لمدا نيف في حالة التلفية إن بعد سداد حؽ الزكاة مف الماؿ

فيي تعد مف الديوف الممتازة الواجبة السداد قبؿ أي ديف آخر (فرحافٕٓٔٓ ،ـ).

سادسا :جكاز تحصيؿ أمكاؿ زكاة عركض التجارة عمى أقساط.

ِٕ

يحؽ لوزير المالية تقسيط مبم الزكاة المستحؽ عمى المكمؼ بشرط أن يتجاوز خمسما ة

ألؼ ريانً ،ونبد مف التحقؽ مف بعض الضوابط لدى المكمؼ وىي انعداـ السيولة أو اإلفالس

أو التلفية (ن حة الزكاة التنفيذيةٜٔٛ٘ ،ـ).

أما فيما يتعمؽ بخصائص البنية التنظيمية لمييئة العامة لمزكاة كالدخؿ فيي تتمثؿ في التي

(الموقع انلكتروني لجريدة أـ القرىٕٓٔٚ ،ـ) :

أكالن :يككف لمييئة مجمس إدارة برئاسة كزير المالية ،كعضكية كؿ مف:
ٔ .محافظ اليي ة.

ٕ .ممثؿ عف و ازرة المالية.

ٖ .ممثؿ عف و ازرة التجارة وانستثمار.
ٗ .ممثؿ مف و ازرة انقتلاد والتخطيط.

٘ .ممثؿ عف مؤسسة النقد العربي السعودي.
 .ٙممثؿ عف ىي ة السوؽ المالية.

 .ٚاثناف مف المتخلليف وذوي الخبرة في مجاؿ عمؿ اليي ة ،يعيناف بقرار مف مجمس
الوزراء بناء عمى اقتراح مف الر يس.

ويجب أن تقؿ مرتبة ممثمي اةجيزة الحكومية عف المرتبة (الرابعة عشرة) أو ما يعادليا،

وتكوف مدة عضوية اةعضاء المشار إلييـ في الفقرات ( (2 ،3،4،5،6،7في المجمس ثالث
سنوات قابمة لمتجديد مرة واحدة ،وتحدد مكافلت اةعضاء بقرار مف مجمس الوزراء.

مياـ مجمس اإلدارة :

يتولى المجمس اإلشراؼ عمى إدارة شؤوف اليي ة وتلريؼ أمورىا ،ويتخذ جميع الق اررات

الالزمة لتحقيؽ أىدافيا وفؽ لممياـ التالية:

ٔ .إقػرار السياسػػات المتعمقػػة بنشػػاط اليي ػػة ،والخطػػط والبػرامل الالزمػػة لتنفيػػذىا ،والرفػػع عمػػا
يستمزـ استكماؿ إجراءات في شأنو.

ٕ .اقتراح مشروعات اةنظمة ذات العالقة باختلالات اليي ة ،واقتراح تعديؿ المعمػوؿ بػو
منيا.

ٖ .إقرار الموا ن اإلدارية والمالية التي تسير عمييا اليي ة وغيرىا مف الموا ن الداخمية الالزمة
لتسيير شؤوف اليي ة ،اواقرار ىيكؿ اليي ة التنظيمي.

ٗ .الموافقة عمى إنشاء فروع أو مكاتب لميي ة.

٘ .تعييف مراجع حسابات خارجي ومراقب مالي داخمي.
ّٕ

 .ٙالموافقػة عمػػى حسػاب اليي ػػة الختػػامي وتقريػر م ارجػػع الحسػػابات والتقريػر السػػنوي ،تمييػػداً
لرفعيا وفؽ اإلجراءات النظامية المتبعة .

 .ٚالموافقة عمى ميزانية اليي ة السنوية ،ورفع نسخة منيا إلى ر يس مجمس الوزراء .
 .ٛالنظر في التقارير الدورية التي تقدـ عف سير العمؿ في اليي ة .

 .ٜالموافقػ ػػة عمػ ػػى إب ػ ػراـ انتفاقيػ ػػات والبروتوكػ ػػونت والعقػ ػػود ،بحسػ ػػب اإلج ػ ػراءات النظاميػ ػػة
المتبعة.

ٓٔ .تحديد أوجو استثمار موارد اليي ة.
ٔٔ .تحديد المقابؿ المالي لمخدمات التي تقدميا اليي ة في مجاؿ اختلاليا.

ٕٔ .وضع قواعػد عمػؿ المجنػة الشػرعية المنلػوص عمييػا فػي المػادة (التاسػعة) مػف التنظػيـ،
بما في ذلؾ تنظيـ اجتماعاتيا ،وآلية إلدار ق ارراتيا.

ٖٔ .قبوؿ اليبات والتبرعات والمنن والولايا واةوقاؼ وفقاً لألحكاـ المنظمة لذلؾ.
ٗٔ .الموافقة عمى إنشاء شركات تابعة لميي ة.

٘ٔ .ولممجمػػس  -فػػي سػػبيؿ تحقيػػؽ ىػػذه انختلالػػات -تشػػكيؿ لجػػاف دا مػػة أو مؤقتػػة مػػف
بيف أعضا و أو مف سواىـ ،يعيد إلييا بما يراه مف ميمات ،ويحػدد فػي قػرار تشػكيؿ كػؿ

لجنة ر يسػيا وأعضػاءىا واختلالػاتيا ،ويكػوف ليػا انسػتعانة بمػف تػراه لتأديػة الميمػات
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 :

يكوف لميي ة محافظ بالمرتبة (الممتازة) وىو المسػ وؿ عػف إدارة شػؤوف اليي ػة ،وتتركػز مسػؤولياتو

في حدود التنظيـ وما يقرره المجمس  ،ويتولى انختلالات اآلتية :

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

ٕ .اإلشراؼ عمى سير العمؿ في اليي ة مف خالؿ الموا ن والخطط والبرامل المعتمدة.
ٖ .اإلشراؼ عمى إعداد الموا ن اإلدارية والمالية التي تسير عمييا اليي ة ،وغيرىا مف الموا ن
الداخميةر تمييداً لرفعيا إلى المجمس.

ٗ .اقتراح ىيكؿ اليي ة التنظيمي ،ورفعو إلى المجمس.

ْٕ

٘ .اإلشػراؼ عمػػى إعػػداد تقريػػر اليي ػػة السػػنوي ومشػػروع ميزانيتيػػا وحسػػابيا الختػػامير تمييػػداً
لعرضيا عمى المجمس.

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

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

تمثيؿ اليي ة أماـ القضاء ،ولدى الجيات الحكومية والمؤسسات واليي ات اةخرى ذات

العالقة ،وغيرىا مف الجيات داخؿ المممكة وخارجيا.

 .ٛإلدار ق اررات ضبط المخالفات ولالحية تفويضيا ،وفقاً لما تقتضي بو اةنظمة.

 .ٜاللرؼ مف ميزانية اليي ة ،واتخاذ جميع اإلجراءات المالية وفقاً لألنظمة والموا ن المقرة،
وفي حدود اللالحيات التي فوضو بيا المجمس.

ٓٔ .التعاقػػد لتنفيػػذ اةعمػػاؿ والخػػدمات وغيرىػػا ،وفق ػاً لألنظمػػة واللػػالحيات التػػي فوضػػو بيػػا
المجمس.

ػاء عميػػو،
ٔٔ .إلػدار القػ اررات الالزمػػة لتنفيػذ اةحكػػاـ الػواردة فػي التنظػػيـ والمػوا ن اللػادرة بنػ ً
بحسب اللالحيات المخولة لو.
ٕٔ .تعييف منسوبي اليي ة وفقاً لموا ن المنظمة لذلؾ ،واإلشراؼ عمييـ.
ثالثا :المجنة الشرعية :

ٔ .تُكوف 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،
واةنظمةر يوكؿ إلييا ما يأتي:

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

ج -معالجة أي إشكاؿ يثور أثناء ممارسة اليي ة لميماتيا مما يتلؿ بجباية الزكاة.

د  -أي ميمة أخرى يكمفيا بو مجمس اإلدارة.

ٕ .يكوف لألعضاء المشػار إلػييـ فػي الفقػرة (ٔ) مػف ىػذه المػادة أعضػاء احتيػاطيوف يحمػوف
محميـ في حالة غيابيـ.
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ٖ .تكوف تسمية أعضػاء المجنػة المنلػوص عمػييـ فػي الفقػرتيف (ٔ) و(ٕ) مػف ىػذه المػادة،
ػاء عمػػى اقتػراح مػػف الػػوزير ،وتكػػوف
وتحديػػد مكافػػلتيـ بػػأمر مػػف ر ػػيس مجمػػس الػػوزراء ،بنػ ً
مدة عضويتيـ أربع سنوات قابمة لمتجديد

ٗ .لمجنة الحؽ في انستعانة بمف تراه مف المختليف.
خامسان :مكارد الييئة :

ٔ .تتألؼ موارد اليي ة مما يأتي:

أ -مبم ن يتجاوز نسبة (٘ )ٝمف دخؿ اإليرادات الضريبية لمعاـ المالي المنلرـ ما عدا
الض ار ب المحلمة مف ال از والزيت والمواد الييدروكربونية.

ب -المقابؿ المالي الذي تحلؿ عميو اليي ة نظير الخدمات التي تقدميا.
ج -ما يقبمو المجمس مف ىبات وتبرعات ومنن وولايا وأوقاؼ.

د -عوا د استثمارات الموارد المالية المتاحة لميي ة.

ىػ -أي مورد آخر يقره المجمس بما ن يخالؼ اةنظمة والتعميمات.
ٕ .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.
سادسان :ميزانية الييئة :

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

إلى و ازرة 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

ميزانيتيا السنوية السابقة.

ٕ .السنة المالية لميي ة ىي السنة المالية لمدولة.

سابعان :التقارير:

ترفػػع اليي ػػة إلػػى مجمػػس الػػوزراء حسػػابيا الختػػامي السػػنوي خػػالؿ (تسػػعيف) يوم ػاً مػػف تػػاريخ

انتياء السنة المالية ،ويزود ديواف المراقبة العامة بنسخة منو.

ثامنا :الرقابة كالتدقيؽ :

مع عدـ اإلخالؿ باختلاص ديواف المراقبة العامة  ،يعيف المجمس مراجع حسابات
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

الحسابات إلى المجمس  ،ويزود ديواف المراقبة العامة بنسخة منو.

المطمب الثاني :اإلجراءات المتعمقة بتقديـ اإلقرار الزككم في السعكدية.

تمييد :

نظػ ػ اًر ةىمي ػػة أعم ػػاؿ تحقي ػػؽ وتحل ػػيؿ الزك ػػاة الش ػػرعية والضػ ػ ار ب ،وض ػػرورة إيج ػػاد ىي ػػة

خالة تقوـ بأعباء تمؾ اةعماؿ فقد تـ استحداث نظاـ اليي ػة العامػة لمزكػاة والػدخؿ خػالؿ العػاـ

ٕٓٔٙـ لتقػػوـ بػػِّدارة أعمػػاؿ تحقيػػؽ وتحلػػيؿ الزكػػاة الشػػرعية وضػريبة الػػدخؿ وبعػػض الضػ ار ب
اةخػػرى  ،حيػػث يسػػتعرض ىػػذا المطمػػب العديػػد مػػف اإلج ػراءات الالزمػػة بتقػػديـ اإلق ػرار الزكػػوي
لميي ة العامة لمزكاة والدخؿ.

أكالن  :قكاعد كاجراءات عامة :

ُيقل ػػد بالقواع ػػد واإلجػ ػراءات الخطػ ػوات العممي ػػة الواج ػػب اتباعي ػػا والمس ػػتندات وانس ػػتمارات

الواجب اسػتخداميا بلػدد تحديػد وربػط قيمػة الزكػاة وجبايتيػا ،وىػي فػي الوقػت نفسػو تػنظـ وتػتقف

العالقة بيف المكمفيف واليي ة العامة لمزكاة الزكاة والدخؿ.

ويفترض أف يكوف في كؿ دولة إسالمية مؤسسة عامة تتولى ربػط وجبايػة الزكػاة مػف ناحيػة

 ،وتتولى لرفيا عمى الملارؼ الشرعية مف ناحية أخرى ،وأف يكوف ليذه المؤسسػة شخلػيتيا

المعنوية المستقمة مادياً اوادارياً وأف يستند قانوف إنشا يا اوادارتيا إلى مبادئ الشريعة اإلسالمية .

ويشترط وفقا لال حة التنفيذية لنظاـ جباية الزكاة عمى أف تمسؾ اليي ة العامة لمزكاة والدخؿ
ُ
الػػدفاتر الالزمػػة لتقػػدير الزكػػاة وتحلػػيميا وقيػػد انعت ارضػػات وتبمي ػ انختبػػارات والحلػػوؿ عمػػى
البيان ػػات م ػػف المكمف ػػيف لمزك ػػاة الش ػػرعية ،وى ػػذه القواع ػػد واإلجػػراءات كالت ػػالي (اإلدارة الزكوي ػػة ف ػػي

المممكة( ،د .ت)):

أ .استعماؿ التاريخ اليجرم في كافة اإلجراءات الرسمية :

ط
ةف التاريخ اليجري ىو التاريخ الرسمي الذي تعمػؿ بػو المممكػة العربيػة السػعودية والمعتمػد لػدييا
 ،وىنػاؾ حػػانت تسػتدعي اإلشػػارة فييػا إلػػى التػاريخ المػػيالدي  ،فيكتػب التػػاريخ اليجػري ثػػـ يشػػار

إلى ما يوافقو مف التاريخ الميالدي  ،فِّذا كاف ىناؾ مشقة فِّف المجنة ترى أنو يجوز تيسي اًر عمى

النػاس – إذا ظمػػت الميزانيػػات عمػى أسػػاس السػػنة الشمسػػية بػأف تحتسػػب الزكػػاة بنسػػبة ٘%ٕ.٘ٚ
تقريباً.

ب .مسؾ الحسابات النظامية بالمغة العربية :
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يجػػب أف يت ػوافر لممنشػػلت نظػػـ محاسػػبية  ،ومػػع ذلػػؾ يعتبػػر وجػػود النظػػاـ المحاسػػبي أم ػ اًر

ممزم ػاً لألف ػراد والشػػركات الػػذيف يزاولػػوف أعمػػانً تجاريػػة أو لػػناعية  ،يبػػيف فييػػا رأس المػػاؿ ومػػا

دخؿ عمييـ أو خرج منيـ في خالؿ كؿ عاـ لتكوف مرجعاً لتحقيؽ الزكاة المفروضة عمييـ شرعاً
وذلؾ ما نلت عميػو المػادة السادسػة ،ومسػؾ الػدفاتر النظاميػة يػؤدي إلػى تحسػيف مسػتوى اةداء
ممػػا يعػػود بػػالنفع عمػػى انقتلػػاد الػػوطني بالكامػػؿ ويجػػب أف تمسػػؾ الػػدفاتر والحسػػابات بالم ػػة

العربيػة حتػػى تػتمكف اليي ػػة العامػػة لمزكػاة والػػدخؿ والرجػػوع إلييػا عنػػد المػػزوـ لكػي تػػتمكف مػػف أداء
عمميا عمى الوجو اةكمؿ .

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

منيا عمى أساس ىذه الدفاتر فعمى اليي ة العامة لمزكاة والدخؿ قبوؿ ىػذه الحسػابات وربػط الزكػاة
عمى المكمؼ  ،اوابالغ و ازرة التجارة عف ىذه المخالفة لتوقيع ال رامة عمى المكمؼ .
ج .اعتماد الحسابات مف محاسب قانكني محمي معترؼ بو :
وةف الزكػاة تسػػتحؽ شػػرعاً بمػػرور الحػػوؿ فػػِّف مػػف الضػػروري تقػػديـ اإلقػ اررات الزكويػػة ودفػػع

الزكػػاة المسػػتحقة فػػي مواعيػػدىا السػػنويةُ ،مرفق ػاً بيػػا نسػػخة مػػف الحسػػابات النظاميػػة المعتمػػدة مػػف

المحاسػػب القػػانوني ،وعمػػى كػػؿ فػ ط
ػِّف عمػػى المحاسػػب القػػانوني أف يوضػػن فػػي تقريػره بدايػػة ونيايػػة
الفت ػرة المعػػد عنيػػا الحسػػابات دوف انكتفػػاء بتػػاريخ إعػػداد الميزانيػػة العموميػػة ،كمػػا يجػػب توضػػين

بدايػػة النشػػاط لػراحة عنػػد أوؿ مزاولػػة لػػو ،وعمػػى المحاسػػب أيضػاً إبػػداء رأي مسػػتقؿ عػػف القػوا ـ
الماليػػة وعػػدالتيا اواذا مػػا كانػػت تتمشػػى مػػع أحكػػاـ نظػػاـ الشػػركات السػػعودي اواب ػراز أي تحفظ ػات
حػوؿ أي ت ييػرات فػػي السياسػػة المحاسػػبية التػػي تػؤثر عمػػى المركػػز المػػالي لممنشػػأة (ن حػػة الزكػػاة

التنفيذيةٜٔٛ٘ ،ـ) .

تسير إجراءات العمؿ داخؿ الييئة العامة لمزكػاة كالػدخؿ بمراحػؿ متسمسػمة يمكػف عرضػيا

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

أكال :مرحمة التسجيؿ:

ُ .تسجيؿ مكمؼ جديد :
يج ػػب عم ػػى جمي ػػع المكمف ػػيف الخاض ػػعيف لمزك ػػاة أو الضػػريبة سػ ػواء أك ػػانوا أفػػرادا أو منش ػػلت

التسجيؿ لدى اليي ة العامة لمزكاة والدخؿ وذلؾ عف طريؽ تعب ة نمػوذج التسػجيؿ المعتمػد والػذي

يمكف الحلوؿ عميو مف اإلدارة العامة لميي ة أو فروعيا أو مكاتب و ازرة المالية في المحافظات،
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كما يمكف تعب ة النموذج في موقع اليي ة عمى اإلنترنت ويتـ إرفػاؽ لػور مػف المسػتندات التاليػة
مع نموذج التسجيؿ بعد تعب تو :

 لورة بطاقة اةحواؿ.

 لورة التراخيص اللادرة مف جيات حكومية.

 لورة السجؿ التجاري الر يس والفروع إف وجدت.
 لورة عقد التأسيس لمشركات وأية تعديالت طرأت عميو.
 لورة ترخيص انستثمار إف وجد.

 لورة شيادة إيداع رأس الماؿ في البنؾ.

 تفويض أو وكالة موثقة لمف لو حؽ مراجعة اليي ة اوانياء إجراءات المكمؼ.
وتػػتـ معالجػػة تمػػؾ المعمومػػات اوالػػدار رقػػـ مػػالي لممعتمػػد وشػػيادة تسػػجيؿ وعمػػى المكمػػؼ

استخداـ الرقـ المالي الخاص بو في جميع معامالتو مع اليي ة.
ِ .تحديث بيانات مكمؼ مسجؿ:

تقػػوـ اليي ػػة بتحػػديث بيانػػات المكمفػػيف لػػدييا وتسػػجيميا فػػي الحاسػػب اآللػػي الخػػاص باليي ػػة
وعمى كؿ مكمؼ ليس لديو رقـ مالي مف اليي ة أو يرغب في تحديث معموماتػو لػدى اليي ػة إتبػاع

الخطوات التالية:

ٔ .تعب ة استمارة تحػديث البيانػات التػي تلػدرىا اليي ػة وتسػميميا إلػى اإلدارة العامػة أو أحػد
فروعيا.

ٕ .في حالة تعػديؿ المكمػؼ أي مػف الحقػوؿ التعريفيػة الخالػة بػو فػي اسػتمارة التحػديث يػتـ
إرفاؽ مستند يؤيد لحة التعديؿ.

ٖ .يتـ إدخاؿ المعمومات المطموبة في الحاسب اآللي وتتـ معالجة تمؾ المعمومػات إللػدار
الرقـ المالي وشيادة تسجيؿ محدثة لممكمؼ.

ٗ .يجب عمى المكمؼ استخداـ الرقـ المالي الخاص بو في جميع معامالتو مع اليي ة.

ثانيا :مرحمة تقديـ اإلقرار الزككم :

أ .كجكد حسابات منتظمة :

اإلقػرار الزكػػوي ىػػو عبػػارة عػػف بيػػاف موقػػع عميػػو مػػف المكمػػؼ أو مػػف يفوضػػو يػػتـ مػػف خاللػػو

تحديد وعاء الزكاة ومقدارىا المستحؽ وفؽ متطمبات نظاـ جباية الزكاة ،وقد ألزمػت ن حػة الزكػاة
التنفيذيػة كػػؿ مػف تجػػب عمػػييـ الزكػاة بػػأف يقػدموا بيانػاً ليي ػػة الزكػاة والػػدخؿ خػالؿ مػػدة ن تتجػػاوز

م ػة وعشػريف يومػاً مػف السػنة الماليػة التاليػة لسػػنة المكمػؼ بػأف يحتػوى عمػى مقػدار مػا يممكػو مػػف
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اةمواؿ والبضا ع والممتمكات والمقتنيات النقدية وما يربحػو منيػا والتػي يجػب فػرض الزكػاة عمييػا

ومقدار زكاتيا الواجبة شرعاً مع سداد الزكاة المستحقة بموجبيا خالؿ تمؾ المدة.

وبالتالي يتوجب عمى المكمؼ تقديـ اإلقرار الزكوي كما في الممحؽ(ٖ) مع سداد الزكاة المسػتحقة

بموجبو خالؿ م ة وعشريف يوماً مف انتياء سنتو المالية.

ب .عدـ كجكد حسابات منظمة:

فػػي حالػػة المكمفػػيف بالزكػػاة الشػػرعية و لػػيس لػػدييـ حسػػابات منتظمػػة يقػػدموف إلق ػرار زكوي ػاً

والدخؿ خالؿ مدة ن تتجاوز م ة و عشريف يوما مف نيايػة السػنة الماليػة التػى أعػد اإلقػرار عنيػا
مع سداد الزكاة المستحقة بموجبو كما في الممحؽ رقـ (ٗ).

ثالثا :مرحمة الفحص:

بعػد تقػديـ اإلقػ اررات و مرفقاتيػا لميي ػػة العامػة لمزكػاة والػدخؿ يػػتـ فحلػيا والتأكػد مػف لػػحة

الزكاة والضريبة الواجبة الدفع ،وأحياناً قد ن تكفي ىذه اإلق اررات ومرفقاتيػا المقدمػة لميي ػة العامػة

لمزكػػاة و الػػدخؿ لالطم نػػاف عمػػى لػػحة وسػػالمة وعػػاء الزكػػاة أو الض ػريبة لػػذا تمجػػأ اليي ػػة إلػػى
الفحص المكتبي أو الفحص الميداني كما يمي :
ُ .الفحص المكتبي (المستندم):

يقوـ الفاحص الزكوي بتعب ة استمارة البيانات التمييدية لمفحص المكتبي يوقع عميو موضح ًا

وجية نظره كاممة ،ومػدى ثقتػو فػي اإلقػ اررات المقدمػة مػف المكمػؼ حسػب المعمومػات الػواردة فييػا
ومدى مالءمتيا مػع المبػادئ المحاسػبية المتعػارؼ عمييػا والتشػريعات الزكويػة والضػريبية الواجػب

اةخ ػػذ بي ػػا ،اواذا رأى الف ػػاحص أف ىن ػػاؾ بع ػػض البن ػػود تحت ػػاج إل ػػى مزي ػػد م ػػف اإليض ػػاح أو أف
المسػ ػػتندات غيػ ػػر كافيػ ػػة فِّنػ ػػو يقػ ػػوـ بِّرسػ ػػاؿ استفسػ ػػار كتػ ػػابي إلػ ػػى المكمػ ػػؼ لطمػ ػػب المزيػ ػػد مػ ػػف
اإليض ػػاحات والمس ػػتندات وبن ػػاء عم ػػى ذل ػػؾ ف ػػِّف الف ػػاحص المكتب ػػي ن يس ػػتمزـ انتق ػػاؿ المحاس ػػب

(الفاحص) إلى مقر نشػاط المكمػؼ ،وبعػد أف يقػدـ المكمػؼ المطمػوب منػو يقػوـ الفػاحص بفحػص
الردود وتعديؿ اإلقػرار المقػدـ مػف المكمػؼ ثػـ يجػري الػربط الزكػوي أو الضػريبي إذا رأى أنػو لػيس
ىناؾ ضرورة مف الفحص الميداني.
ِ .الفحص الميداني:

يجيز النظاـ لميي ة العامة لمزكاة والدخؿ الحؽ في انطالع عمى دفاتر ومسػتندات المكمفػيف

وعمى أي مستندات لدى غير المكمؼ وكؿ ما مف شأنو أف يؤيد لحة إقرار المكمؼ مف عدمػو،

وىذا يتطمب اننتقاؿ إلى مقر المكمؼ وانطالع عمى النظاـ المحاسبي والمستندات المؤيدة لبنود

َٖ

الحسابات ومقارنتيا بالبيانات التي قػدمت لميي ػة العامػة لمزكػاة والػدخؿ لتقػدير مػدى قبػوؿ اإلقػرار
المقدـ مف المكمؼ أو تعديمو عمى ضوء الفحص (دليؿ الفحص( ،د .ت)).
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.

 أف ن يتـ نقؿ المستندات التي توضع تحت تلرؼ الفاحص مػف مقػار انطػالع عمييػا،
وبعد ذلؾ يقوـ بِّجراء الربط الزكوي أو الضريبي.

رابعان :مرحمة الربط :

بعػػد قيػػاـ الفػػاحص الزكػػوي أو الض ػريبي بعمميػػة الفحػػص وبعػػد إج ػراء التعػػديالت الالزمػػة أو

المجػػوء لمتقػػدير فػػي حالػػة عػػدـ قبػػوؿ حسػػابات المكمػػؼ يػتـ ربػػط الزكػػاة أو الضػريبة عميػػو اواخطػػاره
ب ػػالمبم المس ػػتحؽ أي أ طف الػ ػربط ي ػػتـ م ػػف قب ػػؿ اليي ػػة ف ػػي ح ػػاؿ ع ػػدـ اس ػػتجابة أو رف ػػض اليي ػػة

حسابات المكمؼ (دليؿ الفحص( ،د .ت)).

خامسان :مرحمة االعتراض كاالستئناؼ:

ح ػػرص المش ػػرع ف ػػي النظ ػػاميف الزك ػػوي والضػ ػريبي عم ػػى تحقي ػػؽ العدال ػػة ف ػػي جباي ػػة الزك ػػاة

الشػػرعية وض ػريبة الػػدخؿ بمػػا يػػتالءـ مػػع الػػنظـ المطبقػػة ،حيػػث أتػػاح لممكمػػؼ الزكػػوي والض ػريبي
حػػؽ انعت ػراض عمػػى ربػػط اليي ػػة أمػػاـ المجػػاف انبتدا يػػة الزكويػػة والض ػريبية ،وبعػػد لػػدور ق ػرار
المجنة انبتدا ية أتاح المشرع لمطرفيف المكمؼ واليي ة حؽ اسػت ناؼ القػرار أمػاـ لجنػة انعتػراض
انست نافية الزكوية الضريبية.

وتتك ػػوف لج ػػاف انعتػ ػراض م ػػف أعض ػػاء م ػػؤىميف عمميػ ػاً ،ول ػػدييـ خبػ ػرة عالي ػػة ف ػػي مج ػػانت

المحاسبة والقانوف ،وتتمتع المجػاف بالحياديػة وانسػتقالؿ ،حيػث يػتـ اختيػار أعضػا يا مػف جيػات
مختمفػػة وتعمػػؿ وفػػؽ إج ػراءات محػػددة حيػػث تسػػتمع إلػػى وجيتػػي نظػػر المكمػػؼ واليي ػػة ،وتمػػنن
الفرلة لمطرفيف لتقػديـ مػا لػدييـ لمولػوؿ إلػى القػرار المناسػب لحػؿ الخػالؼ ويلػبن قػرار لجنػة

انعتراض انبتدا ية نيا ياً إذا لـ يتـ است نافو أماـ لجنة انعتراض انست نافية خالؿ سػتيف يومػاً
مف تاريخ تبمي الطرفيف بالقرار.

سادسان :إصدارات الشيادات:

عنػػدما يقػػوـ المكمػػؼ بسػػداد فريضػػة الزكػػاة يجػػب أف يحلػػؿ عمػػى شػػيادة مػػف اليي ػػة العامػػة

لمزكػػاة والػػدخؿ تفلػػن عػػف إنيػػاء موقفػػو مػػع اليي ػػة ويجػػب أف يكػػوف ليػػذه الشػػيادة دور فػػي مػػدى
تمتع المكمؼ بحقوقو وممارستو ةنشطتو ،ومف شروط منن الشيادات لممكمؼ أف يقدـ لوره مف
ُٖ

السػػجؿ التجػػاري بعػػد التحػػديث ،وأف تشػػتمؿ عمػػى رقػػـ ممػػؼ المكمػػؼ ،وتمػػنن اليي ػػة العامػػة لمزكػػاة
والدخؿ المكمفيف الشيادات التالية :
ُ .شيادة تسجيؿ :

تُمنن لكافة المكمفيف المستجديف الػذيف لػـ يمػض عمػى تػاريخ إلػدار سػجالتيـ التجاريػة أو
تراخيليـ سنة ،وىي لالحة لكافة اةغراض ما عدا لرؼ اةقساط اةخيرة وتكوف لػالحيتيا

سارية عمى النحو التالي :

إذا كانت السنة المالية لممكمؼ سنة عادية (اثني عشػر شػي اًر) فيمػنن شػيادة تسػجيؿ تسػري

لمدة ستة عشر شي اًر تحتسب مف تاريخ لدور السػجؿ أو التػرخيص أمػا إذا كانػت السػنة الماليػة

لممكمؼ سنة قليرة أو طويمة فتمنن شيادة تسجيؿ ت طي سنتو المالية مضافاً إلييا م ة وعشريف

يوماً عمى أف يدرج ذلؾ في نياية الشيادة.
ِ .شيادة مؤقتة :

وىي التي تعطى لممكمؼ عند تقديـ اإلقرار المؤقت في حالة طمػب ميمػة إضػافية ،ون يمػنن
المكمؼ أكثر مف شيادة واحدة مؤقتة ،ومدتيا لممكمفيف الذيف يمسكوف حسابات نظامية  ٔٛشي اًر
مػػف انقضػػاء السػػنة الماليػػة التػػي سػػددت زكاتيػػا ،وتخػػوؿ ىػػذه الشػػيادة لممكمػػؼ الحػػؽ فػػي دخػػوؿ
المناقلػػات ولػػرؼ الػػدفعات العاديػػة وال يػػر نيا يػػة ،ماعػػدا القسػػط اةخيػػر وتخولػػو التقػدـ بطمػػب

اةيدي العاممة ،وأف يقدميا إلى أي جية تطمبيا منو ،وىي ن تعطى لممكمفيف الذيف يتبع بشػأنيـ

التقدير الجزافي.

ّ .شيادة نيائية :
وى ػػي الت ػػي تعط ػػى لممكمف ػػيف ال ػػذيف يمس ػػكوف حس ػػابات نظامي ػػة بع ػػد الػ ػربط الني ػػا ي وس ػػداد

ػير مػػف انقضػػاء السػػنة الماليػػة التػػي سػػددت زكاتيػػا ،أمػػا
المسػػتحقات كاممػػة ،وتكػػوف مػػدتيا  ٔٛشػ اً
بالنسػػبة لحػػانت المكمفػػيف الػػذيف يػػتـ ال ػربط عمػػييـ بطريقػػة جزافيػػة فينتيػػي مفعولي ػا بنيايػػة السػػنة

المالية التالية ،وىذه الشيادة لالحة للرؼ اةقساط اةخيرة المستحقة لػو عنػد الجيػات المتعاقػد
معيػا عػف العقػود التػػي تػـ إنجازىػا خػالؿ سػػنة المحاسػبة ،وىػذه الشػيادة تخػػوؿ المكمػؼ الحػؽ فػػي
دخوؿ المناقلػات ولػرؼ اةقسػاط العاديػة والنيا يػة عػف العقػود التػي تػتـ بعػد ىػذه الفتػرة وحتػى

شير مف انقضاء السنة المالية التي سددت زكاتيا .
نياية فترة  ٔٛاً
ْ .شيادة نيائية عف عقد :

ى ػػي عب ػػارة ع ػػف خط ػػاب ع ػػدـ ممانع ػػة موجي ػػة إل ػػى الجي ػػة المتعاق ػػد معي ػػا المكم ػػؼ لل ػػرؼ
مستحقاتو عف العقد الذي بقي مف القسط اةخير.
ِٖ

فػػِّف كػػاف قػػد لػػرح عػػف جػػزء مػػف العقػػد والجػػزء اآلخػػر سػػوؼ يػػتـ التل ػرين عنػػو فػػي السػػنة

المالية الجارية التي سوؼ يقدـ إق ارره عنيا فعميو أف يدفع الزكاة أو الضريبة عف الجزء مف العقد
الػػذي لػػـ يلػػرح عنػػو عمػػى أسػػاس التقػػدير الج ازفػػي بواقػػع ٘ٔ ، %فيػػذه الشػػيادة بمثابػػة شػػيادة
نيا يػػة لػػالحة للػػرؼ اةقسػػاط اةخي ػرة المسػػتحقة لممكمػػؼ عػػف العقػػود التػػي تػػـ إنجازىػػا خػػالؿ

السػػنة  ،كمػػا تخولػػو الحػػؽ فػػي دخػػوؿ المناقلػػات ولػػرؼ اةقسػػاط العاديػػة وال يػػر نيا يػػة حتػػى
شير مف انقضاء السنة المالية التي سددت زكاتيا .
نياية  ٔٛاً

الحاالت التي تحجب فييا الشيادات عف المكمؼ:

 المكمؼ الذي عميو مستحقات سابقة لـ يتـ تسويقيا مع اليي ة.
 المكمؼ الذي لـ يسدد كامؿ المستحقات عف إق ارره الزكوي.

 المكمؼ الذي لـ يتعاوف مع اليي ة في تقديـ إقرار أي مف السنوات السابقة.

 المكمؼ الذي لـ يتجاوب مع اليي ة في الرد عمى استفسارات أو مالحظات اليي ة.
 المكمؼ الذي لدر بحقو قرار مف اليي ة بحجب الشيادات عنو ةية أسباب أخرى.

سابعان :إجراءات التحصيؿ :

تقسيط الزكاة (اإلدارة الزككية في المممكة( ،د .ت)) :
رغبة في التيسير عمى المكمفيف في تسديد الزكاة  ،ألدر مجمس الوزراء ق ارره بتخويؿ وزير

المالية وانقتلاد الوطني سمطة تقسيط الزكاة ،مػع إل ػاء التقسػيط إذا تبػيف لػو أف حقػوؽ الخزينػة
العامة معرضة لمضياع  ،وفي الوقت نفسو فِّف لو الحؽ فػي تفػويض جػزء مػف تمػؾ اللػالحيات

إلى ال ير ،وعمى ضوء ذلػؾ فقػد تػـ تفػويض مػدير عػاـ اليي ػة العامػة لمزكػاة والػدخؿ أو مػف يقػوـ
بعممو لالحية تقسيط مبم الزكاة أو الضريبة أو ال رامة بحػدود مبمػ خمسػما ة ألػؼ ريػانً كحػد

أعمى لكؿ مكمؼ.

وقد ألدر مػدير عػاـ اليي ػة العامػة لمزكػاة والػدخؿ قػ ار اًر إداريػاً بتفػويض مػدراء فػروع اليي ػة

العامػػة لمزكػػاة والػػدخؿ تقسػػيط المبػػال المسػػتحقة كزكػػاة أو ض ػريبة أو غ ارمػػة عمػػى المكمفػػيف فػػي
حدود ما ة ألؼ ريانً كحد أعمى  ،وذلؾ وفقاً لألوضاع والضوابط التالية :

 ت ػػوفر حال ػػة م ػػف ح ػػانت الض ػػرورة القل ػػوى  ،مث ػػؿ انع ػػداـ الس ػػيولة أو اإلف ػػالس أو
التوقؼ عف النشاط أو التلفية .

 تقػػديـ الطمػػب مػػف المكمػػؼ أو مػػف ينػػوب عنػػو خػػالؿ شػػير مػػف تػػاريخ إخطػػاره بػػالربط
النيا ي لمزكاة أو الضريبة أو ال رامة.

 أف ن تزيد مدة التقسيط عف عدد سنوات الزكاة أو الضريبة .
ّٖ

 أف ن يمػػنن المكمػػؼ شػػيادة نيا يػػة بتسػػديد الزكػػاة أو الضػػريبة إن بعػػد تسػػديد كامػػؿ
اةقساط.

 أف ن يشػػمؿ التقسػػيط الزك ػوات أو الض ػ ار ب أو ال ارمػػات التػػي قػػاـ المكمػػؼ بحجزىػػا
مف المنبع والتزـ 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
في حالة العمـ بأف الشريؾ اةجنبي عمى وشؾ م ادرة البالد .

 يج ػػب التأك ػػد م ػػف الموافق ػػة عم ػػى التقس ػػيط م ػػف عدم ػػو حس ػػب م ػػالءة المكم ػػؼ بش ػػتى
الطرؽ ،ومف ذلؾ تدني إيراداتو مف سػنة ةخػرى  ،تػوالي خسػا ره مػف سػنة ةخػرى ،
عدـ وجود سيولة  ،كثرة عدد الدا نيف وغيرىا .

ثامنا :ضمانات التحصيؿ كالجباية (اإلدارة الزككية في المممكة( ،د .ت)) :
إف التأخير في تقديـ إقرار الزكاة بقلػد التيػرب مػف دفعيػا يجػب أف يقابػؿ بعقوبػات رادعػة،

ومػػف يتػػأخر فػػي تسػػديد قيمػػة الزكػػاة فيجػػب أف تفػػرض عميػػو غ ارمػػات تتضػػاعؼ كممػػا زادت فت ػرة
التأخير  ،ومع ذلؾ فِّف نظاـ جباية فريضة الزكاة لـ يمجأ إلى اةخذ بنظاـ ال رامات والجزاءات،

إن فترة التأخير ،إن أنو لجأ إلى اةخذ ببعض الضمانات التي تكفؿ قياـ المكمفيف بالقيػاـ بتسػديد

ما عمييـ منيا :

ٔ -مف امتنع عف دفع الزكاة المستحقة في مواعيػدىا النظاميػة وأعطػى عمػداً بيانػات غيػر
لػػحيحة بقلػػد التيػػرب أو المسػػاعدة عميػػو يمن ػع مػػف السػػفر ومػػف نقػػؿ أموالػػو خػػارج

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 .

ٗ -التزاـ اةجيزة الحكومية بعػدـ قبػوؿ عطػاءات المقػاوليف السػعودييف أو لػرؼ اةقسػاط
اةخيرة مف قيمة مقاونتيـ إن بعد تقػديـ شػيادة مػف اليي ػة العامػة لمزكػاة والػدخؿ تثبػت

قياميـ بتسديد الزكاة المستحقة عمييـ مف العاـ السابؽ .

٘ -عدـ إلدار شيادة نيا ية أو مؤقتػة (لسػنة مػا) ةي مكمػؼ مػا لػـ يكػف قػد أنيػى السػنة
السابقة ليا .
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 -ٙعػػدـ التولػػية بمػػنن المكمػػؼ ميمػػة إضػػافية لتقػػديـ حسػػابات (لسػػنة مػػا) مػػا لػػـ يكػػف قػػد
أنيى السنة السابقة ليا .

 -ٚإجراء الربط النيا ي جزافياً عمى مكمؼ أنذر مف قبؿ اليي ػة العامػة لمزكػاة والػدخؿ بأنػو
إذا لـ يتجاوب خالؿ مدة محددة بمجرد انتياء ىذه المدة .

 -ٛعدـ تجديد شػيادة قيػد أيػة منشػأة فػي السػجؿ التجػاري أو قيػد فػرع ليػا إن بعػد أف يقػدـ
لػػاحب الطمػػب شػػيادة مػػف اليي ػػة العامػػة لمزكػػاة والػػدخؿ بانتظػػاـ المنشػػأة فػػي تسػػديد

الزكاة المقررة شرعاً .

المطمب الثالث :إجراءات تحديد كعاء الزكاة في السعكدية.
الجيات الخاضعة لنظاـ جباية الزكاة.

مػػف يخضػػع لنظػػاـ جبايػػة الزكػػاة فػػي السػػعودية (المكمفػػوف بالزكػػاة) ىػػـ (ن حػػة الزكػػاة التنفيذيػػة،
ٜ٘ٔٛـ):

ٔ .اةف ػراد الػػذيف يتمتعػػوف بالرعويػػة السػػعودية أو برعويػػة إحػػدى دوؿ مجمػػس التعػػاوف الخميجػػي
عمػػى الس ػواء ذكػػو اًر أو إناث ػاً بػػال يف أو قال ػريف أو محجػػو اًر عمػػييـ الػػذيف يمارسػػوف أنشػػطتيـ

داخؿ المممكة العربية السعودية ،وخالة فيما يتعمؽ بعروض التجارة.

ِ .الشركات سواء شركات اةشخاص أو اةمواؿ المسجمة في المممكة أو في أيػة دولػة مػف دوؿ
مجمػػس التعػػاوف ،ويكػػوف كافػػة الشػػركاء فييػػا مػػف السػػعودييف أو مػػف غيػػر السػػعودييف الػػذيف
يعػػامموف معاممػػة السػػعودييف والتػػي تمػػارس أنشػػطتيا داخػػؿ المممكػػة ،أمػػا بػػاقي أوعيػػة الزكػػاة

فتخضػػع لمزكػػاة حسػػب القواعػػد الشػػرعية ،وتُجبػػى زكاتيػػا تحػػت إشػراؼ إدارة اإليػرادات التابعػػة
لو ازرة المالية والدوا ر التابعة ليا ،وذلؾ عف طريؽ تشػكيؿ لجػاف فػي كػؿ دا ػرة ميمتيػا القيػاـ
بالتقػدير أو الخػػرص ةوعيػة الزكػػاة المختمفػػة حتػى تػػتمكف مػف جبايتيػػا ومػػف ثػـ توزيعيػػا عمػػى

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.

ن زكػػاة فػػي المػػاؿ الػػذي لػػيس لػػو مالػػؾ معػػيف كػػاةمواؿ العامػػة لكونيػػا تلػػرؼ فػػي ملػػالن

المسمميف حيث أعفى نظاـ جباية الزكاة في المممكة أمواؿ بعض المؤسسات واليي ات مف الزكػاة
الشرعية رغـ مزاولتيا ةنشطتيا في المممكة ،كمنيا (ن حة الزكاة التنفيذيةٜٔٛ٘ ،ـ) :
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ٔ .المؤسسات العامة باعتبارىا مف اةمواؿ العامة التي تستيدؼ تحقيؽ الرفاىية لجميع
المواطنيف.

ٕ .الشركات الوطنية لمتأميف التعاوني (لندوؽ انستثمارات العامة  ،ملمحة معاشات
التقاعد  ،المؤسسة العامة لمتأمينات انجتماعية).

ٖ .المؤسسات الخيرية المعدة لقنفاؽ في وجوه البر (تدخؿ في حكـ الوقؼ).
ٗ .المؤسسات الدولية التي تساىـ فييا الحكومة مع حكومات أخرى مثؿ (البنؾ اإلسالمي
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 :

أكالن /كجكد حسابات منتظمة (الئحة الزكاة التنفيذيةُٖٗٓ ،ـ) :

أل ػػزـ نظ ػػاـ جباي ػػة الزك ػػاة المكمف ػػيف ال ػػذيف يزاول ػػوف أعم ػػانً تجاري ػػة أو ل ػػناعية بمس ػػؾ

حسػػابات منتظمػػة يبػػيف فييػػا رأس المػػاؿ ومػػا دخػػؿ عمػػييـ أو خػػرج مػػنيـ فػػي كػػؿ مػػا يتعمػػؽ
باةعمػػاؿ التػػي يمارسػػونيا فػػي خػػالؿ كػػؿ عػػاـ ،ويشػػترط أف تكػػوف ىػػذه الػػدفاتر ملػػدقة مػػف

ال رفة التجارية اللناعية الواقع في دا رتيػا مقػر مزاولػة المكمػؼ بالزكػاة ةعمالػو ،اواذا كانػت
الحسابات الختامية غير مقنعػة أو فػي حالػة عػدـ تمكػف المكمػؼ مػف تقػديـ حسػابات منتظمػة

ألالً فحين ذ إلى اةسموب الجزافي في تحقيؽ وجباية الزكاة.

والطريقة المتبعة في تحديد وعاء الزكاة وفقاً لنظاـ الجبايػة ىػي طريقػة ملػادر اةمػواؿ

أو مػػا يعػػرؼ بطريقػػة حقػػوؽ الممكيػػة ،وتقضػػى قواعػػد تحديػػد وعػػاء الزكػػاة ليػػؤنء بػػأف يشػػتمؿ
الوعاء عمى العنالر التالية :

ُ .العناصر التي تضاؼ لكعاء الزكاة :

أ -رأس الماؿ :

يضاؼ لموعاء رأس الماؿ الذي حاؿ عميو الحوؿ ،ون تؤخذ الزيادة التي تتـ خالؿ العاـ

في انعتبار لعدـ حونف الحوؿ عمييا ،فيما عدا ما يتـ رسممتو مف أي عنلػر مػف عنالػر
حقوؽ الممكية التي حاؿ عمييا الحوؿ.
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ب -جميػػػع أرصػػػدة المخصصػػػات كاالحتياطيػػػات التػػػي حػػػاؿ عمييػػػا الحػػػكؿ عػػػدا مخصػػػص
االستيالؾ:

تضػػاؼ كافػػة أرلػػدة المخللػػات وانحتياطيػػات ال ػواردة بقا مػػة المركػػز المػػالي والتػػي

حاؿ عمييا الحوؿ إلى وعاء الزكاة ،ماعدا مخللات انستيالؾ.

ج -األرباح المدكرة (المرحمة) :

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.

د -األرباح تحت التكزيع :

وىػػي اةربػػاح التػػي قػػررت شػػركات المسػػاىمة توزيعيػػا عمػػى المسػػاىميف ولػػـ يػػتـ لػرفيا
ليػػـ ،أمػػا إذا ترتػػب عمػػى ق ػرار التوزيػػع خروجيػػا مػػف حػػوزة الشػػركة بِّيػػداعيا فػػي أحػػد البنػػوؾ
تحػػت تلػػرؼ المسػػاىميف بحيػػث ن يحػػؽ لممنشػػأة التلػػرؼ فييػػا أو سػػحبيا أو تقاضػػي أي

عمولة عمييا فِّنيا ن تخضع لمزكاة.

ىػ -صافي ربح العاـ المعدؿ :

وىو لافي الػربن الػذي تحقػؽ نتيجػة لمزاولػة المكمػؼ لنشػاطو خػالؿ العػاـ بعػد اسػتبعاد

الملاريؼ الالزمة لمنشاط وبعد تعديمو ببعض الملروفات غير جا زة الحسـ.

ك -القركض :

يض ػػاؼ إل ػػى الوع ػػاء الزك ػػوي الق ػػروض سػ ػواء أكان ػػت م ػػف ل ػػناديؽ حكومي ػػة أو خالف ػػو

والمستخدمة في تمويؿ شراء ما يعد عرضاً مػف عػروض القنيػة (ألػوؿ ثابتػة أو اسػتثمارات)

 ،كما يتـ إضافة القروض المستخدمة في تمويؿ ألوؿ متداولة متى حاؿ عمييا الحوؿ.
ز -رصيد الحساب الجارم الدائف لصاحب المنشأة أك الشركاء :

يخضع رليد الحساب الجاري الػدا ف للػاحب المنشػأة أو الشػركاء لمزكػاة باعتبػاره مػف

اةمواؿ المستثمرة في أغراض المنشأة ،ويؤخذ رليد أوؿ المدة أو آخػر المػدة أييمػا أقػؿ ،مػا
ل ػػـ تك ػػف الزي ػػادة نتيج ػػة لقف ػػؿ اةرب ػػاح الم ػػدورة وم ػػا ف ػػي حكمي ػػا ف ػػي الحس ػػاب الج ػػاري (منعػ ػاً
لالزدواج في القياس).

ح -اإلعانة الحككمية :
تعتبػػر اإلعانػػة الحكوميػػة جػػزء مػػف اإلي ػرادات وبالتػػالي تخضػػع لمزكػػاة مثػػؿ أي إي ػرادات

أخرى ،وذلؾ خالؿ العاـ المالي التي يتـ قبضيا فيو حتى لو لـ يحؿ عمييا الحوؿ.
ِ .العناصر التي تحسـ مف كعاء الزكاة:
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أ -صافي قيمة األصكؿ الثابتة:
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 مفسنوات سابقة وانحتياطيات والمخللات ورليد الحساب الجاري الدا ف

للاحب المنشأة.

ب -الخسارة المرحمة المدكرة المعدلة:
تخلػػـ الخسػػا ر المػػدورة مػػف الوعػػاء الزكػػوي وىػػي الخسػػارة المرحمػػة طبق ػاً ل ػربط اليي ػػة بعػػد

تعػديميا بِّضػػافة المخللػػات إلييػا التػػي سػػبؽ إضػافتيا إلػػى نتيجػػة حسػابات السػػنة السػػابقة (مػػف

ربن أو خسارة) وذلؾ منعاً لثني الزكاة.

ج -رصيد مصاريؼ التأسيس كما قبؿ التشغيؿ:
يخلـ رليد ملاريؼ التأسيس وما قبؿ التش يؿ واإلداريػة المؤجمػة مثػؿ رلػيد ملػاريؼ

الحمالت اإلعالنية ،حيث ن يدخؿ ضػمف التكػاليؼ الواجبػة الخلػـ مػف ىػذه الملػروفات سػوى
قس ػػط انس ػػتيالؾ ف ػػي الس ػػنة ،وتخل ػػـ م ػػف الوع ػػاء الزك ػػوي مثمي ػػا مث ػػؿ اةل ػػوؿ الثابت ػػة بالقيم ػػة

المتبقية في نياية العاـ.

د -إنشاءات تحت التنفيذ أك تحت اإلنشاء خاصة بالمنشأة:
تخلـ اإلنشاءات تحت التنفيذ مف الوعاء الزكوي وذلؾ إلنياء تأخذ حكـ اةلوؿ الثابتة.

ق -االستثمارات:

ٔ -تخل ػػـ انس ػػتثمارات م ػػف ع ػػروض القني ػػة ،أم ػػا بالنس ػػبة لالس ػػتثمارات ف ػػي ع ػػروض التج ػػارة
(المتداولة) التي يتـ انحتفاظ بيا ل رض إعادة بيعيا فال تخلـ مف وعاء الزكاة.

ٕ -تخلـ انستثمارات مف رؤوس أمواؿ الشركات المحمية منعاً لمثني الزكوي.
ٖ -تخلـ انستثمارات طويمة اةجؿ في السندات مف الوعاء الزكوي.

ك -األراضي:

يشترط لخلـ اةراضي والمباني مف وعاء الزكاة أف تكوف مسجمة باسـ الشركة منعاً لحسػـ

ألوؿ أخرى غير ممموكة لمشركة ،ويستثني مف ذلؾ الحالتيف التاليتيف:

ٔ -إذا كانػػت اة ارضػػي 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.
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ّ.المصاريؼ الجائزة الحسـ:
ىػػي جميػػع الملػػاريؼ الضػػرورية الالزمػػة التػػي أنفقيػػا المكمػػؼ خػػالؿ السػػنة الماليػػة والتػػي

ساىمت في تحقيؽ اإليراد الخاضع لمزكاة ومنيا عمى سبيؿ المثاؿ:
أ -األجكر كالركاتب كما في حكميا:

يجب عمى المكمؼ تقديـ شيادة مف المؤسسة العامة لمتأمينات انجتماعية باةجور

والرواتب الخاضعة ،مع تقديـ شيادة منفلمة ومعتمدة مف المحاسب القانوني لممكمؼ
تشتمؿ عمى بيانات تفليمية لكافة البنود التي تمثؿ جممة اةجور والرواتب وما في حكميا

غير الخاضعة لنظاـ التأمينات انجتماعية.

ب -االستيالؾ :

يجب أف يراعي في تحديد انستيالؾ اآلتي:
 -أف انستيالؾ ةلمي ثابت.

 -أف يكوف اةلمي ممموكاً لمشركة.

 -أف يكوف اةلمي مستخدماً في أغراض المنشأة.

 أف يكوف وفقاً لطريقة القسط الثابت ون تقبؿ أي طريقة أخرى -أف تكوف نسبة انستيالؾ وفقاً لنسب انستيالؾ المعتمدة.

ج-الديكف المعدكمة:

يجوز حسـ الديوف المعدومة متى توفرت الشروط التالية :
ٔ -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.

ٗ -تعيد المكمؼ بِّدراج الديوف المعدومة في حاؿ تحليميا كِّيراد في سنة التحليؿ.

د -مصركفات سنكات سابقة :

يس ػػمن بقب ػػوؿ مل ػػروفات الس ػػنوات الس ػػابقة الخال ػػة بالنش ػػاط طالم ػػا ت ػػـ التثب ػػت م ػػف ع ػػدـ

تحميميا في سنواتيا وحممت عمى سنة الربط.

ْ .المصاريؼ غير جائزة الحسـ :

أ .االحتياطيات كالمخصصات (االستدراكات) :
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ن يسػػمن بخلػػـ أي مبػػال أو ملػػروفات تقديري ػػة ،إنمػػا يسػػمن فقػػط بخلػػـ المل ػػروفات

والنفقات الفعمية ،وعمى ذلؾ ن تخلـ انحتياطات والمخللات ،ةنيا مبال مخللة لمقابمة
خسا ر محتممة الحدوث ،كما ويسمن بحسـ احتياطي الديوف المشكوؾ في تحليميا.

ب .المصركفات التي ال تتعمؽ بأعماؿ المنشأة أك الشركة :

ن يسمن أي مبم لرؼ أثناء السنة ن يتعمؽ بأعماؿ المنشأة مثؿ الملروفات الشخلية.
ج .مخصص مكافأة ترؾ الخدمة :

ن يجوز حسـ مخلص مكافأة ترؾ الخدمة المكوف ليذا ال ػرض خػالؿ العػاـ ،وعنػد تحقػؽ
دفعو لمعامؿ في نياية خدمتو فِّنػو يلػبن ملػروفاً جػا ز الحسػـ بشػرط تػوفر المسػتندات المؤيػدة

لملرؼ.

د -أتعاب كمكافآت أعضاء مجمس اإلدارة :
ن تقبؿ ىذه اةتعاب كملروؼ تحميمي ةنيا تعتبر توزيعاً لمربن وليس تكميفاً عميو.

ىػ -ركاتب الشركاء في الشركات :

ن يسػػمن بتحميػػؿ رواتػػب وأتعػػاب الش ػريؾ المػػدير فػػي شػػركات اةشػػخاص واةم ػواؿر ةنيػػا

تعتبر توزيعاً لمربن وليس تكميفاً عميو.

مالحظة /في حاؿ كوف اةرباح المعدلػة أكبػر مػف وعػاء الزكػاة تعتبػر اةربػاح المعدلػة ىػي وعػاء
الزكاة.

ثانيا /كجكد حسابات غير منتظمة (تقديرم) (التطبيػؽ العممػي لمزكػاة كالضػريبة فػي المممكػة،

(د .ت)):

يتـ تحديد الوعاء الزكوي باةسموب التقديري في الحانت اآلتية :
 عدـ توفر حسابات نظامية لدى المكمؼ حتى يمكف انعتماد عمييا لتحديد وعاء الزكاة.

 ع ػػدـ قب ػػوؿ اليي ػػة العام ػػة لمزك ػػاة وال ػػدخؿ لحس ػػابات المكم ػػؼ لوج ػػود مالحظ ػػات جوىري ػػة
عمييا.

 عدـ تقديـ اإلقرار في الموعد النظامي المحدد.

ويقوـ اةسموب التقديري عمى عدة مؤشرات منيػا عػدد العمالػة ،والمسػاحة ،وكميػة البضػاعة

المتبقية ،ويمكف تحديد وعاء الزكاة لممكمفيف وفقاً لطبيعة النشاط عمى النحو التالي :
رأس الماؿ العامؿ :

يحػػدد بكافػػة الطػػرؽ والوسػػا ؿ الممكنػػة سػواء بػػالرجوع إلػػى السػػجؿ التجػػاري أو عقػػود تأسػػيس
الشػػركة ونظاميػػا أو أي أوراؽ أخػػرى تؤيػػد ذلػػؾ ،ويقػػدر رأس المػػاؿ العامػػؿ ةغ ػراض الزكػػاة بمػػا
َٗ

يتناسب مع حجػـ النشػاط وعػدد دورات رأس المػاؿ حسػب مػا جػرى عميػو العػرؼ فػي كػؿ لػناعة

أو تجارة أو نشاط.

األرباح الصافية :

يتـ تقدير اةرباح اللافية في ضوء مجموع العمميات التي تمت خالؿ العاـ أو يػتـ تقػديرىا

عمػػى أسػػاس عػػدد دورات رأس المػػاؿ أو اسػػتناداً إلػػى مؤش ػرات أو معمومػػات أخػػرى بالنشػػاط الػػذي
تنتمي إليو الشركة.

وتقوـ اليي ة العامة لمزكاة والدخؿ بربط الزكاة تقديرياً كما يمي :
رأس المال أول العام  +األرباح الصافية المتحققة خالل العام
ويتـ تقدير اةرباح بنسبة مف إجمالي اإليرادات وفقا لمجدوؿ التالي :
نسبة األرباح

النشػػػػػاط
المقاولوف في مجاؿ اةعماؿ اإلنشا ية والليانة

٘%ٔٓ.

محطات المحروقات

ٓٔ%

مستوردو الفواكو والخضروات والمحوـ والمواشي

٘%ٖ.

مسػػتوردو اةرزاؽ (القمػػن ،الػػذرة ،الفػػوؿ ،السػػكر ،اةرز ،السػػمف ،العػػدس،
الدقيؽ ،البف ،الزيوت ،الشاي).

%ٚ

التجارة واللناعة

٘ٔ%

ألحاب الميف الحرة (اةطباء ،الميندسيف ،المحاميف)

ٕٓ%

الخدمات انستشارية والعامة

ٕٓ%
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المبحث الثاني :التجربة السكدانية في تطبيؽ اإلقرار الزككم.
تمييد  :التطكر التاريخي كالتشريعي لتطبيؽ الزكاة في السكداف :
تميػػزت التجربػػة السػػودانية فػػي ظػػؿ اإلطػػار القػػانوني والتشػريعي بالتػػدرج فػػي التطبيػػؽ ،وذلػػؾ
مف خالؿ خمس مراحؿ كاآلتي :

ٔ .المرحمػػة اةولػػى  :قػػانوف الزكػػاة لسػػنة ٜٓٔٛـ ،وأنشػػئ بموجبػػو لػػندوؽ الزكػػاة الطػػوعي
الذي استيدؼ إحياء الشعيرة ولكف عمى سبيؿ التطوع ن اإللزاـ (يوسؼٕٖٓٔ ،ـ) .

ٕ .المرحم ػ ػػة الثاني ػ ػػة  :ق ػ ػػانوف الزك ػ ػػاة والضػ ػ ػ ار ب لس ػ ػػنة ٜٗٔٛـ ،ال ػ ػػذي جم ػ ػػع ب ػ ػػيف الزك ػ ػػاة
والض ار ب في إدارة واحػدة ،كمػا أكػد ىػذا القػانوف عمػى سػمطانية الدولػة عمػى جمػع الزكػاة

بقػػوة القػػانوف ،لكػػف ظيػػرت العديػػد مػػف المشػػاكؿ والعيػػوب أدت إلػػى خمػػؽ ازدواجيػػة بػػيف

الزكػػاة والض ػ ار ب ،وأدت إلػػى إحػػداث خمػػؿ فػػي الزكػػاة كونيػػا نظػػاـ مػػالي إسػػالمي ،كمػػا
أضر بالض ار ب وأفقدىا كثير مف ايراداتيا ،كما ألبن ىناؾ خمالً في الفيـ حيث ارتػبط

فػػي أذىػػاف المكمفػػيف بػػأف الزكػػاة ىػػي ض ػريبة ،وانعكػػس التعامػػؿ معيػػا مػػف خػػالؿ طريقػػة

التيرب اواخفاء المعمومات الحقيقية (عموةٕٓٔٔ،ـ) ،لػذا كػاف نبػد مػف فلػؿ الزكػاة عػف
الض ار بر ط
ةف الزكاة عبػادة تختمػؼ فػي المظيػر والجػوىر عػف الضػ ار ب التػي تؤخػذ مػف
المواطنيف مقابؿ ما تقدمو الدولة مف خدمات (الفادنيٕٓٔٓ،ـ).

ٖ .المرحمة الثالثة  :قانوف الزكاة لسنة ٜٔٛٙـ ،حيث تـ فلػؿ الزكػاة عػف الضػ ار ب ،وأكػد
عمى إلزامية الزكاة وأنشئ ليا ديواناً قا ماً مستقالً بذاتو (محمدٕٓٓٙ ،ـ).

ٗ .المرحمة الرابعة  :قانوف الزكاة لسنة ٜٜٓٔـ ،وىو خطوة متقدمة لسد الث رات التطبيقية.
٘ .المرحمػػة الخامسػػة  :قػػانوف الزكػػاة لسػػنة ٕٔٓٓـ ،والػػذي اقتضػػتو ضػػرورات التوسػػع فػػي
العمؿ ولمالحقػة التطػورات انقتلػادية والسياسػية وانجتماعيػة التػي شػيدتيا الػبالد ،كمػا
تبعو في ذلػؾ لػدور قػرار الال حػة التنفيذيػة لسػنة ٕٗٓٓـ لبيػاف تفلػيالتو ،وىمػا بػذلؾ

يمػػثالف مكونػػات اإلطػػار القػػانوني والتشػريعي التػػي يرتكػػز عمييمػػا ديػواف الزكػػاة السػػوداني

حتى المحظة (فرحافٕٓٔٓ،ـ).

المطمب األكؿ :المالمح كالخصائص العامة لإلطار التشريعي لديكاف الزكاةَ
يتضن مف خالؿ مراحؿ تطػور قػوانيف الزكػاة فػي السػوداف ،وولػونً إلػى قػانوف الزكػاة لسػنة

ٕٔٓٓـ ون حت ػػو التنفيذي ػػة لس ػػنة ٕٗٓٓـ يمك ػػف الق ػػوؿ ط
أف اإلط ػػار التشػػريعي ل ػػديواف الزك ػػاة ف ػػي
السوداف يتمتع بالخلا ص التالية :

أكالن :كالية الدكلة عمى الزكاة :
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يؤكػػد التشػريع السػػوداني أف الونيػػة عمػػى الزكػػاة ىػػي شػػأف سػػمطاني يعطػػي ديػواف الزكػػاة حػػؽ

انستيفاء لمف ار ض الواجبة عمى اةمواؿ بقوة القانوف ويعاقب مف يمتنع عف ذلؾ ،كما كمػؼ إدارة
دي ػواف الزكػػاة عمػػي أف تعمػػؿ عمػػى تأكيػػد سػػمطاف الدولػػة المسػػممة وجمػػع اوادارة الزكػػاة واللػػدقات
وتوزيعيا عمى مستحقييا (الفادنيٕٓٔٓ،ـ) .

ثانيان :تطبيؽ النظاـ الفيدرالي في إدارة الزكاة :

حيث يوزع الديواف السمطات بيف اةمانة العامة واةمانات الون يػة ،ويكػوف المجمػس اةعمػى

ةمنػػاء الزكػػاة عم ػى مسػػتوى المركػػز ،ومجػػالس أمنػػاء الونيػػات عمػػى المسػػتوى الػػون ي ،ومجػػالس

التنسػ ػيؽ الزكوي ػػة عم ػػى المس ػػتوى المحم ػػي ولج ػػاف الزك ػػاة القاعدي ػػة عم ػػى مس ػػتوى الق ػػرى واةحي ػػاء
(عموةٕٓٔٔ،ـ).

ثالثان :التكسع في الراء الفقيية :

لػػـ يمتػػزـ دي ػواف الزكػػاة بمػػذىب محػػدد واسػػتيدؼ مػػف ذلػػؾ اسػػتيعاب كػػؿ اآلراء الفقييػػة التػػي

توجب الزكاة عمى جميع اةمواؿ تحقيقاً لملمحة مستحقي الزكاة ( الفادنيٕٓٔٓ ،ـ).

رابعان :عدـ التسكية بيف المصارؼ (مبدأ المفاضمة) :

تبنػى المشػرع السػوداني رأي الجميػور وخػالؼ مػذىب الشػافعية وعمػؿ عمػى توزيػع الزكػاة

بالمفاضمة عمى الملارؼ الشرعية ،حيث أعطى القانوف لممجمس اةعمى لمزكاة الحؽ في تحديد
سياسات اللرؼ عمى البنود المختمفة بحسب الظروؼ ،حيث ألبن نلػيب الفقػراء والمسػاكيف
يستحوذ عمى ثمثي الملارؼ الثمانية وذلؾ مراعاة وتقدي ار لمملمحة (يوسؼٕٖٓٔ،ـ).

خامسان :المركنة في التشريع :

تميز تطبيؽ الزكاة في السوداف بالمرونة وذلؾ نستيعاب المسػتجدات والمت يػرات المختمفػة،

ويتضػػن ذلػػؾ مػػف خػػالؿ مراجعػػة القػػانوف خػػالؿ الثالثػػة عقػػود السػػابقة أربػػع م ػرات ،كػػاف آخرىػػا

التعديؿ اللادر لسنة ٕٔٓٓـ والذي أل ى قػانوف الزكػاة لسػنة ٜٜٓٔـ ،حيػث بػدأ القػانوف اةوؿ
بطوعية الزكاة والثاني بِّلزاميتيا والثالث بفؾ انرتباط بيف الزكاة والضػ ار ب وعمػؿ التعػديؿ ال اربػع
عمى التجويد في اإلدارة والدقة في انختيارات الفقيية وانسػتيعاب لمقضػايا المعالػرة فػي الجبايػة

والملارؼ (الفادنيٕٓٔٓ،ـ).

سادسان :تكسيع مفيكـ الماؿ الخاضع لمزكاة :

أخذ القانوف بالفقو الموسع لمزكاة فأوجب الزكػاة عمػى المسػت الت وعمػى المرتبػات وألػحاب

الميػػف الحػرة ،ويعتمػػد الػرأي الموسػػع عمػػى آراء بعػػض الفقيػػاء مػػف المالكيػػة والحنابمػػة وأيػػده بعػػض

العممػػاء المعال ػريف أمثػػاؿ أب ػػو زى ػرة وخالفػػو (عمػػوةٕٓٔٔ،ـ) ،كم ػػا أنػػو ول ػػرض توسػػيع الم ػػاؿ
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الخاضع لمزكاة اعتمد القانوف مبدأ ضـ اةمواؿ إلى بعضيا عنػد تقػدير نلػاب اةمػواؿ المختمفػة

(فرحافٕٓٔٓ،ـ).

سابعان :اعتماد المكاطنة كاإلقامة معيا ارن لكجكب الزكاة :

اعتمػػد الق ػػانوف عم ػػى مبػػدأ المواطن ػػة ومم ػػة اإلس ػػالـ وذلػػؾ م ػػف خ ػػالؿ جمػػع الزك ػػاة م ػػف ك ػػؿ

شػػخص سػػوداني مسػػمـ يممػػؾ مػػانً س ػواء كػػاف داخػػؿ السػػوداف أو خارجػػو وتجػػب فيػػو الزكػػاة مػػع
مراعاة عدـ انزدواج فػي تحلػيميا (الفػادنيٕٓٔٓ،ـ) ،وكػذلؾ كػؿ شػخص مسػمـ وغيػر سػوداني

مقػػيـ فػػي السػػوداف أو يعمػػؿ فيػػو ،مػػا لػػـ يكػػف ممزم ػاً بػػدفع الزكػػاة بموجػػب قػػانوف فػػي بمػػده ودفعيػػا

فعالً ،أو تـ إعفاؤه بموجب اتفاقيات لمنع انزدواج في تحليؿ الزكاة (فرحافٕٓٔٓ،ـ).

ثامنا :تكسيع المؤسسات الرقابية كالشكرية :
يؤكد قانوف الزكاة السوداني عمى إظيار أىمية الرقابة الشرعية ،وذلؾ مف خالؿ تفعيؿ دور
العممػػاء الشػػرعييف سػواء مػػف خػػالؿ لجػػاف اإلفتػػاء التػػي منحيػػا اللػػالحيات وانختلالػػات التػػي

تجعؿ منيا أداة رقابية اواشرافية ميمة أو مف خالؿ المجمس اةعمى لمزكاة أو مجمس أمناء الزكاة
عمػػى مسػػتوى الونيػػات أو مػػف خػػالؿ لجػػاف التظممػػات التػػي يشػػترط فػػي أعضػػا يا العمػػـ والن ازىػػة
ارتيػػا نيا يػػة وممزمػػة وىػػذا كمػػو انطالق ػاً مػػف مبػػدأ توسػػيع دا ػرة
والكفػػاءة حيػػث اعتبػػر القػػانوف قر ا
اإلشراؼ والرقابة واتخاذ القرار في التطبيؽ العممي لمزكاة في السوداف (فرحافٕٓٔٓ،ـ).

المطمب الثاني :التطكر اإلدارم كالتنظيمي لديكاف الزكاة.
لقد لاحب التطور القانوني لديواف الزكاة تطور إداري حيث اعتمد لمديواف ىيكػؿ تنظيمػي
مكوف مف ثالث مستويات كاآلتي (يوسؼٕٖٓٔ،ـ) :

ٔ .تعيػيف مجمػس أعمػى لمزكػاة يعينػو ر ػيس الجميوريػة مػف المختلػيف فػي شػؤوف الفقػو

اإلسػالمي وانقتلػاد وعمػـ انجتمػاع وألػحاب المػاؿ والخبػرة وأعطػي القػانوف سػمطات

ليذا المجمس.

ٕ .تعييف أميف عاـ لمديواف يعينو ر يس الجميورية باختلالات واردة في القانوف.
ٖ .قياـ أمانة عامة اتحادية يشرؼ عمييا اةمػيف العػاـ وتحتػو عػدد مػف اإلدارات انتحاديػة
وىي:

ٔ .إدارة تخطيط الجباية.
ٕ .إدارة تخطيط الملارؼ.

ٖ .إدارة خطاب الزكاة وتشمؿ الدعوة واإلعالـ.
ٗ .إدارة الشؤوف المالية واإلدارية.
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٘ .إدارة المراجعة والتفتيش.

 .ٙإدارة التخطيط انستراتيجي والمعمومات.
 .ٚالمجاف المساعدة وىي:
(أ) لجنة الفتوى.

(ب) لجنة المظالـ لمنظر في شكاوى دافعي الزكاة وفقًا لمتقديرات التي تعمؿ ليـ.
 .ٛإدارة خالة بالشركات القومية اوادارة الم تربيف.
 .ٜمعيد عموـ الزكاة وىو مختص بالتدريب والتأىيؿ والبحوث والنشر والمؤتمرات.

بعد ذلؾ بدأ الديواف بلياغة الموا ن والنظـ لتنظـ ىذه اإلدارات فعمؿ عمى وضع الموا ن اآلتية:
ٔ  -ن حة اإلجراءات المالية والمحاسبية لديواف الزكاة ٖٕٓٓ ـ.

ٕ  -الال حة العامة لقانوف الزكاة ٕٗٓٓـ ثـ التعديالت التي أدخمت عمييا عاـ  ٕٓٓٚـ.

ٖ  -ن حة شروط خدمة العامميف ٖٕٓٓـ.
ٗ  -ن حة تنظـ المحميات.

٘  -ن حة تنظـ المجاف القاعدية.
 - ٙن حة التدريب.

إلػى جانػب الم ارشػد فػي اللػرؼ والجبايػة والمراجعػة والمحاسػبة ،بمػا أف السػوداف يحكػـ

بالنظػاـ الفػدرالي فػِّف الػديواف اتبػع نفػس النظػاـ اإلداري حيػث أشػار الدسػتور اننتقػالي إلػى أف

جمعا ولرفًا ون ية فقاـ الديواف بعمؿ أمانات بونيات السوداف عمى النحو التالي:
الزكاة ً
(أ) أمانات الونيات.

(ب) أمانات المحميات ثـ الوحدات اإلدارية وىي أف تقسـ المحمية إلى قطاعات إدارية.

(ج) المجاف القاعدية باةحياء واةرياؼ.

المطمب الثالث :األسس الشرعية لجباية أمكاؿ الزكاة في السكداف.
سػيقوـ ىػػذا الجػػزء بعػػرض أسػس جبايػػة زكػػاة أنػواع اةمػواؿ الزكويػػة المختمفػػة بحسػػب مػػا ورد

في قانوف الزكاة السوداني لسنة ٕٔٓٓـ ون حة الزكاة لسنة ٕٗٓٓـ عمى النحو التالي :
أ .أسس جباية زكاة الزركع كالثمار :

يقلػػد بػػالزروع كػػؿ مػػا يسػػتنبت مػػف اةرض عنػػد حلػػاده إذا بمػ نلػػاباً و در دخػالً حػػالنً

عمػػى لػػاحبو ،ويشػػمؿ الػػزروع بأنواعيػػا والثمػػار والخض ػ اروات واةعػػالؼ ،ودليميػػا مػػف الق ػرآف [
ﮞﮟﮠﮡﮢﮣﮤﮥﮦﮧﮨﮩﮪ

ٓٗ

ﮫﮬﮭﮮﮯﮰﮱ﮲﮳﮴﮵﮶﮷﮸﮹﮺﮻﮼﮽﮾
﮿]

[ اةنعاـ .]ٔٗٔ :

كتتـ جباية زكاة الزركع بعدة أساليب منيا (الفادنيََُِ،ـ):
ٔ .أسػػموب الجبايػػة بالوكالػػة ،ويقػػوـ ىػػذا اةسػػموب عمػػى المؤسسػػات الزراعيػػة المرويػػة ،وقػػد
انحلرت في زكاة القطف فقط ،ويمتاز ىذا اةسػموب بقمػة تكػاليؼ الجبايػة وضػماف عػدـ
التيرب مف دفع الزكاة نحتكار عممية التسويؽ.

ٕ .أسموب تحلػيؿ زكػاة الػزروع عنػد تسػويقيا أو مػف خػالؿ مػا يسػمى بأسػواؽ المحالػيؿ،
وىي أسواؽ تشرؼ عمييا الدولػة ،ويمػزـ كػؿ مػزارع بتسػويؽ محلػولو مػف خالليػا ،حيػث
تق ػػوـ دا ػ ػرة الضػ ػ ار ب بجم ػػع الضػ ػ ار ب الزراعي ػػة كم ػػا ي ػػتـ تحل ػػيؿ الزك ػػاة عم ػػى أس ػػاس

اإلحلػػاء الفعمػػي لممحلػػوؿ الػػذي يػػتـ تسػػويقو دوف المجػػوء إلػػى عمميػػة الخػػرص ،ويمكػػف
أف تقبػػؿ الزكػػاة المتوجبػػة نقػػداً ويكػػوف مػػف خػػالؿ موظػػؼ الػػديواف أو م ػف خػػالؿ موظػػؼ
إدارة سوؽ المحاليؿ.

ٖ .كما تتـ الجباية بأسموب آخر متبع فػي تقػدير ظنػي يقػوـ بػو رجػؿ عػارؼ أمػيف وذلػؾ إذا
بدأ لالح الثمار فيخرص الخارص ما عمى النخيؿ مف الرطب ثـ يقدره تم اًر.

أمػا إذا جفػػت الثمػػار فػػال خػػرص فييػػا أمػػا الخػرص فػػي منػػاطؽ الز ارعػػة المطريػػة يسػػتفاد منػػو
في توفير المعمومات مما يسيؿ في وضع خطة لتجييزات الحلاد مف خيش ووقود وآليات وقػوة

عاممو.

ويتميز السوداف بالنشاط الزراعي بشػقيو المطػري والمػروي باإلضػافة أف زكػاة الػزروع ليسػت

مانً باطنػاً بػؿ ىػو معمػوـ يؤخػذ يػوـ حلػاده ،كمػا ط
أف الػوازع الػديني بػيف المػزارعيف مرتفػع ،وذلػؾ
نسبة لالستقرار وكثافة عمؿ الدعوة مف جانب إدارة الدعوة بالديواف في كؿ ونيات السوداف.
ب .أسس جباية زكاة عركض التجارة :

عرؼ القػانوف عػروض التجػارة بأنيػا " :مػاؿ لالتجػار غيػر المحػرـ شػرعاً ،وتشػمؿ اة ارضػي

والعقػػارات ومنافعيػػا والػػزروع والثمػػار واةنعػػاـ والػػدواجف وال ابػػات إذا ممكػػت لمتجػػارة" ،وىػػي تمثػػؿ
الوعػػاء الثػػاني مػػف حيػػث الحلػػيمة بعػػد زكػػاة الػػزروع ،وقػػدرىا القػػانوف بربػػع العشػػر ،كمػػا وحػػدد

نلػػاب أم ػواؿ التجػػارة وعروضػػيا منسػػوبة إلػػى الػػذىب ،حيػػث ُيعتبػػر وعػػاء عػػروض التجػػارة مػػف
اةوعية المتطورة في السوداف إذا وضعت الخطط المحكمة لجبايتيا مع توسع مواعيف انقتلاد،
ولذلؾ فِّف ىذا الوعاء يمكف أف ينافس وعاء الزروع أو يفوقو في الحليمة.

ومف أجؿ زيادة حليمة الجباية واستيعاب كؿ الوعاء فقد قاـ الديواف باآلتي (يوسؼٕٖٓٔ،ـ) :
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ٔ .توفر المعمومة عف المكمفيف ونشاطيـ التجاري ،وذلؾ ةىميتيا في زيادة إيرادات الجباية
حيث ثبت بالدراسة ،أنو كمما توفرت المعمومة زادت اإليرادات والعكس لحين.

ٕ .تحديد أسس تقدير الزكاة وذلؾ بانعتماد عمى اإلقرار الذاتي أو الحسابات المرفوعة مف
المكمفيف أو مف واقع المراجعة أو مف التقدير اإليجازي.

ٖ .تحديد إطار عمؿ لجاف انست ناؼ في المراكز والونيات حيث يحتاج العمؿ في عروض
التجارة إلى عالقة جيدة وثقة كبيرة بيف العامميف ودافعي الزكاة.

ٗ .التنسيؽ المستمر والتعاوف مع الجيات الحكومية المتعددة ذات اللمة وكذلؾ الجيات
الشعبية والمحمية.

ج .أسس جباية زكاة األنعاـ :
أوجب قانوف الزكاة تحليؿ الزكاة مف اةنعاـ بأنواعيا (البقر وال نـ واإلبؿ) وفقػاً لػبعض

اةسس وىي أف يحوؿ عمييا الحوؿ ،وأف تكوف سا مة ،وأن تكوف عاممة في حرث اةرض وأف
تبم النلاب ومقداره خمس لقبؿ ،وثالثػوف لمبقػر ،وأربعػوف لم ػنـ ،ول ػرض اسػتكماؿ النلػاب

يجب ضـ الل ار مع الكبار والذكور مع اإلناث ،كما نلت الال حػة عمػى ضػرورة تػوفر عػدد
مػف الشػروط اةخػػرى فػي جبايػػة زكػاة اةنعػػاـ ،منيػا أف تكػوف سػػميمة مػف العجػػوـ وأف تؤخػذ مػػف

أوسطيا مف حيث الحجـ والنوع وأف تكوف مف اإلناث بالنسػبة لقبػؿ اواذا لػـ تتػوفر تؤخػذ الزكػاة
نقداً (فرحافٕٓٔٓـ).
كما وألػدر ديػواف الزكػاة الوسػا ؿ اإلرشػادية مػف نشػرات ومطويػات تػنظـ جبايػة اةنعػاـ،

حيػث اسػتعاف فػي ذلػؾ بالمؤسسػات اةىميػة ولجػاف الزكػاة القاعديػة واتحػاد الرعػاة والوجيػاء

والجيات الحكومية ذات اللمة ،ويتـ توزيػع المتحلػؿ مػف اةنعػاـ عينػاً عمػى ملػرفي الفقػراء
والمساكيف في مناطؽ الجباية مباشرة بما يحقؽ مبدأ محمية الزكاة ،وقد ساعد التوزيػع المباشػر

كثي اًر في تطوير جبايتيا.

د .أسس جباية زكاة المستغالت :
تع ػػرؼ المس ػػت الت وفقػ ػاً لمق ػػانوف" :بأني ػػا ل ػػافي أجػ ػرة العق ػػارات اوانت ػػاج المػ ػزارع والمنتج ػػات

الحيوانية وما تدره وسا ؿ النقؿ مػف لػافي دخميػا ،وىػي تعامػؿ معاممػة النقػد فػي تقػدير نلػابيا،

حيػػث تؤخػػذ الزكػػاة بنسػػبة (٘ )%ٕ.ويشػػترط مػػرور الحػػوؿ وأف تبم ػ مػػا يسػػاوي قيمػػة (٘ ٛغ ػراـ
ذىب) مف العيار اةكثر تداونً (فرحافٕٓٔٓ ،ـ).

وقد اعتمد الػديواف فػي تحديػد ف ػات الزكػاة فػي كػؿ عػاـ عمػى المجػاف المشػتركة التػي يشػكميا

مف ممثميف لمديواف وممثميف لممكمفيف يمثموف ألحاب انختلاص في ىذا المجاؿ وكػذلؾ غرفػة
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النقػؿ باإلضػافة لفقيػاء وعممػاء ويػتـ القػرار مػف خػالؿ الد ارسػات التػي تعػدىا الجيػات الفنيػة حػوؿ
دخؿ اةوعية المعنية بالدراسة واللرؼ اإلداري الالزـ إلدارتيا ويتـ بعد ذلؾ حساب الزكاة عمػى

كؿ ماعوف باتفاؽ الجيات المشاركة في المجنة.

وبػػالرغـ مػػف ضػػعؼ مسػػاىمة ىػػذا الوعػػاء فػػي الجبايػػة الكميػػة إن أف الػػديواف يسػػعى لتطػػوير

إدارتو عبر اآلتي (يوسؼٕٖٓٔ،ـ) :

ٔ .التعػاوف مػع و ازرة الداخميػة فػي إلزاميػا لممكمفػيف إبػراز خمػو الطػرؼ مػف الزكػاة عنػد تػرخيص
وسا ؿ النقؿ.

ٕ .التعاوف مع ديواف الض ار ب والمحميات في تحليؿ زكاة العقارات وتبادؿ المعمومات.

ٖ .وضع قاعدة بيانات لمالكي وسا ؿ النقؿ والعقارات والتعاوف مػع سػمطات المػرور والمحميػات
والجيات اةخرى ذات اللمة بالموضوع.

ق .أسس جباية زكاة الماؿ المستفاد :

عػرؼ القػانوف المػاؿ المسػتفاد بأنػو " :الكسػب المحػؽ مػف بيػع اةلػوؿ(عقارات ،أ ارضػي،

س ػػيارات) ،باإلض ػػافة إل ػػى المكاف ػػلت واليب ػػات ودخ ػػوؿ الم تػ ػربيف ،ومرتب ػػات الم ػػوظفيف بالدول ػػة"
(الجروشػيٕٓٔٗ،ـ) ،حيػث يقػوـ ديػواف الزكػاة بالتنسػيؽ مػع جيػات انختلػاص التػي تسػتخرج
الوثػا ؽ القانونيػة مثػؿ إدارة تسػجيالت اة ارضػي ،عمػى التطػوير المسػتمر بشػأف ىػذا الوعػاء مػف
خػػالؿ تطػػوير قاعػػدة المعمومػػات الخالػػة بالعقػػارات واة ارضػػي واةلػػوؿ التػػي يػػتـ تػػداوليا فػػي

السوؽ (يوسؼٕٖٓٔ،ـ).

ك .أسس جباية زكاة المرتبات كاألجكر :
حي ػػث تعتب ػػر الس ػػوداف ى ػػي الدول ػػة الوحي ػػدة الت ػػي تطب ػػؽ مب ػػدأ اإللػ ػزاـ ب ػػدفع زك ػػاة الروات ػػب

واةجػػور ،وقػػد نلػػت المػوا ن التنفيذيػػة لقػػانوف الزكػػاة عمػػى أف يػػتـ حجزىػػا كضػريبة المرتبػػات مػػف
المنبع مف قبؿ القطاعػات الحكوميػة والخالػة التػي تقػوـ بػدفع المرتبػات واةجػور لموظفييػا ،بعػد

أف تأخذ بعيف انعتبار نلاب الزكاة وتنزيؿ مػا يقابػؿ الحاجػات اةلػمية ،وكالىمػا يحػدداف مػف
قبػػؿ لجنػػة الفتػػوى بػػديواف الزكػػاة ،وتقػػوـ الجيػػات الدافعػػة لمرواتػػب واةجػػور بتوريػػد زكػػاة المرتبػػات
المحجوزة عند المنبع إلى لندوؽ ديواف الزكاة مباشرة (قحؼٕٓٓٔ،ـ).

وتشير مؤشرات التحليؿ إلى قمة العا د مف ىذيف الوعاءيف ،ويرجع السبب في ذلػؾ إلػى

أف معظػـ مرتبػات العػامميف فػي الدولػة لػـ تبمػ النلػاب الشػرعي ،وبالتػالي ن تجػب فييػا الزكػاة
(يوسؼٕٖٓٔ ،ـ).

ز .أسس جباية زكاة الميف الحرة :
ٖٗ

ويقلػػد بيػػا اةعمػػاؿ التػػي يباشػػرىا الشػػخص بنفسػػو ولحسػػابو الخػػاص بلػػفة مسػػتقمة دوف

تبعيػ ػػة ةحػ ػػد ،وتشػ ػػمؿ الميػ ػػف دخػ ػػؿ ك ػ ػالً مػ ػػف الطبيػ ػػب ،والمينػ ػػدس ،والمحاسػ ػػب ،والمحػ ػػامي،
وألػػحاب الحػػرؼ المتنوعػػة ،حيػػث تخضػػع لمزكػػاة بنسػػبة ٘ %ٕ,مػػف لػػافي أربػػاح ألػػحابيا

وذلػ ػ ػػؾ عنػ ػ ػػد قبضػ ػ ػػيا عمػ ػ ػػى إذا بم ػ ػ ػػت نلػ ػ ػػاباً وكانػ ػ ػػت از ػ ػ ػػدة عػ ػ ػػف الحاجػ ػ ػػات اةلػ ػ ػػمية ليػ ػ ػػـ

(الفادنيٕٓٔٓ،ـ).

ح .أسس جباية زكاة المعادف :
يجػػب تحلػػيؿ الزكػػاة مػػف المعػػادف بتعريفيػػا الواسػػع وىػػي كػػؿ خػػارج مػػف اةرض سػواء كػػاف

جامداً أـ ما عػاً ،حيػث ألػدرت لجنػة الفتػوى بػديواف الزكػاة عمػى وجػوب الزكػاة فػي المعػادف كافػة
وفػػؽ نسػػب حػػددتيا الفتػػوى ،وقػػد أدرج وعػػاء زكػػاة المعػػادف ضػػمف اةوعيػػة فػػي الموازنػػة العام ػػة

لمعاـٖٕٔٓـ (يوسؼٕٖٓٔ،ـ).
ي .أسس جباية زكاة الركاز :

أوجب القانوف تحليؿ الزكاة مف الركاز بنسبة (ٕٓ )%بدوف اشتراط أي حوؿ أو نلاب.

ؾ .أسس جباية زكاة الذىب كالفضة :

يجػػب تحلػػيؿ الزكػػاة مػػف الػػذىب والفضػػة مػػف غيػػر الحمػػي بنسػػبة (٘ )%ٕ.وذلػػؾ إذا حػػاؿ

عمى كؿ منيما الحوؿ وكاف وزف الذىب يساوي (٘ ٛغراماً) ووزف الفضة يسػاوي (٘ ٜ٘غ ارمػاً)

مع مراعاة ضميما إلى بعضيما وتقييميما بالنقد إذا لـ يبم كؿ واحد منيما نلاباً.

ؿ .أسس جباية زكاة النقكد كما يقكـ مياميا :

أوج ػػب الق ػػانوف تحل ػػيؿ الزك ػػاة بنس ػػبة (٘ )%ٕ.م ػػف كاف ػػة أنػ ػواع النق ػػود وم ػػا يق ػػوـ مقامي ػػا

كػالودا ع واةوراؽ الماليػػة ذات القيمػػة النقديػػة واةوراؽ التػػي تقػوـ مقػػاـ النقػػد وذلػػؾ إذا حػػاؿ عمييػػا
الحوؿ وبم ت قيمتيا النلاب الذي تحدده لجنة الفتوى.

وقد بم إجمالي ما تػـ جمعػو خػالؿ العػاـ ٕٓٔٙـ حسػب تقريػر إنجػازات الػديواف مػا يقػارب

ٗ ٕ.٘ٚمميار جنيو سوداني ،موزعة حسب الجدوؿ أدناه كاآلتي (تقرير ديػواف الزكػاة السػوداني،
ٕٓٔٙـ):

ٗٗ

الكعاء

التحصيؿ الفعمي (جنيو سكداني)

الزروع

1,203,614,434

أنعاـ

164,702,933

عروض التجارة

911,974,582

الماؿ المستفاد

135,115,949

الميف الحرة

16,382,432

المست الت

54,060,777

المعادف

87,778,039

أخرى
اإلجمالي

437,686
2,574,066,832

المطمب الرابع :إجراءات تطبيؽ اإلقرار الزككم كتقدير الزكاة (الئحة الزكاةََِْ،ـ ،صُٕ-
ِّ).
أكالن  :تقديـ اإلقرار إلى الديكاف :
ٔ -يقوـ الديواف بِّعداد النماذج الخالة بِّق اررات الزكاة.
ٕ -يمأل الشخص المكمؼ بالزكاة البيانات الواردة باإلقرار المشار إليػو فػي البنػد (ٔ) ويقدمػو
لمديواف مرفقاً بو نسخاً مف المستندات واةوراؽ التي تؤيد لحة البيانات المشار إلييا.
ٖ -يجوز لمديواف في حالة الوكالة أف يعمف الوكيؿ كتابو بتقػديـ اإلقػرار المػذكور آنفػاً مػدعماً
بالمستندات واةوراؽ الالزمة وذلؾ ب رض تقدير الزكاة وجبايتيا.
ٗ -يجػػوز لمػػديواف مػػع عػػدـ اإلخػػالؿ بمػػا ورد فػػي البنػػديف (ٕ )ٖ-أف يطمػػب مػػف الشػػخص
المكمػػؼ بالزكػػاة أو الوكيػػؿ بحسػػب الحػػاؿ أف يرفػػؽ بػػاإلقرار المشػػار إليػػو آنف ػاً حسػػابات
معتمدة بواسطة مراجع معتمد وتعد وفقاً لألسس الحسابية المتعارؼ عمييا وةغراض ىذا
البند يقلد بالحسابات:
 الميزانية أو بياف الموجودات والديوف.ََُ

 حساب المتاجرة. حساب اةرباح. حساب اإليرادات والمدفوعات. أي حساب مماثؿ آخر أياً كاف نوعو. قا مة بالموارد المالية وأوجو اللرؼ.٘ -يجػب تقػديـ اإلقػرار مرفقػاً بػو المسػتندات واةوراؽ المطموبػة خػالؿ شػيريف اثنػيف مػف أوؿ
كؿ سنة ويجوز لألميف العاـ أف يمد الفترة ةي مدة يراىا مناسبة.
 -ٙيجػػب عمػػى الشػػخص المكمػػؼ بالزكػػاة الػػذي يقػػدـ إق ػ ارره وفق ػاً ةحكػػاـ البنػػد (ٕ) أف يبػػيف
عنوانػػو ب ػػرض إرس ػػاؿ اإلعػػالف والمكاتب ػػات إلي ػػو ،ويعتبػػر اإلع ػػالف ق ػػد تػػـ عن ػػد إع ػػالف
الشخص المذكور بو أو عند إرسػالو بالبريػد العػادة أو المسػجؿ أو الفػاكس بحسػب الحػاؿ
وفػػي حالػػة عػػدـ حضػػور ذلػػؾ الشػػخص فػػي الفت ػرة المحػػددة لقعػػالف أو المكاتبػػات يقػػوـ
الػػديواف بتقػػدير الزكػػاة عميػػو مػػف واقػػع المعمومػػات التػػي يػػتـ الحلػػوؿ عمييػػا بنػػاء عمػػى
المسن الميداني.
 -ٚيقوـ الػديواف لػدى تسػممو اإلقػرار والمسػتندات واةوراؽ وفقػاً ةحكػاـ البنػديف(ٕ )ٖ/بتسػميـ
ذلؾ الشخص أو الوكيؿ بحسب الحاؿ إيلػانً يتضػمف تػاريخ تسػمـ اإلقػرار والجيػة التػي
تسممتو وتوقيع المستمـ.
ثانيان  :فحص اإلقرار كتقدير الزكاة :
ٔ -يقوـ الديواف بواسطة أي مف إداراتو لدى تسػممو اإلقػرار والمسػتندات واةوراؽ ،بفحلػيما
واعتمادىا ما لـ تكف لديو أسباب مقنعة تدؿ عمى عدـ لحتيا.
ٕ -إذا ل ػػـ يحضػ ػػر الشػػػخص المكمػػػؼ بالزكػ ػػاة أو لػػػـ يحض ػػر اإلق ػ ػرار والمس ػػتندات واةوراؽ
المطموبة ،فيجوز لمديواف أو أي مف إداراتو بحسب الحاؿ أف يقوـ في ىذه الحالة بتقػدير
الزكاة وفقاً لمبيانات والمعمومات التي لديو.
ٖ -إذا حضػػر الشػػخص المكمػػؼ بالزكػػاة ولػػـ يتفػػؽ الطرفػػاف فيجػػوز لمػػديواف أو أي إدارة مػػف
إدا ارتػػو بحسػػب الحػػاؿ أف يقػػدر الزكػػاة وفق ػاً لمبيانػػات أو المعمومػػات الت ػي تت ػوافر لديػػو أو
يحسـ النزاع بأداء الشخص المكمؼ بالزكاة باليميف أماـ الموظؼ المخػتص ليكػوف إقػ ار اًر
مشفوعاً باليميف.
َُُ

ٗ -تكػػوف لمشػػخص المػػرخص لػػو مػػف قبػػؿ الػػديواف أو أي مػػف إدا ارتػػو سػػمطة دخػػوؿ اةمكنػػة
واستخداـ القوة المناسبة إذا استدعى اةمر ذلؾ والمعاينة وانطالع عمى المستندات وأي
أوراؽ أخرى ليا لمة بالزكاة ،وذلؾ في أي وقت أثناء ممارسة الشخص المكمؼ بالزكػاة
لعممو الرسمي ،كما يجوز لو الحجز عمى أمواؿ الشخص المذكور ،ويجوز لو عند قيامو
بكػػؿ اإلج ػراءات المػػذكورة أعػػاله أف يسػػتعيف فػػي اتبػػاع اإلج ػراءات بػػأي وكيػػؿ نيابػػة أو
شرطي وذلؾ مف أجؿ تقدير الزكاة.
٘ -تراعى مبادئ المحاسبة المبينة أدناه عند تقدير زكاة عروض التجارة والمبادئ ىي:
 مبدأ التقويـ بقيمة السوؽ بأسعار الجممة بأف يقوـ المعروض في نياية الحوؿ بسعرالسوؽ الحالي.
 مبدأ السنوية بتحديد السنة اليجرية كأساس لمقياس. مبػػدأ اسػػتقالؿ السػػنوات الماليػػة بحيػػث ن تؤخػػذ الزكػػاة إن مػػف اةم ػواؿ المكتسػػبة فػػيخالؿ تمؾ السنة.
 اعتبػػار النمػػاء فػػي المػػاؿ حقيقػػة أو حكم ػاً فػػي أثنػػاء الحػػوؿ إذا كػػاف متل ػالً بػػو أومنفلالً فيخضع لمزكاة كأرباح العاـ.
 مبػػدأ القػػدرة التكميفيػػة الػػذي يعنػػي ممػػؾ النلػػاب الشػػرعي لمزكػػاة والػػذي تحػػدده لجنػػةاإلفتاء بالديواف سنوياً.
 مبدأ تبعية المػاؿ ،بػأف تحلػر جميػع اةمػواؿ التػي يممكيػا الشػخص المكمػؼ بالزكػاةفي بالد اإلسالـ أو خارجيا وأف تضـ اةمواؿ المتجانسة إلى بعضيا بعضاً.
 مبػػدأ عػػدـ ازدواجيػػة الزكػػاة بػػأن تؤخػػذ الزكػػاة مػرتيف فػػي العػػاـ الواحػػد مػػف مػػاؿ بسػػببواحد.
ثالثان  :التقدير اإلضافي :
إذا ارتكػػب الشػػخص المكمػػؼ بالزكػػاة جريمػػة ال ػػش أو أىمػػؿ فػػي اإلدنء بػأي بيانػػات تتعمػػؽ
بالزكاة عف أي سنة تقدير ،يجوز لمديواف في ىذه الحالة إجراء تقػدير إضػافي عػف السػنة المشػار
إلييا حتى لو ترتب عمى ذلؾ إعادة البحث في أمر سبؽ البت فيو.
رابعان  :الدفاتر الحسابية المعتمدة :
يحتفظ الشخص المكمؼ بالدفاتر الحاسبية اآلتية وىي:
َُِ

ٔ -دفتر اليومية.
ٕ -دفتر اةستاذ.
ٖ -دفتر الجرد وتسجؿ فيو الكميات اللادرة والواردة.
خامسان  :إجراءات جباية الزكاة كالضمانات :
ٔ -تجبػػي الزكػػاة المفروضػػة عنػػد تقػػديـ اإلقػرار وتسػػدد دفعػػة واحػػدة فػػي موعػػد ن يتعػػدى الثالثػػيف
يوماً مف تاريخ اعتماد اإلقرار عمى النحو التالي:
 نقداً في المعادف وأمواؿ التجارة وعروضيا وما يقوـ مقاـ الذىب والفضة والنقود والػديفوالمكافلت والحقوؽ المالية السابقة ودخػوؿ ألػحاب الميػف الحػرة والسػودانييف العػامميف
بالخارج والمست الت.
 نقداً أو عيناً في الذىب والفضة والركاز والزروع والثمار واةنعاـ. يجوز في حالة الضرورة أو الملمحة العامة أخد الزكاة نقداً.ٕ -لم ػػديواف الح ػػؽ ف ػػي أف يعم ػػف كتاب ػػة ك ػػؿ ش ػػخص ف ػػي ذمت ػػو أمػ ػواؿ الش ػػخص المكم ػػؼ بالزك ػػاة
بالحجز عمى اةمواؿ الموجودة بطرفو وتوريد زكاتيا إلػى الػديواف بالقػدر المحػدد وذلػؾ خػالؿ
خمسة عشر يوماً مف تاريخ اإلعالف.
ٖ -يجوز لألميف العاـ أو مف ينوب عنو أو مف يفوضو اآلتي:
ٔ -إلزاـ كؿ شخص يػؤوؿ أو ينقػؿ إليػو أي مػاؿ أف يػدفع الزكػاة المسػتحقة عػف ذلػؾ المػاؿ
إذا لـ يتـ تسديدىا بواسطة البا ع إذا نص عمى ذلؾ في عقد البيع أو جرى بو العرؼ،
ويجوز لمديواف ممارسة كؿ السمطات التي يكمفيا لو القانوف لجباية الزكاة.
ٗ -يجػػب عمػػى الوكيػػؿ أو الولػػي أو الػػولي إخ ػراج الزكػػاة المسػػتحقة مػػف مػػاؿ اةلػػيؿ أو فاقػػد
اةىمية أو ناقص اةىمية أو المولى عميو.
٘ -إذا لػػـ يسػػدد الزكػػاة فػػي التػػاريخ المحػػدد لػػذلؾ أو قبمػػو يجػػوز لألمػػيف العػاـ أو مػػف يفوضػػو أف
يقوـ باإلجراءات اآلتية:
ٔ -الحجز عمى أمػواؿ الشػخص المكمػؼ بالزكػاة أو بضػاعتو وأمتعتػو وأي ممتمكػات أخػرى
ممموكة لو وذلؾ ب رض جباية الزكاة ويجوز لمشخص المرخص لو مف قبػؿ الػديواف أو
أي م ػػف إدا ارت ػػو ب ػػالحجز أف ي ػػدخؿ ب ػػالقوة ف ػػي أثن ػػاء س ػػاعات العم ػػؿ أي ػػا م ػػف اةمكن ػػة
مسػػتخدماً القػػوة الالزمػػة لمقيػػاـ بػػذلؾ ،كمػػا يجػػوز لػػو انسػػتعانة بػػأي مػػف رجػػاؿ الشػػرطة
َُّ

الحاضريف وقت توقيع الحجز ويظؿ الحجز قا ماً لمدة أسبوعيف ،إمػا فػي المكػاف الػذي
تـ فيو الحجز أو أي مكاف أخػر ويػتـ البيػع بػالمزاد فػي وجػود الشػخص المكمػؼ بالزكػاة
أو مف ينوب عنو إذا أمكف ذلؾ.
ٕ -في حالػة الحجػز عمػى أمػواؿ الشػخص المكمػؼ بالزكػاة لػدى البنػوؾ يػتـ التنفيػذ بواسػطة
المحكم ػػة المختل ػػة ،وتعتب ػػر الزك ػػاة ف ػػي ى ػػذه الحال ػػة دينػ ػاً مس ػػتحقاً لم ػػديواف م ػػع تكف ػػؿ
المكمػػؼ بالملػػروفات ،ويعتبػػر تقػػديـ شػػيادة مػػف الػػديواف تتضػػمف اسػػـ المػػدعى عميػػو
وعنوانػػو وقيمػػة الزكػػاة المسػػتحقة منػػو بينػػة كافيػػة بػػأف تمػػؾ الزكػػاة مسػػتحقة عمػػى ذلػػؾ
الشخص وسند تنفيذي لممحكمة إللدار ق ارراىا بدوف الحاجة لظيور اةميف العامة أو
اةميف بحسب الحاؿ.
سادسان  :لجاف المظالـ كاالستئنافات :

يػػتـ تشػػكيؿ لجػػاف لمنظػػر فػػي المظػػالـ المقدمػػة مػػف المكمفػػيف المتظممػػيف مػػف تقػػديرات الزكػػاة

المنلوص عمييا في القانوف عمى الوجو اآلتي:

ٔ -بأمانة الشركات والم تربيف والمحمية يكونيا اةميف.
ٕ -بالونية واةمانة يتـ تشكيميا بواسطة اةميف العاـ.
سابعان  :إجراءات لجاف المظالـ بالمحمية كأمانة الشركات كالمغتربيف :
ٔ -يتقدـ الشخص بتظممو كتابة خالؿ أسبوعيف مف لدور اإلعالف بالتقدير مبيناً أسػباب
تظممو عمى وجو الدقة مرفقاَ اإلقرار والمستندات واةوراؽ المؤيدة لتظممو.
ٕ -يسدد الشخص الزكاة حسب إق ارره.
ٖ -تقوـ لجنة المظالـ المػذكورة بػالنظر فػي الػتظمـ ويجػوز ليػا اسػتجواب المػتظمـ ومناقشػتو
فيمػػا يتعمػػؽ بػػاإلقرار والمسػػتندات واةوراؽ المشػػار إلييػػا فػػي البنػػد (ٔ) ثػـ تلػػدر قرارىػػا
في التظمـ بأف تؤيد التقػدير أو تخفضػو أو تزيػده أو تم يػو أو أف تػأمر بػأي إجػراء آخػر
تراه مناسباً.
ٗ -ترسؿ المجنة ق ارراىا في التظمـ إلى المتظمـ بلورة إلى الجية المختلة
ثامنان  :اإلجراءات أماـ لجنة المظالـ بالكالية كاألمانة العامة :
ٔ -إذا لـ يقتنع الشخص المتظمـ بقرار لجنة المظػالـ فِّنػو يجػوز لممػتظمـ أف يتقػدـ باسػت نافو
ض ػػد القػ ػرار الم ػػذكور أم ػػاـ لجن ػػة التظمم ػػات بالونيػ ػة بالنس ػػبة لقػ ػ اررات لجن ػػة المحمي ػػة أو
َُْ

باةمانػػة العامػػة بالنسػػبة لق ػ اررات لجنػػة المظػػالـ بأمانػػة الشػػركات والم ت ػربيف وذلػػؾ خػػالؿ
خمسة عشر يوماً مف تسممو القرار.
ٕ -تقوـ لجنة المظالـ بالونية وباةمانػة العامػة بػالنظر فػي انسػت ناؼ ويجػوز ليػا اسػتجواب
المتظمـ ومف ثـ تلدر ق ارراىا فػي انسػت ناؼ إمػا بتأييػد القػرار أو تخفيضػو أو إل ا ػو أو
أف تػػأمر بػػأي إج ػراء مناسػػب آخػػر ،ويجػػوز ليػػا كػػذلؾ أف تتفػػؽ مػػع المػػتظمـ عمػػى الزكػػاة
الواجب دفعيا.
ٖ -ترسؿ المجنة قرارىا في التظمـ إلى المتظمـ بلورة إلى الجية المختلة.
تاسعان  :اختصاصات المجنة العميا لممظالـ :
تختص المجنة العميا لممظالـ والمنشأة بالنظر في الطعوف المقدمة مف المتظممػيف مػف قػ اررات
لجنة مظالـ الونية أو اةمانة العامة وذلؾ خالؿ خمسة عشر يوماً مػف تػاريخ تسػممو القػرار ومػع
عدـ اإلخالؿ بعموـ ما تقدـ تكوف لمجنة انختلالات اآلتية:
ٔ -انط ػػالع عم ػػى المس ػػتندات واةوراؽ الت ػػي رفع ػػت لي ػػا ب ػػالتظمـ الم ػػذكور وطم ػػب إم ػػدادىا
بالمعمومات المتعمقة بذات التظمـ التي تساعد عمى التولؿ إلى القرار العادؿ.
ٕ -اسػػتدعاء اةطػراؼ التػػي ليػػا لػػمة بالموضػػوع وأخػػذ أقواليػػا وانسػػتعانة بػػأي مػػف الجيػػات
الفنيػػة التػػي تػػرى ضػػرورة انسػػتعانة بيػػا ،ويجػػوز لمجنػػة أف تأخػػذ أق ػواؿ اةط ػراؼ عمػػى
اليميف.
ٖ -إلدار قرارىا النيا ي في الطعف المرفوع إلييا اواخطار اةطراؼ المعنييف بو.
عاش ارن  :اإلجراءات التنفيذية لتحديد كعػاء الزكػاة ( زكػاة عػركض التجػارة( ،د .ت) ،ص ُٓ-
ُٕ):
يمكف أف نجمؿ مراحؿ حساب زكاة الماؿ في الخطوات التالية :
أونً :تحديد تاريخ حموؿ الحوؿ :وىو التاريخ الذي تجب وتحسب عنده الزكاة وىو يختمػؼ حسػب
طبيعة المػاؿ وظػروؼ المزكػي ،ماعػدا زكػاة الػزروع والثمػار والمعػادف والركػاز حيػث تػؤدي الزكػاة
عند الحلاد أو الحلوؿ عمى المعادف وما في حكميا مف الثروة المعدنية والبحرية.

َُٓ

ثانياً :تحديد وتقويـ (قياس) اةمواؿ المختمفة الممموكة لممزكي ،ويكوف ذلؾ في نياية الحوؿ وفؽ
قواع ػػد وأحك ػػاـ الزك ػػاة وبي ػػاف م ػػا ي ػػدخؿ مني ػػا ف ػػي الزك ػػاة ويطمػ ػؽ عميي ػػا ال ػػطالحا "الموج ػػودات"
(اةلوؿ) الزكوية ،وىي التي ينب ي أف تتوفر فييا شروط الزكاة التالية:
 الممؾ التاـ. النماء فعالً أو تقدي اًر. حونف الحوؿ :ماعدا في زكاة الزروع والثمار والمعدف والركاز. أن تكوف قد خضعت لمزكاة في نفس الحوؿ. أف تكوف خالية مف الديوف. أف تبم النلاب.ثالثاً :تحديد وتقويـ (قياس) المطموبات (انلتزامات والخلوـ) الحالة الواجبة الخلـ مف اةمواؿ
الزكويػػة ،ويكػػوف ذلػػؾ فػػي نيايػػة الحػػوؿ وفػػؽ مػػا نلػػت عميػػو أحكػػاـ الزكػػاة ويقلػػد بالمطموبػػات
الواجبة الحسـ :انلتزامات قليرة اةجؿ الحالة السداد وتتوفر فييا شروط الحسـ التالية:
 أف تكوف مرتبطة بالنشاط. أف تكوف حاسة السداد خالؿ الحوؿ المقبؿ. أف تكوف مشروعة.رابع ػ ػاً :تحديػ ػػد وعػ ػػاء الزكػ ػػاة ،وذلػ ػػؾ بطػ ػػرح المطموبػ ػػات الحالػ ػػة (الواجبػ ػػة الحسػ ػػـ) مػ ػػف اةم ػ ػواؿ
(الموجودات أو اةلوؿ) الزكوية وذلؾ بالمعادلة التالية:
وعاء الزكاة = الموجودات الزكوية –المطموبات الواجبة الحسـ.
خامساً :تحديد وتقويـ مقدار النلاب ،وذلؾ حسب نوع الماؿ أو نوع النشاط موضوع الزكاة.
سادساً :مقارنة وعاء الزكاة المحدد وفؽ الخطوة الرابعة مع النلاب المقوـ وفؽ الخطوة السػابقة،
وذل ػػؾ لمعرف ػػة إذا كان ػػت ىن ػػاؾ زك ػػاة تس ػػتحؽ أـ ن ،ةن ػػو إذا بمػ ػ الوع ػػاء النل ػػاب تحس ػػب زك ػػاة
الماؿ.
سابعاً :تحديد القدر الذي يؤخذ مف وعاء الزكاة ،ويعرؼ بسعر الزكاة فقد يكوف:
 رب ػػع العش ػػر (٘ )%ٕ.ف ػػي حال ػػة زكػ ػاة النق ػػديف وع ػػروض التج ػػارة والمس ػػت الت وكس ػػبالعمؿ والميف الحرة والماؿ المستفاد ،وكذلؾ المعادة طبقاً لما رجحو جميور الفقياء.
َُٔ

 نلؼ العشر (٘ )%في حالة زكاة الزروع والثمار التي تسقى باآلنت (بكمفة الري). العشر (ٓٔ )%في حالة زكػاة الػزروع والثمػار التػي تسػقى بػالعيوف واةمطػار (بػدوفكمفة ري).
 الخمس (ٕٓ )%كما ىو الحاؿ في زكاة الركاز.ثامناً :حساب مقدار الزكاة الواجبة ،عف طريؽ ضرب وعاء الزكاة في سػعر (مقػدار) الزكػاة وفػؽ

المعادلة التالية :

الزكاة المستحقة = وعاء الزكاة * سعر الزكاة.

وبالول ػػوؿ إل ػػى ى ػػذه المرحم ػػة يك ػػوف محاس ػػب الزك ػػاة ق ػػد تمك ػػف م ػػف تحدي ػػد مق ػػدار الزك ػػاة

المستحقة مف الماؿ ويبقى عميو النظر في طبيعة المكمؼ لمعرفة الكيفية.
تاسعاً :تحميؿ مقدار الزكاة ،والتي تتـ عمى النحو التالي:
 في حالة المؤسسات الفردية :يتحمؿ مالؾ المؤسسة كؿ مقدار الزكاة الواجبة. في حالة شركات خالة :يوزع مقدار الزكاة عمػى الشػركاء حسػب حلػة كػؿ مػنيـ فػيرأس الماؿ.
 فػػي حالػػة شػػركات اةم ػواؿ :يقسػػـ مقػػدار الزكػػاة عمػػى عػػدد اةسػػيـ لتحديػػد نلػػيب كػػؿسيـ مف مقدار الزكاة ثـ بعد ذلؾ يحسب نليب كؿ مسػاىـ مػف الزكػاة بقػدر مػا يممػؾ
مف أسيـ الشركة.
 في حالة المضاربة الشػرعية (مشػاركة العمػؿ مػع المػاؿ) فينػا يػؤدي المضػارب(العامؿ)الزكاة عف نليبو في الربن أما المموؿ (لاحب الماؿ) فيؤدي زكاة رأس الماؿ والربن
محسوماً منيا نليب المضارب.
ولممزيد مف اإليضاح باإلمكاف الرجوع إلى الممحؽ رقـ (٘).

َُٕ

المبحث الثالث :اإلقرار الزككم كتحديد كعاء الزكاة في فمسطيف.
المطمب األكؿ  :اإلجراءات التنفيذية لتطبيؽ اإلقرار الزككم ( قانكف تنظيـ الزكاةََِٖ ،ـ):

أكالن  :تقدير الزكاة :

وفقا لممادة (ٓ )ٙمف الال حة التنفيذية لقانوف تنظيـ الزكاة ،فِّنو يتـ تقدير الزكاة وفقاً لما يمي:

ٔ .بلػػورة ذاتيػػة مػػف المكمػػؼ مػػف خػػالؿ تقػػديـ إقػرار إلػػى اليي ػػة مػػف قبػػؿ الشػػخص الطبيعػػي أو
المعنوي مرفقاً بحسابات ختامية موثقة مف مدقؽ وفؽ ما تحدده اةنظمة والموا ن.

ٕ .إدارياً في حالة عدـ تقدـ المكمؼ باإلقرار خالؿ اآلجاؿ المحددة لذلؾ ،أو عػدـ قبػوؿ التقػدير
الػػذاتي بلػػورة كميػة ،يقػػع التقػػدير مػػف قبػػؿ ر ػػيس مجمػػس إدارة اليي ػػة أو مػػف ُيفوضػػو ويسػػمى
بالتقدير اإلداري.

ٖ .بانتفاؽ بػيف المكمػؼ واليي ػة عمػى قيمػة الزكػاة فػي حالػة اعتػراض ر ػيس مجمػس إدارة اليي ػة
عمػػى بعػػض مػػا جػػاء فػػي إق ػرار المكمػػؼ ،أو فػػي حالػػة اعت ػراض المكمػػؼ عمػػى قيمػػة التقػػدير

اإلداري.

ٗ .التقدير مف قبؿ المحكمة المختلة استجابة لطعف المكمؼ بتقدير ر يس مجمس إدارة اليي ة.

كمػػا أوضػػحت المػػادة رقػػـ (ٔ )ٙمػػف الال حػػة التنفيذيػػة لقػػانوف تنظػػيـ الزكػػاة اإلج ػراءات الالزمػػة
لتقديـ اإلقرار الزكوي كاآلتي :

ُٔ .يكمؼ كؿ شخص مكمؼ ممزـ بتقديـ إق ار اًر يتضمف بياناً بمقدار الزكاة الواجب أداؤىا
المعزز بالمستندات والمعمومات الالزمة وتكوف تمؾ اإلق اررات والمعمومات خاضعة
لمتدقيؽ مف قبؿ مس وؿ اليي ة.

المعد مف اليي ة ُمبيف فييا الجداوؿ
ٕ .يتعيف عمى المكمؼ أف يقدـ إق ار اًر وفؽ النموذج ُ
المتعمقة بيذا الكشؼ وتعتبر كجزء مف ىذا اإلقرار إلى الدا رة خالؿ اةربعة أشير
التالية مف نياية سنتو المالية ،مبيناً التفليالت المتعمقة بدخمو اإلجمالي ودخمو اللافي
اواعفاءاتو ودخمو الخاضع لمضريبة والضريبة المستحقة عميو عف السنة المالية السابقة.
ويقدـ اإلقرار مقابؿ إيلاؿ أو يرسؿ بالبريد المسجؿ إلى اليي ة خالؿ المدة المذكورة

أعاله ويترتب عمى المكمؼ دفع الزكاة المستحقة مف واقع اإلقرار في الموعد المحدد

لتقديمو.

ٖ .يحؽ لمس وؿ اليي ة أف يلدر تعميمات يمزـ بموجبيا ف ات أو أشخاص معينيف بتقديـ
اإلقرار المنلوص عميو في ىذه المادة خالؿ المواعيد المحددة.

َُٖ

ٗ .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
سنة ،وأف تكوف معدة وفقا لممبادئ المحاسبية المعموؿ بيا في فمسطيف.

 .ٙعمى المكمفيف مف غير الوارديف في البنديف (ٗ )٘،أف يبينوا في إقرارىـ ما
يقدرونو للافي الدخؿ ،مف خالؿ كشؼ مختلر إليراداتيـ وملروفاتيـ عف كؿ سنة.

 .ٚيحتفظ المكمفوف بسجالت ومستندات مالية منظمة حسب اةلوؿ والقوانيف ولمدة خمس
سنوات.

 .ٛلميي ة الحؽ في قبوؿ القيمة المقدرة ذاتياً 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 كمياً أو جز ياً خالؿ مدة ن تتجاوز ثالث
شيور مف تاريخ استالـ اإلقرار.

بناء عمى اإلقرار الذي يقدمو وفي
ٓٔ .تحدد اليي ة مقدار الزكاة المستحقة عمى المكمؼ ً
حالة عدـ التزامو يحؽ لميي ة تقدير الزكاة جزافاً.
ٔٔ .يجوز لممكمؼ انعتراض عمى ىذا التقدير وفؽ اإلجراءات المبينة في القانوف.

ُِ .تبم اإلشعارات اللادرة عف اليي ة لممكمؼ أو المفوض عنو قانوناً أو إرسالو بالبريد
المسجؿ أو بالبريد اإللكتروني إلى آخر عنواف معروؼ لو أو لمحؿ عممو ،وفي حاؿ

إرساؿ اإلشعار بالبريد المسجؿ أو اإللكتروني فِّف الشخص يعتبر مبم اً بعد مرور مدة
ن تزيد عمى خمسة عشر يوماً مف اليوـ التالي.

ٖٔ .يجوز لممكمؼ أف ينيب عنو خطياً أياً مف اةشخاص لتمثيمو لدى اليي ة.

ٗٔ .يجوز لميي ة أف تتفؽ مع المكمؼ عمى مقدار الزكاة الواجب عميو أداؤىا وذلؾ في أي
وقت قبؿ لدور حكـ نيا ي بتحديد قيمتيا.

٘ٔ .تلدر اليي ة شيادة لمف يطمبيا تبيف موقفو مف أداء الزكاة.

 .ٔٙيمتزـ المكمؼ بِّيداع أمواؿ الزكاة الواجبة عميو خالؿ مدة ن تزيد عف شير مف تاريخ
لدور اإلشعار.

ثانيان  :االعتراضات كالتظممات :

ٔ .يعتمد اإلقػرار مػا لػـ تقػـ قرينػة قويػة بعػدـ لػدقو ،فػِّف قامػت القرينػة فمميي ػة وفروعيػا أف
تمجأ إلى الوسا ؿ المشروعة لمكشؼ عف قدر الزكاة.
َُٗ

ٕ .يجوز ةي شخص قُدرت عميو الزكاة بقرار إداري مف قبؿ اليي ػة أو ُرفػض تقػديره الػذاتي
التظمـ لمر يس أو مف يفوضو.
ٖ .يػػدعو الػػر يس أو مػػف يفوضػػو المػػتظمـ إلػػى جمسػػة لمنظػػر فػػي تظممػػو ،ولممػػتظمـ أف يقػػدـ
البينة عمى أسباب تظممو ،ون يجوز لػو خػالؿ جمسػة أو جمسػات النظػر فػي الػتظمـ إبػداء

أية أسباب غير مذكورة في التظمـ المقدـ لميي ة.

ٗ .لم ػػر يس أو م ػػف يفوض ػػو ح ػػؽ طم ػػب المعموم ػػات والتفال ػػيؿ والبيان ػػات المتعمق ػػة ب ػػأمواؿ
المزكي.
الشخص ُ

المزكي المتظمـ أف يدفع المبم الذي يسمـ بو في التظمـ عند تقديـ تظممو
٘ .عمى الشخص ُ
كدفعة عمى حساب الزكاة.

المزكػػي والػػر يس أو مػػف يفوضػػو عمػػى تقػػدير أمػواؿ الزكػػاة،
 .ٙإذا تػػـ انتفػػاؽ بػػيف الشػػخص ُ
المزكي الطعف فيو استناداً ةحكاـ ىذا القانوف.
فِّنو ن يجوز لمشخص ُ
المزكػي عمػى تقػدير الزكػاة
 .ٚإذا لـ يتولؿ الر يس أو مف يفوضو إلى اتفػاؽ مػع الشػخص ُ
المزكي جمسة النظر في التظمـ المحددة لو فِّنو يجوز لمر يس أو
أو لـ يحضر الشخص ُ

المػػتظمـ منيػػا أو يخفضػػيا أو يزيػػدىا أو يم ييػػا
مػػف يفوضػػو بق ػرار ُمعمػػؿ أف يقػػر الزكػػاة ُ
وذلؾ وفؽ المعمومات والبيانات المتوفرة.

 .ٛق اررات الر يس أو مف يفوضو قابمة لمطعف لدى محكمة انست ناؼ الشرعية خالؿ خمسة
المزكي بقرار الزكاة المستحقة.
عشر يوماً مف تاريخ تبمُ ُ
 .ٜتختص محكمة انست ناؼ الشرعية بالنظر في الطمبات المقدمة لمطعف في ق اررات الزكاة
المسػػتحقة اواعػػادة النظػػر فػػي تقػػديرات الزكػػاة التػػي يجػػوز اسػػت نافيا بموجػػب أحكػػاـ ىػػذا
القانوف.

ٓٔ .تُعطي قضايا الزكاة المطعػوف بيػا لػفة انسػتعجاؿ وتكػوف جمسػاتيا سػرية إن إذا أمػرت
المحكمة بخالؼ ذلؾ.
ٔٔ .عمى الطاعف أف يدفع عند تقديـ طمػب الطعػف رسػماً مسػتقالً عػف كػؿ سػنة مطعػوف فييػا

بنسبة (ٔ )%مف الفرؽ بػيف مقػدار قيمػة الزكػاة المقػدرة عميػو والمقػدار الػذي يسػمـ بػو مػف

تمؾ الزكاة عمى أف ن يزيد عف ما ة دينار أردني أو ما يعادليػا بالعممػة المتداولػة قانونػاً،
ويدفع نلؼ ىذا الرسـ عند تجديد الطمب الذي شطب.

ٕٔ .يكوف قرار المحكمة نيا ياً وغير قابؿ لالست ناؼ.

َُُ

يدع بيا أماـ الشخص الذي لدر عنو قرار أو أمر التقدير
ٖٔ .ن يجوز إثبات أية وقا ع لـ ٍ
المطعوف فيو ،وعمى الطاعف إقامة الدليؿ إلثبات ادعاءاتو.

ٗٔ .عمى الطاعف أف يبيف في طمب الطعف المبم الذي يسمـ بو مف الزكاة المقػدرة عميػو وأف

يقدـ إلى المحكمة مع طمب الطعف إيلانً بدفعو إلى المطعوف ضده ،ويرد طمب الطعف

إذا لـ يدفع المبم المسمـ بو عمى ىذا الوجو.

المزكي خطياً بمقدار الزكػاة المسػتحقة عميػو
٘ٔ .يتولى الر يس أو مف يفوضو تبمي الشخص ُ
وفقاً لقرار المحكمة.
 .ٔٙيتولى تمثيؿ اليي ة لدى المحكمة بما في ذلؾ المدافعة والمرافعػة عنيػا فػي كافػة القضػايا
المتعمقة بالزكاة أحد موظفي اليي ة الحقوقييف أو أكثر وبتفويض خطي مف الر يس.

 .ٔٚلممحكمػػة الحػػؽ فػػي أف تسػػتعيف بمػػف ت ػراه مػػف ذوي الخب ػرة والمعرفػػة عمػػى أف يكػػوف مػػف
جية محايدة.

ثالثان :تحصيؿ الزكاة:

ٔ .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.

ٖ .إذا دفػػع مكمػػؼ عػػف أي سػػنة مبم ػاً أكثػػر مػػف المقػػدار المسػػتحؽ عميػػو ،فيحػػؽ لػػو اسػػترداد
المبم ال از د الذي دفعو ،وتلدر اليي ة شيادة بالمبم الواجب رده خالؿ شير مف تاريخ

مطالبة ذلؾ الشخص.

ٗ .يجوز اعتبار المبال ال از دة دفعات مقدمة لحساب المكمؼ لمسنوات القادمة.

٘ .يعتبر الشخص المقيـ الذي يكوف وكيالً قانونياً أو تجارياً أو فرعاً أو شريكاً لمكمؼ غيػر
مقػيـ أو لػػو عالقػة تجاريػػة معػػو مسػؤونً عػػف القيػػاـ بالنيابػة عػػف ذلػػؾ المكمػؼ غيػػر المقػػيـ
بجميع اةمور واإلجراءات المنلوص عمييا في ىذه الال حة.

ُُُ

المطمب الثاني  :مدل إمكانية االستفادة مف التجارب اإلسالمية السابقة نحك تطبيؽ اإلقرار
الزككم في فمسطيف.

أكالن  :النتائج التي تـ التكصؿ إلييا مف خالؿ التجارب السابقة :

ُ -لقد سعت كثير مف الدوؿ اإلسالمية إلى تطبيؽ الزكاة باللورة الجماعية عف طريؽ إلدار
قوانيف تنظـ جبايتيا وتوزيعيا عمى ملارفيا الشرعية عبر مؤسسات زكوية ليا ىياكميا اإلدارية.

ٕ -جميوريػػة السػػوداف والمممكػػة العربيػػة السػػعودية كانتػػا مػػف أوا ػػؿ الػػدوؿ اإلسػػالمية التػػي سػػنت
قوانيف وم ارسػيـ تػنظـ مػف خالليػا تطبيػؽ الزكػاة  ،ولقػد تطػورت ىػذه التشػريعات مػع مػرور الػزمف

لتالءـ المستجدات الفقيية والتطورات التكنولوجية الحديثة .

ٖ -إف المممك ػػة العربي ػػة الس ػػعودية ن تعتم ػػد ف ػػي تطبي ػػؽ الزك ػػاة عم ػػى ق ػػانوف خ ػػاص اوانم ػػا يق ػػوـ
نظاميا الزكوي عمى مجموعة مف اةوامر الممكية والق اررات.
ٗ -تميزت السوداف بالتدرج فػي تطبيػؽ الزكػاة  ،فقػد مػرت عمػى ع ّػدة م ارحػؿ  ،انطالقػاً بمشػروع
لندوؽ الزكاة الذي يقوـ عمى مبدأ الطواعية في جمع الزكاة  ،وبعدىا لدر قػانوف اإللػزاـ بػدفع

الزكاة وأنشأ ما يعرؼ بديواف الض ار ب والزكاة  ،ثـ تالىا لدور قانوف يقضي بفلؿ الزكاة عف

الضػ ػريبة  ،وانفرادى ػػا ب ػػديواف خ ػػاص ذو شخل ػػية اعتباري ػػة ومك ػ ّػوف م ػػف إدارات مركزي ػػة وأخ ػػرى
إقميمية.
٘ -فيما يتعمؽ بالمممكة العربية السعودية ،فرغـ أف ىناؾ جية رسمية لجمع الزكػاة وىػي اليي ػة

العامػ ػػة لمزكػ ػػاة والػ ػػدخؿ ،إن أف المممكػ ػػة العربيػ ػػة السػ ػػعودية قامػ ػػت بتسػ ػػخير بعػ ػػض المؤسسػ ػػات
الحكوميػػة التابعػػة لػػبعض الػػو ازرات وحممتيػػا بعػػض الميػػاـ والوظػػا ؼ  ،فكمفػػت المؤسسػػة العامػػة

للوامع ال الؿ ومطاحف الدقيؽ التابعػة لػو ازرة الز ارعػة بجبايػة زكػاة القمػن  ،كمػا اسػتعانت بػو ازرة
الداخمي ػػة ف ػػي جباي ػػة الثمػ ػار وبييم ػػة اةنع ػػاـ  ،ف ػػي ح ػػيف أس ػػندت ميم ػػة التوزي ػػع لوكال ػػة الض ػػماف
انجتماعي التابعة لو ازرة الشؤوف انجتماعية.

 -ٙلقد اعتمد ديواف الزكاة السوداني فػي تحلػيمو لمزكػاة عػدة أسػاليب تختمػؼ بػاختالؼ خالػية
كؿ وعاء  ،وقد ساىمت تمؾ اةساليب بتسييؿ عممية الجبايػة لمػديواف ولممػزكيف  ،إن أف بعضػيا

لػػو عيػػوب مػػف أىميػػا كث ػرة الملػػاريؼ اإلداريػػة ممػػا أثػػر سػػمبا عمػػى مػػردود الحلػػيمة وجعػػؿ تمػػؾ
الطرؽ ن تلؿ إلى الكفاءة المطموبة في التحليؿ.

 -ٚسػػمؾ نظػػاـ الزكػػاة فػػي السػػعودية نيجػاً م ػػاي اًر لػػديواف الزكػػاة فػػي السػػوداف  ،فيػػي تعتمػػد عمػػى
مبػػدأ الفلػػؿ بػػيف جيػػازي التحلػػيؿ والتوزيػػع  ،حيػػث أوكمػػت بعػػض المؤسسػػات الحكوميػػة ميمػػة

ُُِ

جباية ألناؼ محػددة مػف اةمػواؿ الزكويػة  ،وذلػؾ بحكػـ العالقػة المباشػرة بينيػا وبػيف المػزكيف،

كؿ ىذا مف أجؿ السرعة في التحليؿ والتقميؿ مف التكاليؼ.

 -ٛلق ػػد ش ػػمؿ التوزي ػػع ف ػػي الس ػػوداف جمي ػػع المل ػػارؼ الش ػػرعية ،واختمف ػػت نس ػػب التوزي ػػع ب ػػيف
الملارؼ حسب اةولوية والملمحة التي يراىا الديواف.

تحلػػمو المؤسسػػات المكمفػػة بالجبايػػة فػػي المممكػػة العربيػػة السػػعودية يػػتـ توريػػده
 -ٜإف كػػؿ مػػا
ّ
لوكالة الضماف انجتماعي التي تقوـ بضمو إلى ميزانيتيا السنوية ثـ توزعو عمى المستحقيف فػي

شكؿ معاشات شيرية وسنوية.

ثانيان :مقترحات كتكصيات نحك تطبيؽ اإلقرار الزككم في فمسطيف في ضكء التجارب السابقة:

 أف يكػػوف اإلق ػرار الزكػػوي فػػي بدايػػة تطبيقػػو سػػيؿ وسػػمس ،وأف يفلػػن المكمػػؼ عػػف بياناتػػو
بِّرادتو ،مع ضرورة اعتماد البرامل انلكترونية في حساب الزكاة فيما يخص المكمؼ لتسييؿ

عممية احتساب الزكاة ،واعتماد طريقة رأس الماؿ العامؿ عند احتساب الزكاة.

 تشػػكيؿ مرجعيػػة عمميػػة مػػف اختلالػػات متنوعػػة ،وتكػػوف عمػػى جاىزيػػة تامػػة لمتوالػػؿ مػػع
المكمفيف واإلجابة عمى استفساراتيـ فيما يخص الزكاة و توضين كؿ مستجد.

 اعتمػػاد الجامعػػات الفمسػػطينية ب ػرامل د ارسػػية أو إضػػافة مسػػاقات د ارسػػية لي ػا عالق ػة بالزكػػاة
وطرؽ احتسابيا ،وأيضا عمؿ برامل تدريبية " دبموـ مختص".

 تحػػديث مع ػػايير احتسػػاب الزك ػػاة عمػػى المرتب ػػات كػػؿ ع ػػاـ أو عػػاميف م ػػع م ارعػػاة الظ ػػروؼ
الخالة التي نمر بيا بشكؿ خاص" حروب  ،حلار".

 مراجع ػػة التعارض ػػات الموج ػػودة بالق ػػانوف "الط ػػوع و اإلجب ػػار – روات ػػب الم ػػوظفيف -مجم ػػس
اةمناء  ،مجمس اإلدارة".

 وجػػوب الحفػػاظ عمػػي س ػرية بيانػػات المكمفػػيف لػػدي ىي ػػة الزكػػاة الفمسػػطينية عنػػد تفعيػػؿ إق ػرار

الزكاة مما يساعد إيجاباً في قبوؿ المكمفيف بالدفع لدي اليي ة مما يؤدي إلى تحسػيف وتعظػيـ
إيراداتيا.

 أف تعمف اليي ة بياناتيا المالية بشكؿ سنوي لتحقيؽ الشفافية المالية.
 تحديد اةولوية في الملارؼ الشرعية الثمانية وفؽ ما يفرضو الواقع.

 العمؿ عمى أف تكوف ىي ة الزكاة الفمسطينية ىي المرجع والمنظـ لمزكاة في فمسطيف.

 التأكيػػد عمػػى ضػػرورة العمػػؿ عمػػى تطبيػػؽ قػػانوف تنظػػيـ الزكػػاة داخػػؿ فمسػػطيفر لمػػا فيػػو مػػف
منفعػػة كبي ػرة لملػػالن العػػاـ ،والتأكيػػد عمػػى مبػػدأ المرونػػة والتػػدرج مػػف الخيػػار والطواعيػػة نحػػو
اإللزاـ بدفع الزكاة ليي ة الزكاة الفمسطينية.

ُُّ

 التأكيػػد عمػػى البنػػاء المؤسسػػي لميي ػػة مػػف خػػالؿ اسػػتقطاب الخب ػرات والمختلػػيف مػػف أبنػػاء
الشػػعب الفمسػػطيني ،والتأكيػػد عمػػى تقسػػيـ العمػػؿ الزكػػوي الػػى ثالثػػة محػػاور :محػػور الجبايػػة
والتحليؿ ،ومحور ملارؼ الزكاة وتوزيعيا ،إضافة إلى محور الضبط اإلداري.

 التأكيد عمى تعزيز الخطاب الدعوي ودور العمماء في توعية الناس وحثيـ بدفع الزكاة لميي ػة
كوف أف الناس اعتادوا عمى دفع الزكاة بأنفسيـ ،اةمر الذي يعزز مػف حلػيمة أمػواؿ الزكػاة
ويحفظ تبددىا حتى تلؿ إلى عدد أكبر مف مستحقييا.

 انسػػتعانة بالتجػػارب السػػابقة فػػي إدارة أم ػواؿ الزكػػاة وانسػػتفادة مػػف النمػػاذج الماليػػة واإلداريػػة
والموا ن التنظيمية التي تسيـ في البناء التنظيمي لميي ة.

 التأكيد عمى دور الزكاة في تحقيؽ الملالحة المجتمعية وتعزيز التكافؿ والتػرابط انجتمػاعي
وتخفيض مخاطر الطبقية في المجتمع إلى أدنى مستوياتيا.

ُُْ

الفصؿ الخامس
الدراسة العممية
دراسة كاقع تطبيؽ اإلقرار الزككم كمدل مالءمتو
في تحديد كعاء الزكاة

ُُٓ

الفصؿ الخامس
الدراسة العممية

 1.1منيج الدراسة :

سػ ػػيتـ اسػ ػػتخداـ المػ ػػنيل الولػ ػػفي التحميمػ ػػي كونػ ػػو أنسػ ػػب المنػ ػػاىل فػ ػػي الد ارسػ ػػات والبحػ ػػوث

اإلنسانية ،وذلؾ مف خالؿ استخداـ نوعيف في جمع البيانات:

أونً :البيان ػػات اةولي ػػة ،حي ػػث س ػػيتـ إجػ ػراء المق ػػابالت م ػػع ذوي انختل ػػاص م ػػف أعض ػػاء لج ػػاف

الموازنة وانقتلادية والقانونية بالمجمس التشريعي الفمسطيني ،وأعضاء مجمس أمناء ىي ة الزكاة

الفمسػػطينية ،ولػػندوؽ الزكػػاة الفمسػػطيني – محافظػػات الضػػفة ال ربيػػة ،واإلدارة العامػػة لمزكػػاة –

قط ػػاع غػ ػزة ،وم ػػوظفي الف ػػة العمي ػػا ب ػػو ازرة المالي ػػة الفمس ػػطينية ،باإلض ػػافة إل ػػى مكات ػػب المحاس ػػبة
والتدقيؽ ،وكبار المكمفيف ،باإلضافة إلى أكاديمييف ومختليف.

ثانيػ ػاً :اس ػػتخداـ البيان ػػات الثانوي ػػة ،وذل ػػؾ م ػػف خ ػػالؿ انط ػػالع عم ػػى الكت ػػب والم ارج ػػع واةبح ػػاث
والد ارسػػات السػػابقة والػػدوريات المتعمقػػة بموضػػوع الد ارسػػة ،باإلضػػافة لممواقػػع انلكترونيػػة المختمفػػة

والتي تتعمؽ بتنظيـ اوادارة أمواؿ الزكاة.
 1.2مجتمع الدراسة :

يتكوف مجتمع الدراسة مف عدة مكونات عمى النحو اآلتي :

ٔ -أعضاء لجاف الموازنة انقتلادية والقانونية بالمجمس التشريعي الفمسطيني.
ٕ -موظفو الف ة العميا في مجمس اإليرادات بو ازرة المالية الفمسطينية.
ٖ -أعضاء مجمس أمناء ىي ة الزكاة الفمسطينية.
ٗ -لندوؽ الزكاة الفمسطيني.
٘ -اإلدارة العامة لمزكاة.

 -ٙأكاديميوف ومختلوف.
 -ٚكبار دافعي الزكاة لدى ىي ة الزكاة الفمسطينية.
 -ٛألحاب مكاتب المحاسبة والتدقيؽ.
 1.3أداة الدراسة :

سػػتكوف أداة الد ارسػػة المقػػابالت ،وسػػيكتفي الباحػػث بػػِّجراء عػػدد ( )20مقػػابالت شخلػػية مػػع

ألحاب انختلاص ،حيث ستتوزع عمى النحو اآلتي :
ُُٔ

ٔ -إجراء عدد ( )3مقابالت مف أعضاء لجاف المجمس التشريعي الفمسطيني التي شاركت في
لياغة قانوف تنظيـ الزكاة.

ٕ -إجراء عدد ( )2مقابمة مف موظفي الف ة العميا لدى مجمع اإليرادات بو ازرة المالية.
ٖ -إجراء عدد( )2مقابمة مع أعضاء مجمس أمناء ىي ة الزكاة الفمسطينية.

ٗ -إجراء عدد ( )1مقابمة مع مدير عاـ لندوؽ الزكاة الفمسطيني في و ازرة اةوقاؼ في
محافظات الضفة ال ربية.

٘ -إجراء عدد ( )1مقابمة مع مدير عاـ اإلدارة العامة لمزكاة في و ازرة اةوقاؼ في محافظات
قطاع غزة.

 -ٙإجراء عدد ( )2مقابمة مف أكاديمييف ومختليف.

 -ٚإجراء عدد ( )5مقابالت مع كبار شركات المحاسبة والتدقيؽ.
 -ٛإجراء عدد ( )4مقابالت مع كبار الدافعيف لدى ىي ة الزكاة الفمسطينية.

ُُٕ

أكالن  :المقابالت التي أجريت مع أعضاء لجاف المجمس التشريعي الفمسطيني التي شاركت في
صياغة قانكف تنظيـ الزكاة.

أ .مقابمػػة مػػع د .نافػػذ ياسػػيف المػػدىكف "أمػػيف عػػاـ المجمػػس التشػػريعي الفمسػػطيني" بتػػاريخ:
َُُِِٖ/َٕ/ـ.

ُ-ما ىي طبيعة العالقة بينكـ كبيف ىيئة الزكاة الفمسطينية؟ ككيؼ ترل أثر ىذه العالقة؟
المجمػػس التشػريعي بلػػفة عامػػة ىػػو الػػذي قػػاـ بوضػػع القػػانوف الػػذي بموجبػػو تػػـ إنشػػاء ىي ػػة

الزكاة وىذا كاف لممرة اةولى في تاريخ التشػريع الفمسػطيني ،وىػذا اإلنجػاز يػأتي فػي إطػار تعزيػز
المنظومػػة انقتلػػادية وانجتماعيػػة ،ويعتبػػر ذلػػؾ إنجػػا اًزر ةف العمػػؿ الزكػػوي إذا مػػا ضػػبط بشػػكؿ
جيد مػف ناحيػة اإليػراد ومػف ناحيػة اللػرؼ فِّنػو يحقػؽ تنميػة أفضػؿ مػف النظػاـ الضػريبي ةكثػر

مف سبب ،كوف أف النظاـ الزكوي مرتبط بالدرجة اإليمانية لمشخص وىذا يؤثر بشكؿ كبيػر عمػى
نسبة التيرب الزكوي الذي يكاد يكوف شبو منعدـ إذا قورف بالتيرب الضريبي.

ِ -ىؿ تعتقد أف ىناؾ أىميػة لتطبيػؽ قػانكف الزكػاة فػي فمسػطيف ؟ كمػا ىػي المػدلكالت عمػى

ذلؾ؟

ب ض النظر ،فقانوف الزكاة في النياية لو معايير ن ترتبط بالبعد السياسي وانقتلػادي بػؿ
ىي فريضة مرتبطة بتوافر شروط دفع الزكاة ،ولكف في النياية القانوف يجب أف ُيطبؽ أيػاً كانػت
الحالة انقتلاديةر ةنو لف يكوف ىناؾ دفع لمزكاة إن بتوافر شروط لذلؾ.

ّ -ىؿ يجب أف يككف ىناؾ إلزامية في تطبيؽ القانكف ؟

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 ،ولكػف

قد تكوف اإللزامية في جانب اةشخاص التي ن تفكر بديف (الشركات والمؤسسات العامة).

ْ -ىػػؿ تعتقػػد أف تفعيػػؿ اإلق ػرار الزكػػكم كفػػؽ قػػانكف تنظػػيـ الزكػػاة ضػػركرية فػػي ظػػؿ الكاقػػع

الفمسطيني الذم نعيش؟ كىؿ تغنى الزكاة عف الضريبة بذلؾ اإللزاـ أك التطبيؽ؟

يجب الفلؿ ما بيف الزكاة والضريبة وخالة ضريبة الدخؿ ،ةف الفمسفة التي بنيػت عمييػا

الزكاة ليست ذات الفمسفة التي بنيت عمييا ضػريبة الػدخؿ ،فاةلػؿ أن يكػوف ىنػاؾ أي نػوع مػف
أن ػواع ال ػربط بػػيف انثنػػيف ولكػػف ىػػذا فػػي النيايػػة يعتمػػد عمػػى الخطػػة انقتلػػادية لمدولػػة وأن ػواع

اإليرادات ،كما أنو ن توجد عالقة مباشرة بيف انثنيف ةف ملارؼ الزكػاة مختمفػة عػف ملػارؼ

الضريبة ،والمفترض أف يكوف ىناؾ فلؿ بيف الزكاة و الضريبة ولكف غياب أنظمة ىي ة الزكػاة
ُُٖ

ىػػو الػػذي تسػػبب بيػػذه اإلشػػكالية وعػػدـ وضػػوح خطػػة الزكػػاة فػػي العمػػؿ أربكػػت العمػػؿ الض ػريبي
وكاف نبد مف وجود تفاىمات.

ٓ -لمف تتبع الييئة ؟

التخػوؼ السياسػي مػػف تحديػد تبعيػػة اليي ػة خمػػؽ إزعاجػاً فػػي تبعيتيػا ،اليي ػػة عمميػاً شخلػػية

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
يصرح عف أمكالو مف خالؿ إق اررات الزكاة ك تقديميا لمييئة بصكرة نظامية؟

اةلؿ أف يلرح ولكف فعمياً ىنػاؾ تيػرب نػاتل عػف القلػور فػي أداء ىي ػة الزكػاة عمػى مسػتوى

تطبيػػؽ القػػانوف اوالػػدار المػوا ن واةنظمػػة الخالػػة بعمميػػا وعمػػى مسػػتوى خططيػػا وعمػػى مسػػتوى

برامجيا.

ٕ -ىػؿ ىنػػاؾ جاىزيػػة لػدل الطػػاقـ التنظيمػي القػائـ عمػػى الييئػػة القػدرة عمػػى تطبيػػؽ اإلقػرار

الزككم ؟

بشكؿ عاـ ىناؾ قلور وفؽ ما يرد مف تقارير عف أداء العمؿ.

ٖ -ما ىي المعيقات كالتحديات التي تكاجو تفعيؿ قانكف تنظيـ الزكاة بصكرة نظامية؟
مف أىـ ىذه التحديات اننقساـر ةنو أثر عمى ىذا التشريع ىؿ ىو لمدولة أـ لتنظيـ معيف،

فالخمؿ في تطبيؽ القانوف كاف معيؽ أماـ تشجيع الناس عمى التعاطي مع القانوف ودفع الزكاة.

ٗ -ىؿ ىناؾ تعارض كتضارب في المصالح مع لجاف الزكاة التابعة لكزارة األكقاؼ؟ كمػا ىػي
طبيعة العالقة؟

اةلػؿ أف يكػػوف ىنػػاؾ جيػػة واحػدة لتنظػػيـ الزكػػاة وأف تكػػوف لجػاف الزكػػاة ضػػمف منظومػػة العمػػؿ
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؟

يعتبر اننقساـ السياسي أحد أبرز المعيقات التي تواجػو تطبيػؽ اإلقػرار الزكػوي ،إف لػـ تكػف

أىميا.

ُُ -ما ىي تكصياتكـ ك مقترحاتكـ حكؿ تعزيز مكارد ىيئة الزكاة الفمسطينية؟
 -يجب اإلسراع في إلدار كافة الموا ن واةنظمة والنماذج الالزمة لتطبيؽ القانوف.

ُُٗ

 -يجب أف تكوف ىناؾ خطة واضحة لمتنمية لادرة عف ىي ة الزكػاة تنسػجـ والخطػة العامػة فػي

الدولة.

 -نبد مف البدء بنشر ثقافة دفع الزكاة مف خالؿ الخطباء.

 -يجػػب أف يكػػوف ليي ػػة الزكػػاة دور فاعػػؿ فػػي دعػػـ وتمويػػؿ المشػػاريع الل ػ يرة الت ػي تسػػاىـ فػػي

تنمية اقتلاد لمدولة.

ب .مقابمة مػع أ.جمػاؿ طمػب صػالح نصػار "رئػيس لجنػة المكازنػة كالشػؤكف الماليػة بػالمجمس
التشريعي الفمسطيني" بتاريخَُِٖ/َٕ/ُِ :ـ.

ُ -ما ىي طبيعة العالقة بينكـ ك بيف ىيئة الزكاة الفمسطينية؟ ككيؼ ترل أثر ىذه العالقة؟
انقتلػاد اإلسػالمي قػا ـ عمػػى ثالثػة أمػور منػػع انحتكػار ،وزكػاة المػػاؿ ،ومنػع الربػا ،ونحػػف

في المجمس التشريعي قمنا بمنع إجراء أي قانوف في البمد يبنى عميو الربا.

ن يوجد ىناؾ اقتلاد إسالمي بػدوف أف تكػوف ىنػاؾ زكػاة مفروضػة ،ومػف ىنػا كانػت بدايػة

الفك ػرة إلنش ػػاء ىي ػػة زك ػػاة الم ػػاؿ لكػػف ىي ػػة زك ػػاة المػػاؿ يج ػػب أف تك ػػوف ممزمػػة ل خػػريف حس ػػب

القػػانوف ،ولكػ طػف المجمػػس ارتػػأى أف تكػػوف ىنػػاؾ مرحمػػة تمييديػػة تكػػوف فييػػا زكػػاة المػػاؿ مربوطػػة
بالض ػ ار ب ومربوط ػػة بػػاإللزاـ انختي ػػاري ،وأن يكػػوف ىن ػػاؾ إل ازمػ ػاً قانوني ػاً وم ػػف ىنػػا كان ػػت بداي ػػة

العالقة مع ىي ة الزكاة الفمسطينية فعكفنا عمى تكويف ىي ة شرعية و قانونية إليجاد قػانوف ىي ػة

الزكػػاة الفمسػػطينية وبالنيايػػة الحمػػد هلل ولػػمنا لمػػا يسػػمى قػػانوف زكػػاة المػػاؿ ولكػػف المنػػاخ العػػاـ

لألسػػؼ ن يشػػجع عمػػى التنميػػة اإلسػػالمية وبالتػػالي ىنػػاؾ لػػعوبات لػػون تػػدخمنا بموضػػوع و ازرة
المالية لما كاف ىناؾ تواجد رسمي ليي ة الزكاة الفمسطينية ،ويشػرؼ عمػى متابعػة اليي ػة كػالً مػف

المجنة انقتلادية ولجنة الموازنة ،وديواف الرقابة المالية واإلدارية.

ّ -ىؿ تعتقد أف ىناؾ أىمية لتطبيؽ قانكف تنظيـ الزكػاة فػي فمسػطيف ؟ك مػا ىػي المػدلكالت
عمى ذلؾ؟
سأضرب لؾ مثالً  :ىناؾ ٓ ٖٜمميػوف دونر رأس المػاؿ الفمسػطيني سػواء كػاف فػي الػداخؿ

أو الخارج  ،وتلور لو أنا دفعنا زكاة الماؿ لف يبقى فقير وباإلمكاف تطوير أمػواؿ الزكػاة حسػب
انحتيػػاج س ػواء فػػي البعػػد التنمػػوي أو البعػػد انقتلػػادي عمػػى مسػػتوى اةف ػراد ،ولكػػف ىػػذا يحتػػاج

لعمؿ جماعي ومساىمة وطنية وأف تكوف الموازنة معروفة لمناس.

َُِ

ْ -ىػػؿ تعتقػػد أف تفعيػػؿ اإلق ػرار الزكػػكم كفػػؽ قػػانكف تنظػػيـ الزكػػاة ضػػركرية فػػي ظػػؿ الكاقػػع
الفمسطيني الذل نعيش؟ كىؿ تغنى الزكاة عف الضريبة بذلؾ اإللزاـ أك التطبيؽ ؟

عنػػدما يكػػوف ىنػػاؾ قاعػػدة شػػعبية وقاعػػدة تنظيميػػةر ةف ىنػػاؾ ف ػػة مػػف النػػاس ن تعػػرؼ مػػف

ار.
ىي ة زكاة الماؿ حتى تعمؿ ليا إقر اً

ٓ -ما السبب كراء عدـ معرفة الناس بييئة الزكاة؟
يجب أف تكوف إدارة اليي ػة متخللػة فػي مجػاؿ اإلدارة أكثػر مػف مجػاؿ المحاسػبة ،ولنجػاح أي
مشروع يجب أف تحترـ عقػوؿ النػاس وأف تنشػر الثقافػة والػوعي الزكػوي وتبػيف خطػورة منػع الزكػاة

وأف نعزز الخطاب الدعوي وتبيف أثر الزكاة عمى التنمية وتخفيؼ حدة البطالة والفقر.

ت .مقابمػػة مػػع د.عػػاطؼ عػػدكاف "رئػػيس المجنػػة االقتصػػادية بػػالمجمس التشػػريعي الفمسػػطيني"
بتاريخَُِٖ/َٕ/ُٔ :ـ.

ُ -ما ىي طبيعة العالقة بينكـ ك بيف ىيئة الزكاة الفمسطينية ؟ ككيؼ ترل أثر ىذه العالقة؟
أسست ىي ة الزكاة الفمسػطينية بقػرار مػف المجمػس التشػريعي ،ووضػع ليػا قانونػاً بػِّقرار مػف

المجمػػس التش ػريعي أيض ػاً ،ولػػار ىنػػاؾ تعػػديالت عمػػى ىػػذا القػػانوف لت ػوا ـ التطػػورات الحديثػػة،
ولتجنب اإلشكاليات التي حدثت أثناء التطبيؽ واجيت لعوبة أجمت فعاليتيا لعدة سنوات (ٖ أو

ٗسػػنوات) تقريب ػاً ،وبعػػد ذلػػؾ بػػدأت العمػػؿ ولكػػف العمػػؿ كػػاف مرتبط ػاً بالتنسػػيؽ مػػع و ازرة الماليػػة
بحيث مف يتقدـ إلى ىي ة الزكاة بدفع أموالو مف الزكاة يتـ خلميا مف ضريبة المكمؼ.

اليي ػػة مػػف خػػالؿ متابعػػات المجمػػس التش ػريعي واجيػػت الكثيػػر مػػف العقبػػات الفنيػػة واإلداريػػة

والقانونيػػة خالػػةر لعػػدـ وجػػود مجمػػس إدارة فاعػػؿ ولمعجػػز فػػي البعػػد اإلعالمػػي فػػي أىميػػة الزكػػاة
وأداء الزكاة اواقناع المكمفيف مف الجميور بأداء الزكاة بشكؿ طوعي مف قبؿ ىي ة الزكاة.
ِ -ما ىي طبيعة العالقة مع كزارة المالية ؟
كػػاف ىنػػاؾ تفاىمػػات موجػػودة بػػيف اليي ػػة وو ازرة الماليػػة وبنػػاء عمػػى عػػدـ الت ػزاـ اليي ػػة بيػػذه
التفاىمات قامت و ازرة المالية بيػذه الخطػوة ومػع ذلػؾ لػـ تقػـ اليي ػة بتقػديـ أي احتجػاج أو شػكوى

لممجمس التشريعي الذي يعتبر المرجعية الشرعية لميي ة حتى تضع ىذا اةمر موضع انىتماـ.
ّ -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.

ُُِ

موضػػوع التنسػػيؽ فػػي أف يػػدفع المكمػػؼ ويخلػػـ مػػف الض ػريبة أخػػذ الكثيػػر مػػف المناقشػػات وكػػاف

اةمر لتشجيع الناس وكاف اةمر ايجابياً في البداية.

لـ تكف اليي ة موفقة في موضوع أف تأخػذ الحكومػة ٓ٘ %مػف اإليػرادات ورفػض الماليػة التعامػؿ

مع اليي ة.

تػـ العمػػؿ فػػي البدايػة ضػػمف وجيػػة نظػػر شػرعية وكػػاف يجػػب أف تكػػوف كػؿ مخرجػػات ىي ػػة الزكػػاة

مرتبطة بالقضايا الشرعية.

توجو المؤسسة لخدمة الفقراء لـ يكف بالشكؿ المناسب.

ْ -ىػػؿ تعتقػػد أف تفعيػػؿ اإلق ػرار الزكػػكم كفػػؽ قػػانكف تنظػػيـ الزكػػاة ضػػركرية فػػي ظػػؿ الكاقػػع

الفمسطيني الذل نعيش ؟ كىؿ تغنى الزكاة عف الضريبة بذلؾ اإللزاـ أك التطبيؽ؟

قػػانوف تنظػػيـ الزكػػاة ضػػروري فػػي كػػؿ مرحمػػةر ةنػػو يمثػػؿ مػػؿء اإلرادة الكامػػؿ لمتػػاجر فيمػػا يتعمػػؽ
بالتعامػػؿ مػػع الزكػػاة بينػػو وبػػيف ربػػو وبػػذلؾ ن أؤذي التجػػار حػػيف آخػػذ منػػو اإلق ػرار الزكػػوي بػػؿ

أساعده في وضع تلور لوضعو الشرعي ووضعو في عالقتو مع ربو.

ٓ -ىؿ تؤيد فكرة التدرج في الجبرية ؟

الجبريػة تعطػى الػوالي أو المسػ وؿ الحػؽ فػي تحلػيؿ حقػوؽ النػاس مػف التػاجر ،ىػذا إذا لػػـ

يمت ػػزـ الت ػػاجر بم ػػا أق ػػر ،إذا أنك ػػر يمك ػػف إجب ػػاره ةف ى ػػذه حق ػػوؽ الزك ػػاة ن ت ن ػػى ع ػػف الضػ ػريبة

والعكسر ةف التاجر يعمؿ بأمواؿ الناس وليس بمالو.

ٔ -ىؿ ىناؾ تكجو نحك تعديؿ قانكف الضريبة أك إلغاءه؟

يمكف تعديؿ القانوف بناء عمى المسػتحدثات ولكػف ن يعنػى إل ػاءهر ط
ةف إل ػاءه يضػر ضػر اًر

كبيػ ػ اًر بموق ػػؼ الحكوم ػػةر ةني ػػا ن تس ػػتطيع تحل ػػيؿ اإلمكاني ػػات لقنف ػػاؽ عم ػػى واجباتي ػػا اةمني ػػة
وانقتلادية والمالية.

ٕ -لماذا ترفض الماليػة تحصػيؿ الييئػة لألمػكاؿ مػف المعػابر أك االسػتقطاعات الضػريبية مػف
ركاتب المكظفيف كغيره؟

ىنػػاؾ شػيء رسػػمي وآخػػر غيػػر رسػػمي ،والرسػػمي عػػادة يقػػدـ لمحكومػػة ،وىي ػػة الزكػػاة ليسػػت

جية حكومية إنما ىي ة أىمية مرتبطة بالمجمس التشريعي ،والجيات الحكومية مػف خػالؿ القػانوف
تستطيع البحث عف كؿ ما يتعمػؽ بحقػوؽ الدولػة ،اإلقػرار الزكػوي يختمػؼ عػف الضػريبة ،القضػايا
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 إق اررات الزكاة كتقديميا لمييئة بصكرة نظامية؟
ُِِ

اةمر يتعمؽ بشخص كؿ مكمؼ وحسب تدينو.
ٗ -ما عالقة الييئة بمجاف الزكاة؟

لجػاف الزكػاة تابعػة لألوقػاؼ ون يوجػد نلػػوص تشػريعية محػددة مػف قبػؿ المجمػس التشػريعي
فيما يتعمؽ بمثؿ ىذه المجػاف ،وطبيعػة العالقػة بػيف ىػذه المجػاف واليي ػة عالقػة تبػادؿ منفعػة أكثػر
مف أف تكوف محكومة بنلوص وقوانيف معينة.

َُ -ىؿ تؤيد انضماـ ىذه المجاف لمييئة؟

أنػػا أعتقػػد أنػػو كممػػا تعػػددت المجػػاف كػػاف أفضػػؿ ،والسػػبب أف ىنػػاؾ مسػػتويات لممجتمػػع فػػال
تسػػتطيع أف تضػػع لجػػاف زكػػاة فػػي كػػؿ قريػػة أو حػػي ولكػػف و ازرة اةوقػػاؼ تسػػتطيع أف تلػػؿ إلػػى

أكثر مما تستطيع أنت الولوؿ إليو كيي ة.

أف ىناؾ أىمية لمتمكيؿ الخارجي ؟
ُُ -ىؿ تعتقد ه
كيي ػػة أسػػاس عمميػػا بالػػداخؿ ولكػػف مػػف خػػالؿ عالقاتيػػا العامػػة إذا وجػػدت مػػف يتبػػرع لميي ػػة فػػال
بأس ،فواقع الحلار يشجع الناس لمتعػاطؼ معنػا ،ودفػع أمػواؿ الزكػاة لميي ػة ون نسػتطيع الطمػب
مف فمسطيني الخارج دفع أمواؿ زكواتيـ في اليي ة.

ُِ -ما ىي أىـ التكصيات:

أف يكوف لدينا ىي ة زكاة فاعمة لدييا رؤية واضحة ممتزمة بالشريعة ومرنة.
أىـ النتائج :

ُ -عػػدـ وجػػود إدارة فاعمػػة ومتخللػػة فػػي ىي ػػة الزكػػاة الفمسػػطينية ،وعمػػى جاىزيػػة لتطبيػػؽ
اإلقرار الزكوي.
ٕ -نبد مػف تعزيػز الخطػاب الػدعوي ،اوايجػاد قاعػدة شػعبية وتنظيميػة إليجػاد واقػع يتبنػى تطبيػؽ
اإلقرار الزكوي.
ٗ -عػػدـ اننتيػػاء مػػف تجييػػز المػوا ن واةنظمػػة والنمػػاذج التػػي تسػػاىـ فػػي تنفيػػذ القػػانوف وتطبيػػؽ
اإلقرار الزكوي.

٘ -الن ػػي بالمناكفػػات السياسػػية فيمػػا يتعمػػؽ بتطبيػػؽ فريضػػة الزكػػاة ،ومػػا يػػنجـ عنيػػا فػػي ت طيػػة
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.

ُِّ

ثانيان  :المقابالت التي أجريت مع مكظفي الفئة العميا لدل مجمع اإليرادات بكزارة المالية.
أ .مقابمػػػة مػػػع أ .أحمػػػد حسػػػف الشػػػنطي "مػػػدير عػػػاـ ضػػػريبة الػػػدخؿ بػػػكزارة الماليػػػة" بتػػػاريخ

ََُِْٖ/َٕ/ـ.

ُ -ما ىي طبيعة العالقة بينكـ كبيف ىيئة الزكاة الفمسطينية؟ ككيؼ ترل أثر ىذه العالقة؟
يوجػػد ىنػػاؾ عالقػػة بػػيف ض ػريبة الػػدخؿ وىي ػػة الزكػػاة وفػػؽ مػػا يقتضػػيو قػػانوف تنظػػيـ الزكػػاة،
وبنػاء عمػى ذلػؾ توقيػع مػذكرة تفػاىـ بػػيف الػو ازرة واليي ػة خػالؿ العػاـ ٖٕٔٓـ وتػـ تجديػدىا خػػالؿ

العاـ ٕٗٔٓـ ومػا ازلػت العالقػة قا مػة حتػى ىػذه المحظػة ،حيػث تػـ وضػع آليػة بػيف و ازرة الماليػة

وىي ة الزكاة ،حيث تـ وضع آليات لمعمؿ ،وتشػكيؿ لجػاف مشػتركة لممتابعػة ،وىػذا يؤكػد عمػى ط
أف
ىناؾ عالقة قا مة ىدفيا النيا ي خدمة المجتمع والرابط اةساسػي ليػذه العالقػة ىػو قػانوف تنظػيـ

الزكاة.

ِ -ما أثر ىذه العالقة عمى كزارة المالية كخاصة ضريبة الدخؿ؟
نظ اًر ننخفاض اإليرادات العامػة والتػي سػببيا اننكمػاش انقتلػادي العػاـ فػي القطػاع ،أثػر

ذلؾ بشكؿ كبيػر عمػى المتحلػالت الضػريبية ،ولعػؿ ىي ػة الزكػاة ألػبحت تحلػد جػزءاً ممموسػاً
م ػػف ى ػػذه اإليػ ػرادات خال ػػة إيػ ػرادات ضػ ػريبة ال ػػدخؿ ،عممػ ػاً ط
أف نس ػػبة إيػ ػرادات ضػ ػريبة ال ػػدخؿ ن

تتج ػػاوز ٖ %م ػػف إجم ػػالي إيػ ػرادات الدول ػػة ،بينم ػػا ل ػػو ك ػػاف الوض ػػع طبيعيػ ػاً وك ػػاف ىن ػػاؾ رواجػ ػاً
اقتلاديا فسيكوف اةثر بسيطاً.

ّ -في الكضع الراىف ىؿ األثر بيف الزكاة كالضريبة مممكس كىؿ لو نسبة محددة ؟
نعـ اةثر ممموس حيث تبم النسبة تقريباً ٕٓ %مف إيرادات ضػريبة الػدخؿ ،وقػد تزيػد ىػذه

النسػػبة خػػالؿ شػػير رمضػػاف المبػػارؾ ،نظ ػ اًر ط
ةف معظػػـ المكمفػػيف ىػػـ مسػػمموف ويميمػػوف إلػػى دفػػع
زك ػواتيـ خػػالؿ شػػير رمضػػاف وخلػػميا مػػف الض ػريبة المسػػتحقة عمػػييـ ،وبالتػػالي سػػيكوف ىنػػاؾ

خفضاً ممموساً وواضحاً إليرادات ضريبة الدخؿ خالؿ شير رمضاف.

لكػػف ىنػػاؾ بعػػض المكمفػػيف اسػػت موا ميػزة خلػػـ الزكػػاة مػػف ضػريبة الػػدخؿ ةغػراض التيػػرب

الضريبي ،حيث ألبن المكمؼ يسدد مبال الزكاة والتي تفوؽ الضريبة وبالتالي تضطر الضريبة
لترحيػػؿ ىػػذه المبػػال لسػػنوات قادمػػة ،واةسػػاس ىػػو أف يػػتـ تحميػػؿ وخلػػـ مقػػدار ض ػريبة العػػاـ

المستحؽ عميو لمضريبة.

ُِْ

ْ -ىؿ تعتقد أف ىناؾ أىميػة لتطبيػؽ قػانكف تنظػيـ الزكػاة فػي فمسػطيف؟ كمػا ىػي المػدلكالت

عمى ذلؾ؟

نعـ ىنػاؾ أىميػة لتطبيػؽ قػانوف تنظػيـ الزكػاة ،ةف غالبيػة سػكاف فمسػطيف مسػمميف وبالتػالي

فػِّف الفطػرة تػدفع النػاس لػػدفع الزكػاة كفريضػة حيػث يكػوف دفعيػػا ذاتيػاً ن إلزاميػاً كالضػريبة ،عممػاً
أف قػانوف تنظػيـ الزكػاة أجػاز جمػع الزكػاة طواعيػة مػف اةفػراد دوف إجبػار ،وباعتقػادي الشخلػػي

إذا تػػوفر المنػػاخ المناسػػب سػػيكوف ىنػػاؾ إي ػرادات زكويػػة أكبػػر بكثيػػر مػػف إي ػرادات ض ػريبة الػػدخؿ
وسيكوف ىذا اةثر ممموس بعد نشر وتعزيز الوعي الزكوي لدى المجتمع بطريقة تخاطب وتقنػع

كافة أطياؼ المجتمع الفمسطيني.

ٓ -ىؿ تغنى الزكاة عف الضريبة ؟
ن ت نػػي الزكػػاة عػػف الض ػريبة خالػػة فػػي الظػػروؼ الحالي ػة بسػػبب اننقسػػاـ وتخػػوؼ بعػػض

التجار مف الدفع في اليي ة ،فمثالً يدفع التاجر زكاتػو لميي ػة وتحسػـ لػو قيمػة مػا دفعػو لميي ػة مػف

ضػ ػريبتو ،ث ػػـ إذا تب ػػدلت الظ ػػروؼ السياس ػػية وت ي ػػرت الحكوم ػػات ن تحس ػػب ل ػػو ،لك ػػف ل ػػو انتي ػػى
اننقساـ وألبن القرار موحد في غزة والضفة ستسير اةمور إلى اةفضؿ.

ٔ -ما ىي مدلكالت تفعيؿ اإلقرار الزككم؟

فيما يتعمؽ بالمدلونت نحو تطبيؽ اإلقرار الزكوي فميس ىنػاؾ طريقػة تنظيميػة حتػى ىػذه المحظػة

تضػػمف تفاعػػؿ الجميػػور مػػع إج ػراءات العمػػؿ بيي ػػة الزكػػاة ،خالػػة فيمػػا يتعمػػؽ بجبايػػة الزكػػاة،

وبالت ػػالي يج ػػب تأىي ػػؿ المن ػػاخ المناس ػػب ونش ػػر الخط ػػاب ال ػػدعوي لفريض ػػة الزك ػػاة بطريق ػػة تجع ػػؿ
المكمػػؼ يتقػػدـ ذاتيػػا بِّق ار ارتػو الزكويػػة ليي ػػة الزكػػاة ،اةمػػر الػػذي سػػيزيد مػػف ملػػداقية التعامػػؿ مػػع

اليي ة.

ٕ -ىؿ باعتقادؾ نجحت الييئة في الكصكؿ لممكمفيف كاقناعيـ بدفع زكاتيـ لمييئة؟
نجحػػت بشػػكؿ جز ػػير ةف اةمػػر لػػيس مقتل ػ اًر عمػػى مكمفػػي الض ػ ار ب ،ةف ىنػػاؾ م ػوارد

أخرى كالزراعة والثػروة السػمكية ىػي باةسػاس معفػاة مػف الضػريبة ،وبالتػالي ن تخضػع لمضػريبة
لكف حقيقة اةمر أنيا تخضػع لمزكػاة وبالتػالي نبػد لميي ػة أف تضػاعؼ الجيػود فػي الولػوؿ إلػى

تم ػػؾ الجي ػػات وحثي ػػا عم ػػى دف ػػع زكاتي ػػا لميي ػػة ،كم ػػا أف ىن ػػاؾ بع ػػض اةنش ػػطة غي ػػر المكش ػػوفة

لمض ػريبة وىنػػاؾ الكثيػػر مػػف المتي ػربيف ض ػريبياً ،فػػاةمر بحاجػػة إلػػى جيػػد لمولػػوؿ إلػػى دافعػػيف
لمزكاة ن متيربيف.

ٖ -ما ىي المعيقات ك التحديات التي تكاجو تطبيؽ اإلقرار الزككم بصكرة نظامية؟

ُِٓ

ٔ .ىنػػاؾ تحػػديات سياسػػية وتتجمػػى أىميػػا بظػػاىرة اننقسػػاـ السياسػػي ،خالػػة أف مرجعيػػة
كبرى الشركات العاممة في فمسطيف توجد في محافظات الضفة.

ٕ .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.

ٗ .نبد مف إيجاد حؿ قانوني يحسـ العالقػة مػع ضػريبة الػدخؿ سػواء كػاف بتعػديؿ القػوانيف،
أو إل اء الضريبة أو إيجاد لورة توافقية حوؿ عمؿ اليي ة وملمحة الضريبة.
ٗ -كيؼ يمكف أف نعزز تطبيؽ اإلقرار الزككم في الكضع الراىف؟
أف يكوف التطبيؽ في السنة اةولػى طواعيػة وبػدوف إلػزاـ لممكمفػيف الػذيف تتػراوح زكػاتيـ عنػد

سقؼ معيف ،وليس بالضروري أف يكوف التعامؿ مع كبار المكمفيف (التعامؿ مػع الف ػة المتوسػطة
أو أقؿ).

َُ -ما ىي تكصياتكـ كمقترحاتكـ حكؿ تعزيز مكارد ىيئة الزكاة الفمسطينية؟
ٔ .زيػ ػػادة التوالػ ػػؿ المجتمعػ ػػي وتفعيػ ػػؿ دور العالقػ ػػات العامػ ػػة فػ ػػي ىي ػ ػػة الزكػ ػػاة لمولػ ػػوؿ
والتوالؿ مع ألحاب الماؿ بطريقة تقوـ عمى الملداقية والنزاىة.

ٕ .عمؿ مشاريع استثمارية فعالة.
ٖ .توحيد لجاف الزكاة

ٗ .جمب التمويؿ الخارجي.
٘ .تسييؿ آليات تطبيؽ إقرار الزكاة اواجراءات الدفع لدى الزكاة.
ب .مقابمة مع أ .عكني راغب الباشا "الككيؿ المساعد كرئيس مجمع اإليرادات_ كزارة الماليػة"

بتاريخ َُِِٖٗ/َٕ/ـ.
ُ -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؟
ىنػػاؾ اخػػتالؼ بػػيف الزكػػاة والض ػريبة ولكػػف ىنػػاؾ عالقػػة بػػيف ىي ػػة الزكػػاة وض ػريبة الػػدخؿ

بحكـ قانوف تنظيـ الزكاة.

ُِٔ

ّ -في الكضع الراىف ىؿ األثر بيف الزكاة كالضريبة مممكس كىؿ لو نسبة محددة ؟
ىنػػاؾ انخفػػاض فػػي الحلػػيمة الض ػريبية لض ػريبة الػػدخؿ وىػػذا اننخفػػاض مممػػوس ولكػػف ن

يوجد نسبة محددة.

ْ -ىؿ تعتقد أف ىناؾ أىمية لتطبيؽ قانكف تنظػيـ الزكػاة فػي فمسػطيف ؟ كمػا ىػي المػدلكالت

عمى ذلؾ؟

إذا كانت ىي ة الزكاة إدارة مف إدارات و ازرة المالية يكوف لمقانوف آثاره ولكف إذا كانت اليي ػة
مستقمة فيذا يعد انخفاض في إيرادات الحكومة.

ٓ -ىؿ تغني الزكاة عف الضريبة؟

الضػريبة تفػػرض فػػي حػػاؿ عػػدـ إتمػػاـ اإليػرادات اةخػػرى فػػي ت طيػػة النفقػػات وبالتػػالي تعتبػػر
الزكاة مساؽ مختمؼ تماماً عف الضريبة ،الزكاة واجبة في كؿ وقت ولكف الضريبة فقط عندما ن
تكفي اإليرادات.

ٔ -ىؿ تعتقد أف تطبيؽ اإلقرار الزككم مػرتبط بالحالػة السياسػية أـ ىنػاؾ قػدرة عمػى التطبيػؽ
في الكقت الراىف؟

نبد مف وجود إلزاـ لققرار الزكوي فيو يبيف كػـ يجػب أف يػدفع المكمػؼ بالضػبط مػف زكػاة،
كما أنو يساعد في احتساب ضريبة الدخؿ بالوجو اللحين ،لكػف عمػى أرض الواقػع ىنػاؾ عػا ؽ

كبيػػر تجػػاه تطبيػػؽ اإلقػرار الزكػػوي ،بسػػبب ظػػروؼ الوضػػع العػػاـ ،فػػِّذا أردت تطبيػػؽ اإلقػرار نبػػد
مػػف ت ييػػر وتعػػديؿ القػوانيف اةساسػػية وىػػذا باعتقػادي لػػعب جػػدا فػػي ىػػذه المرحمػػة ،لكػػف إعطػػاء
ىذا الحؽ لسمطة و ازرة المالية قد يسمن بتطبيقو باعتبار أف و ازرة المالية ىي بيػت مػاؿ المسػمميف

في علرنا الحاضر.

ٕ -ىؿ تعتقد أف المكمؼ سيقدـ إقراره ذاتيا؟
المكمػػؼ مجبػػر عمػػى تقػػديـ اإلق ػرار الض ػريبي السػػنوي ولػػو كانػػت ىي ػػة الزكػػاة ضػػمف إدارات

و ازرة المالية لكػاف تقػديـ اإلقػرار الزكػوي إلزاميػاً ،ولكػف فػي ظػؿ الوضػع الحػالي يجػب عمػى اليي ػة

العمؿ ب ض النظر مف وجود اإلقرار أو عدمو.

ٖ -ىؿ ىناؾ فعميان مكمفكف ال يخضعكف لمضريبة كلدييـ أعماؿ يقكمكف بيا ال يتقػدمكف لكػـ

كضرائب؟

نع ػػـ /م ػػثال قطػ ػػاع ال ػػزروع معفػ ػػي م ػػف ضػ ػريبة القيم ػػة المض ػػافة وىنػ ػػاؾ ش ػػركات فػػػي و ازرة

انقتلاد مسجمة كشركات غير ربحية أيضاً معافاة مف الض ار ب.

ُِٕ

ٗ -مػػا ىػػي المعيقػػات ك التحػػديات التػػي تكاجػػو تفعيػػؿ اإلق ػرار الزكػػكم ك قػػانكف تنظػػيـ الزكػػاة
بصكرة نظامية؟

ل ػػو كان ػػت إدارة الزك ػػاة ض ػػمف إدارة و ازرة المالي ػػة يك ػػوف ىن ػػاؾ عنل ػػر اإللػ ػزاـ ،ون م ػػانع أف

تحافظ ىي ة الزكاة عمى استقالليتيا وشخليتيا انعتبارية ويلبن ىناؾ دمػل ،لكػف تحػت مظمػة

و ازرة المالية.

َُ -ىؿ تؤيد مبدأ دفع الزكاة بمعزؿ عف دفع الضريبة؟
ىذا يعد نوع مف أنواع التيرب الضريبي.

ُُ -ىؿ ىناؾ أدكات أخرل لجمب التمكيؿ غير تطبيؽ اإلقرار الزككم؟
عمػػى اللػػعيد المحمػػي نبػػد مػػف تطبيػػؽ اإلق ػرار الزكػػوي بلػػورة تمػػزـ المكمػػؼ وتجب ػره عمػػى
اإلفلاح عف إيراداتو وأرباحو ،وىو أحد أىـ اةدوات لتعزيز موارد الزكاة.
أىـ النتائج :
ٔ -أف ىناؾ أث اًر ممموساً نحو توجو المكمفيف اختيارياً لدى ىي ة الزكػاة الفمسػطينية ،والػذي سػاىـ
بخض إيرادات ضريبة الدخؿ بشكؿ ممحوظ.

ٕ -ينب ي اإلسراع في تطبيؽ اإلقرار الزكوي بشكؿ إل ازمػي ،وتعػديؿ القػوانيف لتػتالءـ مػع تطبيػؽ
اإلقرار الزكوي.

ٖ -تيي ػػة المنػػاخ المناسػػب ونشػػر الخطػػاب الػػدعوي بكافػػة لػػوره إليجػػاد اةرضػػية المناسػػبة نحػػو
تطبيؽ اإلقرار الزكوي.

ثالثان  :المقابالت التي أجريت مع أعضاء مجمس أمناء ىيئة الزكاة الفمسطينية :

أ -مقابمة مػع أ .د ماجػد الفػ ار أمػيف سػر مجمػس أمنػاء ىيئػة الزكػاة الفمسػطينية بتػاريخ
َُِٖٓ/ٖ/ـ.

ُ -ىؿ تعتقد أف ىناؾ جاىزية لدل الييئة لتطبيؽ اإلقرار الزككم ؟

يسمن لؾ بجعؿ تطبيؽ جمع الزكوات كواجب وممزـ ويلبن قانوف أسوة بقانوف الضريبة واةولى
أف تقمد الضريبة الزكاة وليس العكس.

ِ -ىؿ الجاىزية مرتبطة بإجراء قانكني؟
الق ػػانوف موج ػػود ولك ػػف المطم ػػوب م ػػف مجم ػػس اةمن ػػاء إعط ػػاء اإلذف لتطبي ػػؽ ق ػػانوف اإلقػػرار
الزكوي ،وجعؿ الزكاة فريضة ممزمة.
ُِٖ

ّ -ىؿ تعتقد أف ممارسة اإللزامية ك الجبرية ضركرم لتطبيؽ القانكف؟
نعـ /نحف بدأنا التدرج منذ التأسيس حتى ىػذه المحظػة ،ولػـ نتقػدـ خطػوة واحػدة إلػى اةمػاـ،

وتقريب ػاً معظػػـ اإلي ػرادات المحلػػمة مػػف الض ػريبة وليسػػت مخللػػات زك ػوات ،وفػػي تلػػوري أف
النػػاس يفعموىػػا بل ػػورة أو بػػأخرى لمتيػػرب م ػػف دفػػع الزكػػاة وى ػػذا اةمػػر يعػػزى إل ػػى عػػدـ إلزامي ػػة

القانوف.

ْ -ىؿ تؤيد أف تصبح الزكاة كالضريبة ضمف مصمحة كاحدة؟
ىذا ينافي القانوف الذي بمقتضاه أنش ت ىي ة الزكاة.

ٓ -ىؿ تطبيؽ اإلقرار الزككم ضركرم في الكقت الراىف؟
المبػػدأ العػػاـ الجبريػػة ،وىػػذا يحػػؿ مشػػاكؿ الفقػراءر ةنػػو فػػي تلػػوري غػزة فييػػا أمػواؿ ضػػخمة

مكدسة عند القمة ولو أخرج اةغنياء أمواليـ لما بقي في غزة فقير واحد ،ولكف في الوقت الحالي
بسبب اةوضاع السياسية تكوف ىناؾ بعض معيقات النجاح مف خالؿ اإلجبار،

ٔ -ىؿ تعتقد أف تطبيؽ اإلقرار سيحقؽ األثر المممكس لمزكاة ؟

تطبيؽ اإلقرار يعنػى نجػاح اليي ػة فػي جمػع الزكػاة بلػورة شػمولية ومػف ناحيػة عمميػة ىنػاؾ

بعض اآلليات لضماف نجاح القانوف.

ٔ .أف يكوف المجمس التشريعي كمرجعية أولى.

ٕ .أف يكػػوف ىنػػاؾ رسػػالة واضػػحة مػػف المجمػػس التش ػريعي لمجمػػس الػػوزراء ثػػـ لمض ػريبة أف
اةولوية لتحليؿ الزكاة وليس لمضريبة.

ٖ .اتخ ػػاذ إجػ ػراءات توعي ػػة لمن ػػاس خ ػػالؿ م ػػدة س ػػتة ش ػػيور ث ػػـ يك ػػوف اإلقػػرار الزك ػػوي ممزم ػػا
لمجميع بحكـ القانوف و بحكـ النظاـ و بحكـ التكامؿ مع و ازرة المالية .

ٕ -ما ىي التحديات التي تكاجو تطبيؽ اإلقرار الزككم ؟
ٔ .التحديات السياسية.
ٕ .التحديات القانونية.

ٖ .تحديات العمؿ الجماعي ،وتبادؿ الخبرات بيف ىي ة الزكاة والضريبة.
ٗ .عدـ وجود آليات لممتابعة مف قبؿ المجمس التشريعي.
٘ .جاىزية ىي ة الزكاة (كفاءة الكادر ،توفر البرامل).

ُِٗ

ب -مقابمػػػة مػػػػع د .شػػػحادة سػػػػعيد إبػػػراىيـ السػػػػكيركي" عضػػػك مجمػػػػس أمنػػػاء ىيئػػػػة الزكػػػػاة
الفمسػػػطينية ،دكتػػػكراه بالفقػػػو المقػػػارف ،كمحاضػػػر بكميػػػة الشػػػريعة كالقػػػانكف _ الجامعػػػة
اإلسالمية" بتاريخ ََُِٖٗ/َُ/ـ.

ُ -ىؿ تمزـ الشريعة اإلسالمية اخذ الزكاة جب ارن مف الدافعيف ،كىؿ تؤيػد اف يكػكف ىنػاؾ تػدرج
في إلزاميا؟

اةلؿ في الزكاة أنيا ممزمة وىي فرض واجب ،والدليؿ قولو تعالى "خذ مف أمواليـ لػدقة

تطي ػػرىـ وت ػػزكييـ بي ػػا"  ،وى ػػذا اةم ػػر يك ػػوف ف ػػي وج ػػود الدول ػػة اإلس ػػالمية الت ػػي تطب ػػؽ الشػ ػريعة

اإلسالمية ،ون مانع مف التدرج في إلزاـ الزكاة في حالة غياب الخميفة المسمـ.

ِ -ىؿ يجكز لدافعي الزكاة دفعيا لغير كلي األمر أك السمطاف ؟ أك دفعيا بأنفسيـ؟
إذا دفػػع المسػػمـ الزكػػاة بنفسػػو تسػػقط عنػػو ،لكػػف إذا سػػنت الدولػػة قانونػاً لتنظػػيـ تمػػؾ الشػػعيرة،

وألزـ 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 اق ػ اررات الزكػػاة
كتقديميا لمييئة بصكرة منتظمة؟

اةلػػؿ أف يكػػوف ىنػػاؾ تل ػرين مػػف قبػػؿ الػػدافعيفر ةنػػو فػػي العلػػر الحػػديث ألػػبن كػػؿ

شيء مرتبط بالتكنولوجيا وحسابات اةفراد والشركات معروفة لدى البنوؾ وأجيزة الدولة المختمفة،
فميس ىناؾ ما يمنع مف تقديـ اإلقرار والتلرين عػف تمػؾ اةمػواؿ وعػدـ انمتنػاع عػف ذلػؾر ةف

ذلػؾ يسػتوجب عقابػاً شػرعياً يتػػونه ولػي اةمػر أو السػمطاف ملػػداقاً لقولػو لػمى اهلل عميػو وسػػمـ":
مف أعطاىا مؤتج اًر فمو أجره ،ومف منعيا فِّنا آخذوىا وشطر مالو".

ْ -ىؿ تعتقد أف تفعيؿ اإلقرار الزككم كالزامية الزكاة ضركرية في ظؿ الكاقع الفمسطيني الػذم
نعيش؟

فػػي ظػػؿ ىػػذه اةيػػاـ التػػي نعػػيش ،والركػػود انقتلػػادي والحالػػة العامػػة المتردي ػة فِّنػػو واجػػب

وضػػروري أف يلػػبن العمػػؿ الزكػػوي بلػػورة إلزاميػػة ،حيػػث أزعػػـ أف ىنػػاؾ جبػػؿ مػػف الػػذىب فػػي
قطػػاع غػزة وأف ىػػذه اةمػواؿ لػػو جمعػػت ول ػرفت بلػػورة منتظمػػة وعادلػػة سػػنكوف قػػد حققنػػا دو اًر
بار از في تخفيؼ حدة اةزمة التي نعانييا بالمجتمع الفمسطيني.

ٓ -ىؿ تغني الزكاة عف الضريبة في ظؿ الكاقع الذم نعيش؟

الزكاة ىي أىـ الموارد المالية لمدولػة اإلسػالمية ،ونحػف فػي الحقيقػة لسػنا مػف أنلػار الجمػع
بػػيف الزكػػاة والضػريبة ،ولكػػف إذا قػػاـ المكمػػؼ بػػدفع الزكػػاة فِّنػػو يعفػػى مػػف الضػريبة حسػػب القػػانوف
َُّ

الفمسطيني ،وىػذا مػا تقػوـ بػو ىي ػة الزكػاة وباعتقػادي ىػذا فيػو تشػجيع لألغنيػاء عمػى دفػع زكػاتيـ

لميي ة.

 -ٙىؿ ىناؾ مبرر لكجكد أكثر مف قطاع يعمؿ في جمع الزكاة في الدكلة الكاحدة؟
ىذا اةمر يعد خالؼ لأللؿ ،ولكػف فػي غيػاب الدولػة اإلسػالمية وغيػاب الحػاكـ المسػمـ ن

مػػانع مػػف ذلػػؾ مػػف منطمػػؽ "و فػػي ذلػػؾ فميتنػػافس المتنافسػػوف " ،والػػذي أراه أف يكػػوف ىنػػاؾ مػػا
يسػمى بالحاسػػوب المركػػزي حتػػى ن يأخػذ الفقيػػر مػػف أكثػػر مػف جيػػة (توحيػػد لػػرؼ الزكػػاة) ،وأف
يكوف ىناؾ إدارة عميا مشتركة تجمع ىذه الفروع والسعي نحو توحيد قواعد البيانات.

ٕ -نص قانكف الزكاة أف تحصؿ الزكاة بشكؿ طكعي مف األفراد كبشػكؿ إلزامػي مػف الشػركات،
ما رأيؾ بيذا النص القانكني مف منظكر شرعي؟

كتدرج وكمرحمة مف مراحؿ اإللزاـ فال بأس بذلؾ عمى أف يوحد فػي المسػتقبؿ ويكػوف إلزاميػاً

لمشركات واةفراد معاً ،ونؤكد دا ماً أف يكوف دفع الزكاة إلزامياً قدر المستطاع.
أىـ النتائج :
ٔ -إلزامية دفع الزكاة في الشريعة اإلسالمية.
ٕ -الزكاة أىـ الموارد المالية لمدولة اإلسالمية.

ٖ -أف يكوف ىناؾ رسالة واضحة مف المجمس التشريعي إلى مجمس الوزراء ثـ إلى الضػريبة ط
أف
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.

٘ -تيي ة الجميور الفمسطيني نحو انلتزاـ بتقديـ اإلقرار الزكوي بمدة زمنية ن تتجاوز  ٙأشير،
تمييداً لتطبيقو باللفة اإللزامية.

 -ٙىن ػػاؾ العدي ػػد م ػػف المعيق ػػات الت ػػي تعت ػػرض تطبي ػػؽ اإلقػ ػرار الزك ػػوي ،والت ػػي مني ػػا السياس ػػية
والقانوني ػػة وجاىزي ػػة ىي ػػة الزك ػػاة ،وع ػػدـ وج ػػود آلي ػػات واض ػػحة لممتابع ػػة م ػػف قب ػػؿ المجم ػػس

التشريعي.

رابعان  :مقابمة مع أ .حساف طيبكب "مدير عاـ صندكؽ الزكاة الفمسطيني _ محافظات الضفة"

بتاريخ َُُِٖٕ/ُِ/ـ.

ُ -تعريؼ بصندكؽ الزكاة :
ُُّ

أفػػاد اةخ مػػدير عػػاـ لػػندوؽ الزكػػاة بالمحافظػػات الشػػمالية بالضػػفة أف لػػندوؽ الزكػػاة ىػػو

جيػػة مسػػتقمة إداري ػاً ومالي ػاً ون عالقػػة ةم ػواؿ الزكػػاة بالقطػػاع الحكػػومي أو و ازرة الماليػػة أو و ازرة
اةوقػػاؼ نفسػػيا ،وأف م ػػدير عػػاـ الل ػػندوؽ ىػػو الجيػػة المكمف ػػة بتوقيػػع كاف ػػة المعػػامالت المالي ػػة

والحوانت ،وتأكيداً عمى ملداقية واستقاللية اللندوؽ قاـ اللندوؽ إباف الحرب عمى غزة عػاـ

ٕٗٔٓـ بجمع ق اربػة ٘ٔ مميػوف دينػار كتبرعػات لنلػرة أىػالي غػزة عممػاً أف اللػندوؽ قػد رفػض

إحالػػة ىػػذه اةم ػواؿ إلػػى و ازرة الماليػػة ،وتػػـ رفػػض خمػػط المػػاؿ الشػػعبي بالمػػاؿ العػػاـ اةمػػر الػػذي
أعطػػى اللػػندوؽ ومنػػذ تمػػؾ المحظػػة نقمػػة نوعيػػة عمػػى مسػػتوى الػػوطف ،وأكػػد أف انسػػتقاللية قػػد

منحت اللندوؽ آفاؽ دولية مع كثير مف بالد العالـ اإلسالمي.

ِ -النظاـ االدارم لمصندكؽ :

يعم ػػؿ ف ػػي ل ػػندوؽ الزك ػػاة الفمس ػػطيني ٕٔ موظ ػػؼ بنظ ػػاـ الخدم ػػة المدني ػػة أي يتقاض ػػوف

مرتبػػاتيـ مػػف الدولػػة ،ويقومػػوف بمتابعػػة عمػػؿ لجػػاف الزكػػاة فػػي محافظػػات الضػػفة ،بالمقابػػؿ ىنػػاؾ
تقريبا ٓٓ ٛموظؼ يعمموف بالمجاف المختمفة ويتقاضوف أجورىـ مف المشاريع التي يديرونيا مثؿ

مستشػفى طػػولكرـ ومستشػفى الػرازي حيػث قػػدر إجمػالي أجػػور العػامميف بمجػػاف الزكػاة خػػالؿ العػػاـ
ٕٓٔٚـ قرابة ٗ مميوف دينار أردني.

ّ -الشراكات كاالتفاقيات :

قاـ لػندوؽ الزكػاة بتوقيػع اتفاقيػة توأمػة مػع لػندوؽ الزكػاة اةردنػي ،كمػا قػاـ بتوقيػع اتفػاؽ

مػػع بنػػؾ التنميػػة بالسػػعودية وىنػػاؾ مشػػاريع قيػػد التنفيػػذ ،كمػػا تػػـ زيػػارة مؤسسػػات الزكػػاة بػػالج از ر
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 غ ػزة أو الضػػفة

ال ربية ،عمماً أف الولوؿ لمعالمية ينفي عف مسمى الزكػاة مػا ينسػب إلييػا مػف العػدو اللػييوني
باإلرىاب.

ْ -التمكيؿ الخارجي :
فيما يتعمؽ بالتمويؿ الخارجي فيناؾ إشػكاليات فػي التحويػؿ وىػذه اإلشػكاليات مردىػا لمرؤيػة
العالمية تجاه اةراضي الفمسطينية ،ففي بعض الحانت يضطر اللندوؽ إلى إجراء المناقلات

خارج الوطف اوادخاؿ ىذه اةمواؿ عمى ىي ة مساعدات عينية ،أو أف يمر التمويؿ الخارجي عمى
ٖ دوؿ حتى يلؿ لألراضي الفمسطينية.
ٓ -إجراءات تحصيؿ الزكاة :

ُِّ

ما يتـ ىو اإلجراءات المتعارؼ عمييا بحيث ُيعطى دافع الزكاة إيلانً باستالـ مبمػ الزكػاة
دوف المجوء إلى عمميات إقرار الزكاة أو المحاسبة الفعمية لمزكاة.

ٔ -العالقة مع الضريبة :

فيما يتعمؽ بلندوؽ الزكاة بالضفة فما يلدر عنو مف إيلانت تنزؿ مف الوعاء الضريبي

بما ن يتجاوزٕٓ %مف لافي الدخؿ حسػب قػانوف الضػريبة ولػيس كمػا يحػدث فػي غػزة بخلػـ

مبم الزكاة كامالً مف الضريبة ،عممػاً أف لػندوؽ الزكػاة بالضػفة يسػتأنس بقػانوف الزكػاة اةردنػي
مع العمـ أف اةردف وخالؿ العاـ ٕٓٔٚـ بدأ بِّجراء الدراسات حوؿ تطوير قانوف الزكاة اةردني

خالػػة حػػوؿ خلػػـ الزكػػاة مػػف الض ػريبة حيػػث ىنػػاؾ مؤش ػرات تفيػػد بػػأف العا ػػد مػػف تطبيػػؽ ىػػذا
اإلجراء سيعود عمى خزينة اللندوؽ بما يقارب ٕٖ مميوف دينار في العػاـ بػدن مػف ٓٔ ماليػيف

لكػػف ىػػذا اإلج ػراء ن يػػتـ إن فػػي بمػػد يسػػوده انسػػتقرار كػػاةردف عمم ػاً أف اةردف بيػػا الكثيػػر مػػف

رجاؿ الديف والعمماء وذوي انختلاص مف يثري ىذه الدراسات ويؤكد عمى نجاعتيا وفاعميتيا.
أىـ النتائج :

ٔ -التأكيػػد عمػػى الشخلػػية انعتباريػػة وانسػػتقالؿ المػػالي واإلداري لمؤسسػػة الزكػػاة عػػف موازنػػة
الحكومة ،عمى اعتبار أف لكؿ منيما موارده وملارفو الخالة.

ٕ -ىنػػاؾ جيػػود حثيثػػة نحػػو التػػدرج فػػي إلزاميػػة الزكػػاة وخلػػـ أم ػواؿ الزكػػاة مباش ػرة مػػف ض ػريبة
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

قطاع غزة " بتاريخَُِٖ/َٕ/ُّ :ـ.
ُ -تعريؼ باإلدارة العامة كنشأتيا :

اإلدارة العامة لمزكاة عبارة عف ىي ة زكوية حكومية تيدؼ إلى زيادة الػوعي بالزكػاة وترسػيخ

مفيوـ فاعمية الزكاة ودورىا الياـ في المجاؿ التنموي عمى لعيد الفرد والمجتمع.

ِ -اإلطار القانكني كاإلطار التنظيمي الذم ينظـ عمميا؟

بدأ العمؿ باإلدارة عاـ ٗ ٜٜٔمف ضمف إطار ىيكمة و ازرة اةوقػاؼ والشػ وف الدينيػة ،وىػي

تعتبر كأي إدارة حكومية تمارس مياميا ولالحيتيا حسب القانوف.

ّ -أىدافيا ك مياميا؟

ُّّ

ٔ .إعداد الدراسات اليادفة لتطوير رسػالة الزكػاة ليكػوف أداؤىػا فعػانً فػي خدمػة المجتمػع اواقػرار
الخطط التنفيذية لحث المواطنيف عمى أداء الزكاة وغيرىا مػف اليبػات واللػدقات والتبرعػات

إلى لندوؽ الزكاة.

ٕ .اإلشػ ػراؼ المباش ػػر عم ػػى تش ػػكيؿ ومتابع ػػة أعم ػػاؿ المج ػػاف والرقاب ػػة الداخمي ػػة عم ػػى اإليػ ػرادات
والملروفات المخللة لمجنة.

ٖ .وضػػع نظػػاـ لكفالػػة اةيتػػاـ ومسػػاعدة اةسػػر المحتاجػػة والطػػالب وش ػ ار ن المجتمػػع المختمفػػة
وحسب اةولوية.

ٗ .اإلنف ػػاؽ والل ػػرؼ عم ػػى مل ػػارؼ الزك ػػاة الش ػػرعية المق ػػررة حس ػػب اةىمي ػػة والحاج ػػة عم ػػى
المستحقيف حسب الوجو الشرعي.

ْ -صندكؽ لجاف الزكاة ىؿ لو ارتباط بالحككمة؟ كىػؿ ىنػاؾ إشػراؼ مػف قبػؿ الحككمػة عمػى
تمؾ األمكاؿ؟

نعػػـ ىػػو مؤسسػػة حكوميػػة تتبػػع لييكميػػة و ازرة اةوقػػاؼ والشػػؤوف الدينيػػة وىػػو يخضػػع لرقابػػة
ديػ ػواف الرقاب ػػة المالي ػػة واإلداري ػػة ك ػػأي إدارة حكومي ػػة ولك ػػف ل ػػفة اةمػ ػواؿ الداخم ػػة تأخ ػػذ الط ػػابع

المستقؿ عف لندوؽ و ازرة المالية.

ٓ -كيؼ تتـ إجراءات الجباية لدل لجاف الزكاة؟
تقػػػوـ المجػ ػػاف عمػ ػػى إج ػ ػراءات الجبايػ ػػة العاديػ ػػة ون توج ػػد أي خط ػ ػوات مينيػ ػػة معتمػػػدة نحػ ػػو
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
ملػػادر الجمػػع والجبايػػة وعمػػؿ قواعػػد بيانػػات مشػػتركة بػػيف مؤسسػػات الزكػػاة المحميػػة كمػػا يمػػزـ
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؟
قا مػػة عمػػى الش ػراكة بمػػا يحق ػػؽ تعزيػػز م ػوارد الزكػػاة وبمػػا يحق ػػؽ إنفػػاؽ ىػػذه اةم ػواؿ عم ػػى

ملارفيا الشرعية وفؽ قاعدة محمية الزكاة.

ٖ -ىؿ باعتقادؾ ىناؾ ضركرة لتطبيؽ اإلقرار الزككم؟ كما ىي المدلكالت عمى ذلؾ؟
ىػػذا النمػػوذج يتطمػػب أف يكػػوف ىنػػاؾ ثقافػػة عامػػة ووعػػي دينػػي بأىميػػة الزكػػاة ودورىػػا فػػي

المجتمع ،وىذا اةمر يتطمب أف يكوف ىناؾ استقرار سياسي يضمف ويحقؽ تعزيز موارد الجبايػة
ُّْ

وأن يكوف ىناؾ تعارضات ضريبية تعطػؿ أو تعيػؽ تطبيػؽ اإلقػرار الزكػوي ،ويعػد تطبيػؽ اإلقػرار

الزكػػوي خطػػوة فاعمػػة تجػػاه ممارسػػة جبايػػة أم ػواؿ الزكػػاة بالطريقػػة التػػي تسػػاىـ وتزيػػد وتعظػػـ مػػف
أمواؿ الزكاة وبالتالي يزيد إنفاقيا عمى ملارفيا الشرعية.
ٗ -ما ىي التحديات التي تكاجو منظكمة عمؿ الزكاة؟
ٔ .تشتت ملادر مؤسسات الزكاة.

ٕ .عدـ الثقة مف الجميور وتشتيت المجيود.
ٖ .عدـ وجود الوعي الكامؿ ونشر أىمية الزكاة.

ٗ .نبػػػد مػ ػػف إيجػ ػػاد سياسػ ػػة نحػ ػػو قيػ ػػاـ المكمفػػػيف بتحلػ ػػيؿ جػ ػػزء مػ ػػف زكػ ػػاة أم ػ ػواليـ لتػ ػػدفع
لمستحقييا مف أقاربيـ وذوييـ.

َُ -ما ىي مقترحاتكـ ك تكصياتكـ؟

ٔ .توحيد منظومة العمؿ يتطمب وجود قواعد بيانات مشتركة ونظاـ لرؼ محدد.

ٕ .الحاج ػػة لن ػػوع م ػػف التعري ػػؼ بالق ػػانوف واإلقػ ػرار الزك ػػوي ونش ػػر ال ػػوعي م ػػف خ ػػالؿ اةي ػػاـ
الد ارس ػػية وورش العم ػػؿ والمق ػػاءات م ػػع ال ػػرؼ التجاري ػػة وم ػػف خ ػػالؿ الزي ػػارات الموجي ػػة
لممكمفيف.

سادسان  :المقابالت التي أجريت مع أصحاب مكاتب المحاسبة كالتدقيؽ.
أ .مقابمػػػة مػػػع د .عبػػػد الحكػػػيـ أبػػػك دغػػػيـ مػػػدير مكتػػػب الكفػػػاء لممحاسػػػبة كالتػػػدقيؽ بتػػػاريخ

َُِٖٗ/ٖ/ـ.

ُ -ما ىي طبيعة العالقة بينكـ كبيف ىيئة الزكاة؟
لقد كنا مف أوا ؿ الناس الداعميف ليي ة الزكاة عمػى أف تأخػذ مكانيػا مسػتقبالً إذا كػاف ىنػاؾ

إمكانيػػة أف تأخػػذ الزكػػاة مكػػاف ض ػريبة الػػدخؿ ولقػػد دعمنػػا ىي ػػة الزكػػاة منػػذ المحظػػة اةولػػى التػػي
أنشأت فييا اليي ة.

ِ -ما ىك الدافع األساسي كراء ىذه العالقة؟
في الدرجة اةولى الدافع الديني ،فنحف أولى بتطبيؽ الشريعة اإلسالمية ،واةمر الثاني وىو

ميـ جداً أف اإلقرار الزكوي ىو العالقة بيف المكمؼ وبػيف اهلل فػي المقػاـ اةوؿ وفػي تحديػد وعػاء

الزكاة ،وبالتالي فػِّف حلػيمة الزكػاة المترتبػة عمػى الوعػاء الزكػوي أكبػر بكثيػر مػف الحلػيمة التػي
تقوـ بجبايتيا ضريبة الدخؿ.

ّ -كيؼ ترل كشركة تدقيؽ أثر العالقة بيف ىيئة الزكاة ك مصمحة الدخؿ؟
ُّٓ

العالقة بينيما عالقػة تنافسػية ،فيي ػة الزكػاة مػف جانبيػا تحػاوؿ الولػوؿ إلػى أكبػر قػدر مػف

المكمفيف بدفع الضريبة إلقناعيـ بدفع الزكاة لدييا ،وفي المقابؿ ضريبة الدخؿ معنية بجيد كبيػر
أيضاً بجباية الضريبة للالحيا.

وأعتقػػد فػػي النيايػػة أنػػو يجػػب أف يكػػوف اليػػدؼ واحػػد أن وىػػو حػػث كافػػة المكمفػػيف إلػػى دفػػع

المسػ ػػتحقات س ػ ػواء كانػ ػػت مس ػ ػػتحقات ض ػ ػريبة أو مسػ ػػتحقات زكػ ػػاة وأن ػ ػػا أفضػ ػػؿ أف يكػ ػػوف دف ػ ػػع
المستحقات عمى أساس زكوي حتى يكوف ىناؾ عدالة أكبر في التوزيع.

ْ -ىؿ تعتقد أف ىناؾ حافزية لدل المكمفيف لمدفع لدل ىيئة الزكاة ؟
ػر جػػداً لػػدى المكمفػػيف بػػدفع الزكػػاة بػػدنً مػػف ض ػريبة
نعػػـ ىنػػاؾ أثػػر ،فقػػد لمسػػنا توجي ػاً كبيػ اً

الػػدخؿ ،ولكػػف يػػؤرقيـ بشػػكؿ كبيػػر أنػػو فػػي بعػػض اةحيػػاف السػػموؾ مػػف قبػػؿ ض ػريبة ال ػدخؿ مػػف
معارضة قبوؿ اإليلانت أو الدفع الذي يتـ عبر ىي ة الزكاة أو محاولػة تحديػدىا بفتػرات معينػة

واسػػتثناء فت ػرات أخػػرى ،ومػػف اةفضػػؿ أف يكػػوف ىنػػاؾ ترتيػػب أوضػػن ،وأف تكػػوف العالقػػة عالقػػة
التقاء وليس تنافر بيف ىي ة الزكاة وضريبة الدخؿ.

ٓ -ما نسبة المكمفيف الذيف يدفعكا مف خاللكـ لمييئة ؟
تقريباً نسبة ٓ %ٛالتزموا بالدفع لدى ىي ة الزكاة وخلولاً كبار المكمفيف وىـ عمى معرفة

ب ط
ػأف دفػع الزكػاة يػتـ مػف خػالؿ اليي ػة ،وىػـ يميػػزوا أنػو فػي حالػة الػدفع لػدى الجيتػيف يكػوف ىنػػاؾ
ازدواج فػػي الػػدفع ،حيػػث إف دفػػع الزكػػاة لػػدى لػػندوؽ اليي ػػة ن يعتبػػر ازدواج فػػي دفػػع الض ػريبة
عمى اعتبار أف الضريبة جزء مف الزكاة أو أف الزكاة نوع مف أنواع الضريبة.

ٔ -ىؿ المكمفيف فعميان يدفعكا زككاتيـ أـ المستحؽ عمييـ مف الضريبة ؟

بعػض المكمفػيف كػانوا عمػى اسػتعداد أف يػدفعوا مػا يفػوؽ الضػريبة التػي يػدفعيا ،بمعنػى آخػػر

أف ىناؾ نظرة إيجابية مف المكمفيف نحو دفع الزكاة لدى ىي ة الزكاة الفمسطينية.
ٕ -ىؿ ىناؾ ضركرة لتطبيؽ اإلقرار الزككم ؟ كما ىي مدلكالت ذلؾ ؟

بتقػديري الوضػػع انقتلػػادي بشػكؿ عػػاـ وضػػع لػػعب ويقػع عبػػأ كبيػػر جػداً جػػداً عمػػى ىي ػػة

الزكػػاة فػػي كيفيػػة الولػػوؿ إلػػى كافػػة النػػاس فػػي محاولػػة لتحسػػيف وتطػػوير الوضػػع اةمػػر يتطمػػب
جيد ومشقة وتعب ودعاية لمولوؿ لمجميع حتى يقتنع.

ومػػف جانػػب آخػػر يجػػب تحييػػد اةمػػر السياسػػي ،فينػػاؾ مػػف يحػػرض عمػػى ىي ػػة الزكػػاة عمػػى

اعتبارات سياسية أف ىي ة الزكاة تتبع قسـ معيف وبالتالي ن ينتفع مف اليي ة أو مف أمواؿ اليي ػة

إن المحسػػوبيف عمػػى ىػػذا الفلػػيؿ لػػذا يجػػب عمػػى ىي ػػة الزكػػاة أف تظيػػر بشخلػػية حياديػػة أو

ُّٔ

اسػػتقاللية تسػػتطيع أف تسػػاعد أي شػػخص بحاجػػة لممسػػاعدة ،واةلػػؿ فػػي ىي ػػة الزكػػاة أف تلػػؿ

لمكؿ الفمسطيني سواء كاف مكمفاً بدفع الضريبة أو لـ يكف مكمفاً.
ٖ -ىؿ سيقدـ المكمفكف إق ارراتيـ لمييئة ؟

ىذا الموضوع يعتمد عؿ الثقافة لدى الشعب ،وألؿ ىذه الثقافة يعتمػد عػؿ ىي ػة الزكػاة فػي

كيفيػػة الولػػوؿ إلػػى ىػػؤنء النػػاس بمعنػػى أف ىنػػاؾ جيػػداً يجػػب أف يبػػذؿ مػػف قبػػؿ ىي ػػة الزكػػاة

والفريؽ العامػؿ والمجػاف العاممػة فػي اليي ػة لمولػوؿ إلػى ىػؤنء النػاس اواقنػاعيـ بػاإلقرار الزكػوي،
والمعمومػػات المقدمػػة ضػػمف اإلق ػرار الزكػػوي يجػػب أف تكػػوف معمومػػات س ػرية ن تلػػؿ ةحػػد ،ون
يمكف اإلفلاح عنيا أو عف أمواليـ أو عف حجـ الزكاة التي يدفعيا ةي أطراؼ أخرى.

ٗ -ىؿ يمكف ممارسة اإللزامية في تطبيؽ اإلقرار الزككم ؟

فػػي الم ارحػػؿ اةولػػى مػػف الضػػروري جػػداً انعتمػػاد عمػػى سياسػػة اإلقنػػاع وعمػػى سياسػػة زيػػادة

ل ػػقؿ ثقاف ػػة الجمي ػػور بموض ػػوع اإلقػ ػرار الزك ػػوي ،اواقن ػػاع الجمي ػػور أف البيان ػػات المقدم ػػة ض ػػمف
اإلقرار الزكوي غاية في السرية.
وتقت ػػرف الم ػػدة الت ػػي يف ػػرض فيي ػػا الق ػػانوف بعوام ػػؿ عدي ػػدة ج ػػداً العام ػػؿ السياس ػػي ،وموض ػػوع

اننقساـ ،وعوامؿ ليا عالقة بالموضوع انقتلادي.

وأف يكوف اإلقرار الزكوي ذاتياً وطوعياً عمى اةفراد والشػركات إن أف يػتـ زيػادة ثقافػة ووعػي

الناس المتعامميف بيذا النوع مف أنواع اإلق اررات إلى أف نحسـ أكبر حجـ مف الجميور.

َُ -ىؿ سيؤثر تطبيؽ اإلقرار سمبان عمى الضريبة ؟

اةل ػػؿ أن نتطم ػػع إذا ك ػػاف س ػػيؤثر بش ػػكؿ س ػػمبي عم ػػى حج ػػـ الجباي ػػة الضػ ػريبية أو إيجابيػ ػاً

عمييار ةف الدفع ليي ة الزكاة جزء مف الضريبة التي كػاف يػدفعيا أو كػؿ الضػريبة التػي كػاف مػف

المفترض أف يدفعيا ،وفي حالة عدـ دفعيا بشكؿ زكاة اةلؿ أف تدفع لدى ضػريبة الػدخؿ وفػي

المحلمة النيا يػة المكمػؼ ىػو مػف سػيدفع الضػريبة أو الزكػاة المترتبػة عميػو ،اواذا كػاف اننعكػاس
سػػمبي أو إيجػػابي عمػػى ض ػريبة الػػدخؿ فيػػذا أمػػر يخػػص ض ػريبة الػػدخؿ ون يخػػص الم ػواطف أو

المكمػػؼ بػػدفع الزكػػاة أو بػػدفع الض ػريبة ،ون يجػػب أف ننظػػر إلػػى الموضػػوع بمقػػدار الحجػػـ الػػذي
سأقوـ بتحليمو في النياية ،اوانما ىؿ سأقوـ بتطبيػؽ ركػف مػف أركػاف اإلسػالـ فػي اةسػاس ومػف
ثـ أتطمع إلى الحليمة.

ُُ -ما ىي التحديات التي تكاجو تطبيؽ اإلقرار الزككم ؟
ٔ .اننقساـ السياسي.

ُّٕ

ٕ .اختالؼ القوانيف المطبقػة بمعنػى قػانوف ضػريبة الػدخؿ ( )ٕٓٓٗ/ٔٚالمطبػؽ فػي قطػاع
غزة لـ يتـ حتى المحظة إدخاؿ أي تعديؿ عميو ،في حيف في الضفة تـ تعديمو مرتيف أو

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 ؟
طبعػػا فيي ػػة الزكػػاة ن يجػػب أف تعمػػؿ فقػػط مػػع المكمفػػيف بػػدفع الض ػريبة بػػؿ يجػػب أف تلػػؿ لكػػؿ

م ػواطف فمسػػطيني ،ف ػنحف نعمػػـ نلػػاب الزكػػاة وأف اةم ػواؿ إذا بم ػػت نلػػاب معػػيف وحػػاؿ عمييػػا
الحوؿ يجب أف تدفع زكاتيا وبالتػالي يجػب أف نلػؿ لمكػؿ سػواء كػاف مكمفػاً بػدفع الضػريبة أـ لػـ

يكف ،وحتى نستطيع إقناع الناس بالفكرة ككؿ يجب أف تكوف مشاريعنا واضحة المعػالـ وأف يعػي

الجميػػور الفمسػػطيني بأىميػػة دفػػع الزكػػاة فػػي اليي ػػة العامػػة لمزكػػاة ومػػف ثػػـ إطػػالع الجميػػور عمػػى
كافة اةنشطة التي تقوـ بيا ىي ة الزكاة في مساعدة الناس مف ضمف أمواؿ لندوؽ الزكاة.
ُّ -ما ىي المقترحات كالتكصيات لتطكير ىيئة الزكاة الفمسطينية ؟

ٔ .تشكيؿ فريؽ إعالمي لتوسيع مػدارؾ النػاس حػوؿ موضػوع ىي ػة الزكػاة فػي المقػاـ اةوؿ
وموضوع اإلقرار الزكوي.

ٕ .إنياء كافة اإلشكانت والخالفات مع الض ار ب الموجودة.

ٖ .نشػػر كافػػة اةنشػػطة التػػي تقػػوـ بيػػا ىي ػػة الزكػػاة مػػف خػػالؿ وسػػا ؿ إعػػالـ محػػددة حتػػى
يك ػػوف الجمي ػػور عم ػػى إط ػػالع بي ػػذه اةنش ػػطة ويكونػ ػوا مطم ن ػػيف عم ػػى أمػ ػواليـ وكي ػػؼ

تلرؼ.

ٗ .إزالة الفوارؽ السياسػية بمعنػى أف نشػاطاتي ومسػاعداتي تشػمؿ الجميػع بػدوف تحديػد ف ػة
معينة.

ب -مقابمة مع أ .زياد البردكيؿ "مدير مكتب الكليد لممحاسبة" بتاريخ َُِٕٖ/ٖ/ـ.
ُ -ما ىي طبيعة العالقة بينكـ كبيف ىيئة الزكاة ؟

العالقة طيبة جداً ،وىي تقوـ عمى إرشاد المكمفػيف وحػثيـ عمػى دفػع الزكػاة ليي ػة الزكػاة مػف

ب ػػاب إيم ػػاني ل ػػادؽ عم ػػى اعتب ػػار أف الزك ػػاة ى ػػي واج ػػب ش ػػرعي ،ويي ػػدؼ إل ػػى تحقي ػػؽ التكاف ػػؿ
انجتماعي ،عمى خالؼ الضريبة والتي تجمع دوف تحديد أوجو للرفيا.

ِ -كيؼ ترل سمكؾ المكمفيف تجاه ىذا األمر؟

ُّٖ

جميع المكمفيف لدى مكتبنا رحب باةمر ،وىناؾ قرابة ٓ %ٛمنيـ ممتزـ بالدفع لدى اليي ة،

لكف البعض متخوؼ نتيجة الوضع السياسي ،وأنو فيمػا لػو ت يػرت الحكومػات لػف يعتػرؼ بالزكػاة
المخلومة مف الضريبة.

أف ىناؾ أىمية لتطبيؽ قانكف تنظيـ الزكاة في المجتمع الفمسطيني؟
ّ -ىؿ تعتقد ه
الل ػػحين أف اةولوي ػػة ف ػػي الجباي ػػة ى ػػي نح ػػو إيػ ػرادات الزك ػػاة ول ػػيس الضػ ػريبة ،ول ػػو أل ي ػػت

الض ػريبة وطبػػؽ قػػانوف الزكػػاة لكػػاف اةمػػر أفضػػؿ ةف غالبيػػة أبنػػاء شػػعبنا لػػدييـ توجػػو إيمػػاني،
مر شرعياً ن يمكف التيرب منو عمى خالؼ الضريبة.
والشعور بأىمية الزكاة باعتبارىا أ اً

ْ -ىؿ تغني الزكاة عف الضريبة؟

أعتقد أنو نبد مف وجود الضريبة حتى ن تنقطػع رواتػب المػوظفيف وبالتػالي ن ت نػي الزكػاة

عف الضريبة ،فالزكاة عبارة عف تكافؿ اجتماعي أما الضريبة فيي فرض إلزامي.

ٓ -ىؿ تؤيد أف يككف تطبيؽ اإلقػرار الزكػكم إلزاميػان؟ كىػؿ تعتقػد أف المكمفػيف سػيقبمكف بيػذا

األمر؟

نعػـ أؤيػػد إلزاميػػة الزكػػاة وأعتقػد أف الجميػػور الفمسػػطيني عنػػده وعػي وسػػيقبموف بػػاإلقرار أكثػػر

مف قبوليـ لمضريبة وستجد أف اإليرادات الزكوية أكبر مف اإليرادات المحلمة مف الضريبةر ةف
الزك ػػاة ى ػػي ف ػػي اةس ػػاس عالق ػػة ب ػػيف الف ػػرد وخالق ػػو وباعتق ػػادي أف غالبي ػػة الجمي ػػور الفمس ػػطيني
سيقبموف بتطبيؽ نظاـ اإلقرار الزكوي.

ٔ -ىؿ تؤثر الزكاة بالسمب عمى الضريبة؟
نعػػـ سػػتؤثر عمػػى خفػػض إي ػرادات ض ػريبة الػػدخؿ ،لكػػف اةمػػر ارتباطػػو بالض ػريبة لػػيس ذات
أىمية ،اةفضؿ ىو التوجو نحو جمع الزكاة وليس مقدار ضريبة الدخؿ.

ٕ -كيؼ ترل العالقة بيف ىيئة الزكاة كمصمحة الضريبة؟

كنا نرى في بداية عمػؿ اليي ػة أف ىنػاؾ نػوع مػف المعارضػة مػف قبػؿ الضػريبة ،باعتبػار أف
الزكاة تخفض مف إيرادات ضريبة الدخؿ ،وقد يكوف ىذا التعارض ناجـ عف سوء في الفيـ حوؿ

الجوانب الشرعية لفريضة الزكاة وأنيا تلرؼ لمفقراء والمساكيف.
ٖ -ما ىك أثر الكاقع السياسي عمى تطبيؽ القانكف؟

نعـ لو تأثير كبير فنحف نخضع لحكومتيف ،لكؿ حكومػة قوانينيػا الخالػة وأتمنػى أف يكػوف
ىناؾ توافؽ بيف الحكومتيف كما الحاؿ في و ازرة التربية والتعميـ ،واللحة.

ٗ -ىؿ تعتقد أنو يمكف التكفيؽ بيف الزكاة كالضريبة؟

ُّٗ

أعتقػػد أف ىنػػاؾ اخػػتالؼ شاسػػع بػػيف الزكػػاة والض ػريبة ولكػػؿ منيمػػا فمسػػفتو الخالػػة ،س ػواء عمػػى
لعيد الجمع أو اللرؼ ،وأنا أرى بأف يكوف التوجو نحو الزكاة اوالزاميتيا بدنً عف الضريبة.

َُ -ىؿ تعتقد أف الييئة تمتمؾ الجاىزية الالزمة لتطبيؽ اإلقرار؟

نعػػـ ولكػػف نبػػد مػػف تػػوفر بعػػض المقومػػات كوجػػود طػػاقـ إداري متخلػػص مؤىػػؿ ش ػػرعياً

ومحاسبياً.

ُُ -ما ىي المعيقات كالتحديات التي تكاجو تطبيؽ اإلقرار الزككم؟
ٔ .ضعؼ الجانب اإلعالمي والخطاب الدعوي لميي ة ،ونبد مف تعزيز ذلؾ ةنو يعظـ مف
القاع ػػدة الش ػػعبية لميي ػػة ويعط ػػي اليي ػػة المل ػػداقية نح ػػو جم ػػع الزك ػػاة ولػ ػرفيا عم ػػى

مستحقييا.

ٕ .اننقسػػاـ السياسػػي يعتبػػر أكبػػر معيػػؽ تجػػاه تطبيػػؽ القػػانوف واإلق ػرار الزكػػوي ،ونبػػد مػػف
إيجاد السبؿ التي تنأى بتمؾ الفريضػة عػف اللػراعات السياسػية حتػى يعػـ ويفػيض مػاؿ
الزكاة ويتـ ت طية اكبر عدد مف مستحقييا.

ُِ -ما ىي تكصياتكـ لتطكير عمؿ الييئة؟

ٔ .انس ػػتمرار بالزي ػػارات الميداني ػػة لمتج ػػار وأل ػػحاب الش ػػركات اوارش ػػادىـ نح ػػو دف ػػع زك ػػاتيـ
لميي ة.

ٕ .طباعة وتوزيع النشرات التي تتضمف مشاريع اليي ة وانجازاتيا.
ّ .اتباع اةساليب الحديثػة فػي التػرويل مػف خػالؿ وسػا ؿ التوالػؿ انجتمػاعي واإلعالنػات
الممولػ ػػة ،والسػ ػػعي نحػػػو التػ ػػرويل لميي ػػػة عبػ ػػر المواقػ ػػع انلكترونيػ ػػة المعروف ػػة والمقبولػ ػػة

فمسطينياً.

ٗ .تكثي ػػؼ الخط ػػاب ال ػػدعوي وتعزي ػػز الن ػػدوات وال ػػدروس والم ػػؤتمرات الت ػػي تن ػػاقش فريض ػػة
الزكاة.

ت .مقابمػػػة مػػػع أ .كمػػػاؿ الميدنػػػة "مػػػدير مكتػػػب كمػػػاؿ الميدنػػػة لمتػػػدقيؽ كالمحاسػػػبة" بتػػػاريخ

َُِٖٓ/ٖ/ـ.

ُ -ما ىي طبيعة العالقة بينكـ كبيف ىيئة الزكاة ؟

العالقػػة المباشػرة بيننػػا وبػػيف المكمفػػيف وىػػي عالقػػة ممتػػازة وخالػػة ط
أف اةمػػر مشػػجع جػػداً

بالنس ػػبة لممكمف ػػيف ،كم ػػا أف دور مكت ػػب المحاس ػػبة مي ػػـ ج ػػداً خال ػػة أف ل ػػدينا الق ػػدرة عم ػػى إقن ػػاع

التػػاجر لمػػدفع فػػي ىي ػػة الزكػػاة حيػػث أف مػػا نسػػبتو ٓ %ٙمػػف التجػػار الػػذيف نتعامػػؿ معيػػـ يقوم ػوا
بالدفع لدى اليي ة.

َُْ

ِ -لماذا ال تتجاكز نسبة التجار َٔ %؟
ىناؾ البعض يرفض الدفع في الزكاة ةسباب سياسية.

ّ -ىؿ ىيئة الزكاة أك أمكاؿ الزكاة أثرت بالسمب عمى مصمحة الضريبة؟
مػػف وجيػػة نظػػري ن يوجػػد تػػأثير ،والسػػبب أف معظػػـ إي ػرادات الض ػريبة ضػػعيفة ومحسػػوبة،

والميزة ط
أف كبار التجار ىػـ مػف يقومػوا بالػدفع فػي اليي ػة ،بينمػا التػاجر اللػ ير ن يػدفع وبالتػالي
التأثير ضعيؼ جداً وما أخذتو الزكاة مف ضريبة الدخؿ ن يمثؿ ٓٔ.%

ْ -ىؿ ىناؾ ضركرة لتفعيؿ اإلقرار الزككم في الكقت الراىف كما ىي المدلكالت عمى ذلؾ؟
ن أعتقد أف يتقبؿ الناس ،وأف يكوف اةمر فرضياً.

ٓ -ىؿ تعتقد أف المكمفيف سيقدمكف إق ارراتيـ ؟

أعتقػػد أف المكمػػؼ لػػف يقػػدـ اإلقػرار ،فقػػط سيلػػرح بػػاةمواؿ الظػػاىرة ةف ىنػػاؾ فرقػاً شاسػ ًػعا

ب ػػيف الميزاني ػػة الحقيقي ػػة والميزاني ػػة ف ػػي الضػ ػريبةر ةف الميزاني ػػة الحقيقي ػػة تعن ػػى دم ػػار ف ػػي القيم ػػة

المضافة وفي الدخؿ.

ٔ -ىؿ ىناؾ أىمية لتطبيؽ قانكف تنظيـ الزكاة ؟ كىؿ الكضع السياسي يضمف نجاح تطبيػؽ

اإلقرار الزككم ؟

لتطبيؽ القانوف سنواجو مشكالت كثيرة ،ولكف إذا تمت الملالحة ستنتيي ىذه المشاكؿ،

الوضع السياسي ن يضمف ،ون يستطيع أحد التنبؤ.

ٕ -ما ىي التحديات التي تكاجو عمؿ الييئة ؟
 -الواقع السياسي.

 -اإلعاقة مف و ازرة المالية (ملمحة الضريبة).

ٖ -ىؿ مف الممكف أف يككف ىناؾ تكفيؽ بيف الضريبة كالزكاة؟
لف يتـ ىذا اةمر إن إذا تحسف الوضع انقتلادي.

ٗ -ما ىي التكصيات التي تساىـ في تطكير عمؿ الييئة ؟
 الوعي لدى المكمفيف مف خالؿ اإلعالـ. -الزيارات الميدانية.

 -أف يخلص التجار جزء مف أمواليـ المدفوعة لدى اليي ة لمستحقييا مف اةقارب.

ت .مقابمػػػػة مػػػػع أ .يحيػػػػى أبػػػػك جبػػػػؿ "مػػػػدير مكتػػػػب الغػػػػد لممحاسػػػػبة كالتػػػػدقيؽ" بتػػػػاريخ
َُِٖٓ/ٖ/ـ.

ُ -ما ىي طبيعة العالقة بينكـ وبيف ىي ة الزكاة ؟
ُُْ

العالقة بيننا تكاممية ومرتبطة بمدى التوافؽ بيف و ازرة المالية وىي ة الزكاة.

ِ -ىؿ يقتصر الدكر عمى الضريبة أـ تقكمكا بحث المكمفيف عمى دفع الزكاة ؟

نحف نقػوـ بعػرض كػؿ مػا مػف شػأنو ترسػيخ تطبيػؽ الشػريعة مػف ناحيػة المبػدأ الػديني ،ولكػف

لألسػػؼ غالبيػػة المكمفػػيف أو دافعػػي الزكػػاة مػرتبطيف بجماعػػات خالػػة مػػف اةقػػارب والمعػػارؼ أو

أولى اةرحاـ تحت بند اةقربوف أولى بالمعروؼ.

مف الممكف تحليؿ مبال محدودة جداً مػف بعػض اةشػخاص يػتـ توريػدىا لمزكػاة ولكػف الكػـ

اةكبر مرتبط بدافعي الض ار ب بنسبة .%ٜٛ

ّ -ما ىي طبيعة العالقة بيف ىيئة الزكاة كمصمحة الضريبة ؟

في تقديري العالقة غير مكتممة وفييا بعض القلور واةمور غير مستقرة.

ْ -ىؿ ىناؾ أثر مممكس لسمكؾ المكمفيف نحك دفع الزكاة في الييئة؟

ىنػػاؾ تقبػػؿ لألمػػر اواقبػػاؿ كبيػػر ولكػػف ىنػػاؾ من لػػات ولػػو سػػوي اةمػػر بػػيف اليي ػػة وو ازرة
المالية سيكوف ىناؾ إقباؿ أكبر.

٘ -ىؿ ىناؾ ضركرة لتفعيؿ اإلقرار الزككم كما ىي المدلكالت عمى ذلؾ ؟

البي ػػة الفمسػػطينية (البي ػػة ال زيػػة) بي ػػة محافظػػة ومرتبطػػة بالػػديف ففػػي اعتقػػادي أف اةج ػواء

مشػػجعة جػػداً لتطبيػػؽ الزكػػاة وترسػػيخيا وأف يكػػوف تقػػديـ اإلق ػرار فػػي بدايتػػو ذاتيػػاًً لحػػيف اسػػتقرار

الوضع السياسي.

ٔ -ىؿ تعتقد أف المكمفيف سيقدمكف إق ارراتيـ ؟

نعػ ػػـ ،أعتقػ ػػد ط
أف نسػ ػػبة ٓ %ٚمػ ػػف المكمفػ ػػيف سػ ػػيتقدموف بػ ػػِّق ارراتيـ الزكويػ ػػة ،ولػ ػػو تحسػ ػػنت

الظروؼ السياسية ستكوف النسبة مرتفعة.

 -ٚما ىي أىمية تطبيؽ قانكف الزكاة؟

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.

ٗ -ما ىي التحديات التي تكاجو عمؿ الييئة ؟
 -نقص الوعي الكامؿ.

انطباعا بالشفافية عند المكمفيف.
 النشرات الدورية المرتبطة بالزكاة والتحليالت ستعطيً
َُ -ما ىك أثر الكضع السياسي عمى نجاح تطبيؽ اإلقرار الزككم ؟
ُِْ

الوضع السياسي ن يضمفر ط
ةف الوضع متقمب.
ح .مقابمة مع أ .محمد عبد الرحمف غراب " مدير مكتب محمد غراب إلدارة الحسابات كالتجارة

العامة" بتاريخ َُُِٖٖ/ٖ/ـ.

ُ .ما ىي طبيعة العالقة بينكـ كمكتب محاسبة كىيئة الزكاة؟
العالقػػة طبيعيػػة جػػداً ومميػزة منػػذ بدايػػة العمػػؿ باليي ػػة ،وىنػػاؾ أريحيػػة فػػي التعامػػؿ مػػع ىي ػػة

الزكاة مف حيث فكرة تقسيط المبم والتأجيؿ نظ ارً لموضع اللعب الذي نعيشو في قطاع غزة.
ِ .ما ىك الدافع األساسي كراء ىذه العالقة؟

الدافع اةساسي ىو الديف ،ونحف نعيش في مجتمع غالبيتو مف المسمميف ،وغالبية المكمفيف
يقبموف بفكرة الدفع لمزكاة بديالً عف ضريبة الدخؿ ،عمػى اعتبػار أف ملػارؼ الزكػاة واضػحة وأف

الحالػػة التػػي نعيشػػيا فػػي قطػػاع غ ػزة تتطمػػب أف يكػػوف ىنػػاؾ مسػػاىمة فػػي خفػػض حػػدة المعانػػاة

والفقر.

ّ .كيؼ ترل كشركة تدقيؽ أثر العالقة بيف ىيئة الزكاة كمصمحة الدخؿ؟
العالقػػة طبيعيػػة رغػػـ بعػػض الخالفػػات التػػي تحػػدث أحيان ػاً بػػيف الط ػرفيفر ةنػػو فػػي النياي ػة

المراد واحد وىو ملمحة الشعب ولو كاف الوضػع انقتلػادي والمػالي أفضػؿ فأنػا عمػى يقػيف أف
نسبة الدفع ستزيد.

ْ .ىؿ تعتقد أف ىناؾ حافزية لدل المكمفيف لمدفع لدل الييئة؟
ىناؾ مف يعطيؾ الماؿ ون يسػأؿ أو ييػتـ أيػف يػذىب المػاؿ ،كػؿ مػا يريػده ىػو خمػو الطػرؼ

فقػػط ،وىنالػػؾ مػػف يحػػدد ىي ػػة الزكػػاة بانسػػـ لتػػودع أموالػػو فييػػا وىػػذا يعػػود إلػػى نشػػاط المنػػدوبيف
الخاليف باليي ةٓ

ٓ .ما نسبة المكمفيف الذيف يدفعكا مف خاللكـ لمييئة؟
تلؿ إلى نسبة ٓ %ٛفي حالة كانت اةوضاع العامة تسير بلورة جيدة.

ٔ .ىؿ المكمفيف فعميان يدفعكا زككاتيـ أـ المستحؽ عمييـ مف الضريبة؟
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

مرتبط بتظافر جيود أجيزة الدولة نحو تفعيؿ اإللزامية بتطبيؽ اإلقػرار الزكػوي ،واةمػر باعتقػادي
سيأخذ بعداً إيجابياً خالة وأف اةمر مرتبط بالبعد الديني لممكمؼ ،وتقبمو لمف ار ض الشرعية.
ُّْ

ٖ .ىؿ سيقدـ المكمفكف إق ارراتيـ لمييئة؟
نعـ سيقدموا إق ارراتيـ الزكوية بشرط أن ُيسألوا عف الضريبة.

ٗ .ىؿ يمكف ممارسة اإللزامية في تطبيؽ اإلقرار الزككم في الكقت الحالي؟
في الوقت الراىف ىناؾ لعوبة ،لكف إذا كاف ىنػاؾ جاىزيػة لػدى اليي ػة وكػاف ىنػاؾ جيػود

مف قبؿ الحكومة نحو التطبيؽ اإللزامي فأعتقد أف الجميع سيكوف ممزماً نحو التطبيؽ.

َُ .ىؿ سيؤثر اإلقرار سمبان عمى الضريبة؟

نعػػـ ،ةنػػو فػػي حػػاؿ تقػػديـ اإلقػرار لػػف يكػػوف ىنػػاؾ ضػريبة ومػػف اللػػعب جػػدا الموا مػػة بػػيف

الزكاة والضريبة.

ُُ .ما ىي التحديات التي تكاجو تطبيؽ اإلقرار الزككم ؟
 الوضع انقتلادي المتردي الذي نعيشو في قطاع غزة.
 الوضع السياسي وخالة ظاىرة اننقساـ.

ُِ .ىؿ ىناؾ طريقة أخرل لزيادة مكارد الزكاة غير اإلقرار الزككم؟
مف خالؿ فتن قنوات خارجية كاستقباؿ اليبات والمنن وتسويؽ بعض المشاريع الزكوية.

ُّ .ما ىي المقترحات كالتكصيات لتطكير العمؿ بييئة الزكاة الفمسطينية؟
 انىتماـ بسرية المعمومات الخالة بدافعي الزكاة.

 انىتماـ بمبال الزكاة المشروطة مف قبؿ دافعي الزكاة.

أىـ النتائج :

ٔ -تعتبر البي ة الفمسطينية بي ػة محافظػة ومرتبطػة بالػديف ،وىػذا يمعػب دو اًر إيجابيػاً نحػو تطبيػؽ
اإلقرار الزكوي.

ٕ -ىنػػاؾ حاجػػة لتسػػوية المعيقػػات والخالفػػات بػػيف ىي ػػة الزكػػاة الفمسػػطينية وو ازرة الماليػػة ،ممػػا
يساىـ في زيادة إيرادات الزكاة.

ٖ -أف يكوف اإلقرار في بدايتو ذاتياً ولمدة محدودة ،ومف ثـ تطبيقو إلزامياً.

ٗ -ىنػػاؾ حاجػػة ماسػػة لزيػػادة الػػوعي لػػدى النػػاس بأىميػػة الزكػػاة مػػف خػػالؿ التوعيػػة الجماىيريػػة
بكاف ػػة ل ػػورىا وتعزي ػػز الخط ػػاب ال ػػدعوي ،وأف ي ػػتـ تطبيقي ػػا بالل ػػورة اإللزامي ػػة مم ػػا ي ػػؤدي إل ػػى

تعظيميا وبالتالي إلى زيادة اإلنفاؽ في ملارفيا الشرعية.

٘ -الوضع السياسي المتقمب يمعب دو اًر سمبياً نحو تنفيذ القانوف وتطبيؽ اإلقرار الزكوي.
سابعان  :المقابالت التي أجريت مع الباحثيف كالمختصيف.
ُْْ

أ -مقابمة مع األستاذ عبد الناصر نظير مينا "باحث مختص" بتاريخ َُُِٖٔ/َٕ/ـ.

ُ -ىؿ تعتقد أف ىناؾ أىميػة لتطبيػؽ قػانكف الزكػاة فػي فمسػطيف ؟ كمػا ىػي المػدلكالت عمػى

ذلؾ ؟

طبع ػاً ىنػػاؾ أىميػػة كبي ػرة فػػي تطبيػػؽ قػػانوف تنظػػيـ الزكػػاة لسػػببييف ،السػػبب اةوؿ :أف ىػػذا

القانوف ينظـ الزكاة مف حيث الجباية ولرؼ أمواؿ الزكاة عمى ملارؼ الزكاة ،حيث إف قطاع

غزة بو حانت كبيرة مف الفقراء نتيجة الوضع انقتلادي الذي يمر بو وىػذا يتطمػب حػؿ مشػكمة
الفق ػراء فػػي قطػػاع غ ػزة ،وبتنظػػيـ الزكػػاة مػػف خػػالؿ تطبيػػؽ القػػانوف باإلمكػػاف تقمػػيص الفجػػوة بػػيف
الفقراء حيث أف الفقراء ينقسموا إلى نوعيف فقير يستطيع العمؿ وفقير ن يستطيع العمؿ.

تحلػػيؿ الزكػػاة فػػي غ ػزة يػػتـ بطريقػػة عش ػوا ية وبالتػػالي ن يػػتـ ضػػبط لػػرؼ الزكػػاة عمػػى

ملػػارفيا الثمانيػػة وفػػؽ مػػا نػػص الشػػرع ،لكػػف وبتطبيػػؽ الزكػػاة مػػف خػػالؿ القػػانوف يمكػػف ضػػبط
وحلر وجمع المعمومات الكافية والمناسبة عف الجيات المستحقة لمزكاة مف خالؿ عمؿ مشاريع

لمفق ػراء الػػذيف يسػػتطيعوف العمػػؿ وبالتػػالي يػػتـ تحػػويميـ مػػف فقي ػر يحلػػؿ عمػػى زكػػاة إلػػى غنػػى

يستطيع أف يدفع الزكاة.

أما بالنسبة لمفقراء الذيف ن يستطيعوف العمؿ فتتكفؿ ىي ة الزكػاة بتػوفير قػوت يومػو السػنوي

بالكامؿ.

الجانػػب الثػػاني مػػف أىميػػة تطبيػػؽ قػػانوف الزكػػاة :أف الزكػػاة ىػػي فريضػػة شػػرعية أولػػى لنػػا أف

نطبقيا مف القوانيف الوضعية ،وبتطبيػؽ الزكػاة مػف خػالؿ القػانوف نسػتطيع أف نجمػع أمػواؿ كبيػرة

جػداً تكػػاد تكػػوف حلػيمتيا أكبػػر مػػف حلػػيمة الضػريبة المباشػرة وذلػػؾ فػػي حالػة جبريػػة الزكػػاة مػػف
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.

إي ػرادات الزكػػاة كبي ػرة ونلػػاب الزكػػاة قميػػؿ جػػداًً ،وفػػي حػػاؿ تطبيػػؽ القػػانوف سػػيكوف ىنػػاؾ

مبال كبيرة وقد تكوف الزكػاة أشػبو بضػريبة القيمػة المضػافة فػي حجػـ اإليػراد ،ةف المنػتل لمسػمعة

سيدفع الزكاة عنيا ،والمشتري لمسمعة ةغراض التجارة سيدفع الزكاة ،وبالتالي انتقاؿ الزكاة لػنفس

السمعة يضاعؼ مف إيراد الزكاة.

ِ -ىؿ تكافؽ عمى أف تككف مصارؼ الزكاة مكائمة لمخطة العامة لمبمد أك الحككمة؟

في كؿ أنحػاء العػالـ اىتمامػات الػدوؿ فػي الناحيػة الميمػة وىػي الحػد مػف ظػاىرة الفقػرر ةف

العديد مف المشاكؿ انجتماعية تترتب عمى ىذه الظاىرة ،فاةمف يزيد والمشاكؿ انجتماعيػة تقػؿ

ُْٓ

والتكافػػؿ يزيػػد والبطال ػػة تقػػؿ ،فاةولويػػة تنل ػػب فػػي الحػػد م ػػف ظػػاىرة الفق ػراء ث ػػـ تنطمػػؽ ل ػػبعض

الملارؼ اةخرى حسب اةولويات وحاجة البمد.

واةل ػػؿ أف تق ػػوـ اليي ػػة بِّع ػػداد قاع ػػدة بيان ػػات موح ػػدة ،بحي ػػث تض ػػمف م ػػف خ ػػالؿ قاع ػػدة

البيانات عدـ ازدواجية المنفعة مف عدة أطراؼ وبالتالي توسيع قاعػدة انسػتفادة مػف أمػواؿ الزكػاة

اواذا كػػاف ىنػػاؾ فػػا ض فػػي ت طيػػة ملػػرؼ الفق ػراء ،يكػػوف ىنػػاؾ مجػػاؿ اوامكانيػػة لػػدعـ القطػػاع
الحكومي.
ّ -ىػػؿ تعتقػػد أف تطبيػػؽ اإلق ػرار الزكػػكم كفػػؽ قػػانكف تنظػػيـ الزكػػاة ضػػركرم فػػي ظػػؿ الكاقػػع

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

الزكػػاة والمكمػػؼ بػػدفع الزكػػاة ،ن يعقػػؿ أف تكػػوف عشػوا ية بػػؿ نبػػد أف يكػػوف ىنػػاؾ بيانػات ماليػػة

تراكمية مف سنة ةخرى وخلولاً إذا كاف ىناؾ سياسة فػي تقسػيط الزكػاة خػالؿ العػاـ الجػاري،

ىذا يتطمب أيضاً وجود قاعدة بيانات مالية تتعمؽ بالمكمؼ لدفع الزكاة وىذا مف بػاب تيسػير دفػع

الزكػػاة وبالتػػالي يجػػب أف يكػػوف ىنػػاؾ إق ػرار زكػػوي يشػػتمؿ عمػػى البيانػػات الالزمػػة لتحديػػد أسػػس
المحاسبة بيف ىي ة الزكاة والمكمؼ.

ْ -نػص قػانكف تنظػيـ الزكػاة عمػػى تحصػيؿ الزكػاة بشػكؿ طػػكعي مػف األفػراد كبصػكرة إلزاميػػة

لمشركات ،ما رأيؾ ؟

أعتقد القانوف بيذا الجانػب قػد غفػؿ معنػى الطػوعي ،فاةلػؿ فػي جمػع الزكػاة جبريػة الزكػاة

أو مف الممكف أف يكوف مفيومنػا لمطوعيػة خطػأ أو أف المشػرع قػد وقػع فػي خطػأ عنػد وضػع ىػذا

الملطمن ،ن يوجد طوعية في الزكاة في حاؿ تولى ولى اةمر تحليؿ الزكاة.
ٓ -ىؿ تؤيد صفة التدرج في تطبيؽ إلزامية الزكاة ؟

قػػانوف تنظػػيـ الزكػػاة قػػانوف قػػوي وممػػزـ مسػػتند إلػػى مػػادة تعطيػػو حػػؽ الضػػابطة القانونيػػة فػػي

تحليؿ الزكاة ،و لكف لألسؼ الشديد ىناؾ ثقافػة دفػع الزكػاة لألقػارب والمعػارؼ ،وأنػا اقتػرح أنػو

ن مػػانع لػػدافعي الزكػػاة مػػف إعػػالـ ىي ػػة الزكػػاة بيػػذه القا مػػة وتتكفػػؿ اليي ػػة بػػدفع الزكػػاة ليػػـ إذا
استحقوا وفؽ معايير اللرؼ لدييا.

ٔ -طالما أف قانكف تنظيـ الزكاة قػكم لمػاذا لػـ يطبػؽ حتػى ىػذه المحظػة ؟ كىػؿ تغنػي الزكػاة
عف الضريبة في الكضع الراىف ؟

الخمؿ في التطبيػؽ تتحممػو ىي ػة الزكػاة باعتبارىػا الػذراع التنفيػذي لتطبيػؽ القػانوف فقػد يكػوف
الخمػػؿ مػػف الناحيػػة اإلداريػػة أو عػػدـ تػػوفر اإلمكانيػػات الماديػػة أو الموجسػػتية أو عػػدـ وجػػود خطػػة
ُْٔ

لمعمؿ والعمؿ بلورة عشوا ية ولكف في النياية الذي يتحمؿ مس ولية عػدـ تطبيػؽ القػانوف الجيػة
التي كمفت بتطبيؽ القانوف.

أمػػا الشػػؽ الثػػاني مػػف السػؤاؿ فػػال ت نػػى الزكػػاة عػػف الضػريبة ون ت نػػى الضػريبة عػػف الزكػػاة،

فف ػػي الوض ػػع الح ػػالي كالىم ػػا مطم ػػوب ةف ىن ػػاؾ ف ػػات م ػػف الن ػػاس تخض ػػع لمزك ػػاة ون تخض ػػع
لمض ػريبة والعكػػس ،واةفضػػؿ أف تشػػكؿ ملػػمحة تجمػػع بػػيف الط ػرفيف تسػػمى ملػػمحة الض ػريبة
والزكاة.

ٕ -ىؿ يقبػؿ الجميػكر الفمسػطيني كدافعػي الزكػاة مػف أشػخاص كشػركات كرجػاؿ أعمػاؿ بػأف
يصرح عف أمكالو مف خالؿ إق اررات الزكاة ك تقديميا لمييئة بصكرة نظامية ؟

اةمر يتطمب توعية فقيية لمناس ،ونبد مف الطمب مف الجميػور إلػى تقػديـ إقػ ارراتيـ الزكويػة إلػى
اليي ة حتى ولو كاف اإلقرار في بدايتو ن يشتمؿ عمى كافة البيانات ،حيث باإلمكاف الطمػب منػو
مرة أخرى في العاـ الالحػؽ تقػديـ إقػ ارره ،وبالتػالي يكػوف ىنػاؾ سػيولة فػي الولػوؿ إلػى البيانػات

اللػػحيحة مػػف خػػالؿ مقارنػػة السػػنوات ببعضػػيا ،واةلػػؿ أف تقػػوـ اليي ػػة بالمبػػادرة بػػذلؾ اةمػػر
بأسرع وقت ،وأف ن تنتظر أياً مف المعيقات.

ٖ -ما ىي أنجع الكسائؿ كاألدكات التػي البػد مػف اسػتخداميا فػي تعزيػز مػكارد ىيئػة الزكػاة ؟
كما مدل كفايتيا ؟

تحل ػػيؿ الزك ػػاة م ػػف خ ػػالؿ خط ػػة تح ػػاور جمي ػػع الجوان ػػب ،العالق ػػة ب ػػيف اليي ػػة والجي ػػات

المساندة ،والعالقة بيف اليي ة والمستفيديف مف الزكاة لتحقيؽ أىداؼ معينة.

ٗ -ما ىي المعيقات كالتحديات التي تكاجو تفعيؿ قانكف الزكاة بصكرة نظامية ؟

حتى لو كاف ىناؾ مشاكؿ فِّف العقبات تذلؿ خالؿ مسيرتؾ لتطبيؽ القانوف.

َُ -ىؿ ىناؾ تعارض كتضارب مع لجاف الزكاة التابعة لكزارة األكقاؼ ؟

يجب أف توحد لجاف الزكاة وتدمل ضمف ىي ة الزكاة ون يجوز وجود جسميف لتطبيؽ الزكاة

طالمػا شػػرع القػػانوف وحػػدد جيػة واحػػدة لتحلػػيؿ الزكػػاة ولػرفيا ،وىػذا اةمػػر يفقػػد المػواطف الثقػػة

في دفع الزكاة.

ُُ -ىؿ ىناؾ تحديات تكاجو الييئة في جمػب التمكيػؿ الخػارجي إلقامػة المشػاريع الحيكيػة ؟
كما مدل كفاءة ىذا التمكيؿ في دعـ مشاريع الييئة؟

التمويػػؿ الخػػارجي لػػو أىميػػة فػػي دعػػـ ىي ػػة الزكػػاة ةف المجتمػػع اإلسػػالمي ن يج ػ أز وىنػػاؾ
إمكانيػػة لنقػػؿ أم ػواؿ الزكػػاة مػػف منطقػػة اكتفػػت بالزكػػاة إلػػى منطقػػة معػػوزة ،كمػػا أنػػو مػػف الممكػػف
تحل ػػيؿ الزك ػػاة مػ ػف الفمس ػػطينييف خ ػػارج فمس ػػطيف ،واعتق ػػد أف ىن ػػاؾ رج ػػاؿ أعم ػػاؿ فمس ػػطينييف
ُْٕ

منتش ػريف فػػي كافػػة أنحػػاء العػػالـ وىنػػاؾ إمكانيػػة لمتوالػػؿ معيػػـ بسػػبب التقػػدـ التكنولػػوجي طالمػػا

توفرت اإلرادة القوية لذلؾ.

ُِ -ما ىي تكصياتكـ ك مقترحاتكـ حكؿ تعزيز مكارد ىيئة الزكاة الفمسطينية؟
تطبيؽ جبرية الزكاة مف خالؿ القانوف مف خالؿ أداتو اإلقرار الزكوي.
ب -مقابمة مع أ .جبر عميكة " رئيس جمعية سكاعد لإلغاثة كالتنمية" بتايخ َُِِٖٖ/ٖ/ـ.

ُ -ىؿ تعتقػد أف ىنػاؾ أىميػة لتطبيػؽ قػانكف الزكػاة فػي فمسػطيف ؟ كمػا ىػي المػدلكالت عمػى
ذلؾ ؟

أي قػػانوف يوضػػع يػػنظـ اةعمػػاؿ ،لكػػف الظػػروؼ التػػي نعيشػػيا تتطمػػب دا مػػا إعػػادة البحػػث
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.

ّ -ىػػؿ تعتقػػد أف تطبيػػؽ اإلق ػرار الزكػػكم كفػػؽ قػػانكف تنظػػيـ الزكػػاة ضػػركرم فػػي ظػػؿ الكاقػػع
الفمسطيني الذم نعيش ؟ كىؿ تغني الزكاة عف الضريبة ؟

إف فتن آفاؽ جديدة لمناس تنسجـ مع تفكيرىـ ورؤيتيـ في ظؿ اإلطار العػاـ ،وىػو فػي ظػؿ
إخ ػراج الزكػػاة ،ىنػػاؾ بعػػض النػػاس يمكػػف أف تتيػػرب مػػف الض ػريبة ،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

فِّف التجار عند دفع الضريبة فِّنيـ يحاولوف تخفيضيا ،لكف في الزكاة فِّنيـ يدفعوف مبال كبيػرة
بلدر رحب.

ْ -نص قانكف تنظػيـ الزكػاة عمػى تحصػيؿ الزكػاة بشػكؿ طػكعي مػف األفػراد ،كبصػكرة إلزاميػة
لمشركات ،ما رأيؾ ؟

كممػػة طػػوعي ميمػػة جػػداً ،ىػػو لديػػو مجػػانف ،إمػػا أف يػػدفع لمض ػريبة ،اوامػػا أف يػػدفع ليي ػػة
الزكػػاة ،ومػػف ثػػـ تخلػػـ مػػف الض ػريبة ،وىػػذا فيػػو أريحيػػة لمم ػواطف ،ون أؤيػػد اإلل ػزاـ فػػي تطبيػػؽ
الزكػاة ،اوانمػا يتػرؾ لمنػاس الخيػار بمػا ينسػجـ معػو ،وبمػا يػرى أف فيػو ملػمحة سػواء شخلػػية أو
ُْٖ

نفسػػية أو سػػموكية ،فػػالظروؼ الراىنػػة الموجػػودة مػػف وضػػع اقتلػػادي لػػعب يجعػػؿ مػػف اللػػعب

الخروج بقانوف يمزـ بِّخراج الزكاة ،وقد يكوف لو أثر سمبي.

ٓ -ىؿ يقبؿ الجميػكر الفمسػطيني كدافعػي الزكػاة مػف أشػخاص كشػركات كرجػاؿ أعمػاؿ بػأف
يصرح عف أمكالو مف خالؿ إق اررات الزكاة كتقديميا لمييئة بصكرة نظامية ؟

يمكف أف يدفع بنسبة أفضؿ مما يدفعو لمضريبة ،وطبيعة المجتمػع عػا مي ،فبالتػالي ن تػدفع

ك ػػؿ زكاتي ػػا لميي ػػة أو المج ػػاف ،اوانم ػػا توزعي ػػا ةكث ػػر م ػػف جي ػػة سػ ػواء لألق ػػارب أو المحت ػػاجيف أو
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 إغاثياً.

ٕ -ما ىي المعيقات كالتحديات التي تكاجو تفعيؿ قانكف الزكاة بصكرة نظامية ؟

 الحلػػار المفػػروض عمػػى قطػػاع غ ػزة 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.

 الواقع السياسي السيء لو دور سمبي في تطبيؽ القانوف.

ٖ -ىؿ ىناؾ تعارض كتضارب مع لجاف الزكاة التابعة لكزارة األكقاؼ ؟
كؿ ما تـ فتن خيارات لمناس كاف ذلؾ أفضؿ ،فكؿ إنساف يفضؿ الدفع لدى جية معينة ،اواذا تػـ
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 ؟

تنػػوع الملػػادر مطمػػوب ،فالب ػػد مػػف التميػػز عػػف اآلخػػريف بتنػػوع الملػػادر ،بػػيف أف تك ػػوف

الملادر محمية وخارجية ،ونبد مف ملادر جديدة ،وتنمية الملادر الموجػودة ،وخمػؽ الثقػة مػع

المتبرعيف.

َُ -ما ىي تكصياتكـ كمقترحاتكـ حكؿ تعزيز مكارد ىيئة الزكاة الفمسطينية؟
 نبد مف وجود خطة مرنة في ىي ة الزكاة في ظؿ ظروفنا المت يرة.
ُْٗ

 تنويع ملادر جباية اةمواؿ سواء كاف عمى المستوى المحمي أو الخارجي.
 أف تكوف ممي اًز ،بأف تكوف برامل اليي ة نوعية ومميزة.
أىـ النتائج :
ار زكوياً يشػتمؿ عمػى البيانػات الالزمػة لتحديػد أسػس المحاسػبة بػيف
ٔ .ينب ي أف يكوف ىناؾ إقر اً
ىي ة الزكاة والمكمؼ.

ٕ .أف يكػػوف اإلقػرار الزكػػوي ممزمػاً لمجميػػع سػواء كػػانوا أفػراداً أو مؤسسػػات وشػػركات ،مػػع إعػػادة
النظر في المادة رقـ (ٖ) مف قانوف تنظيـ الزكاة التي تنص عمى أف اإللزامية ىي فقط عمى
الشركات.

ٖ .تتحمػػؿ ىي ػػة الزكػػاة الفمسػػطينية المس ػ ولية عػػف الخمػػؿ فػػي تطبيػػؽ اإلق ػرار الزكػػوي باعتبارىػػا
الػػذراع التنفيػػذي لتطبيػػؽ الق ػػانوف ،والػػذي يكمػػف فػػي ض ػػعؼ الجوانػػب اإلداريػػة ،وعػػدـ ت ػػوفر
اإلمكانيات المادية والموجستية ،وعدـ وجود خطة واضحة لمعمؿ ،والعمؿ بلور عشوا ية.

ٗ .ن ت ني الزكاة عف الضريبة ون ت ني الضريبة عف الزكاة ة طف ىناؾ ف ات مف الناس تخضع
لمزكاة ون تخضع لمضريبة ،والعكس لحين.

٘ .تشكيؿ ملمحة تجمع ما بيف الزكاة والضريبة وتسمى ملمحة الضريبة والزكػاة تحقيقػاً لمبػدأ
التكامؿ.

 .ٙتوعية الناس بأىمية تطبيؽ اإلقرار الزكوي ،وأثره في زيادة موارد الزكاة وأوجو لرفيا.
 .ٚدمل لجاف الزكاة ضمف منظومة ىي ة الزكاة الفمسطينية وتوحيد العمؿ الزكوي.

 .ٛعدـ وجود جسميف لتطبيؽ الزكاةر ةف ىذا اةمر يفقػد الملػداقية لػدى المػواطف بػدفع الزكػاة
مما يشتت ويبدد أمواؿ الزكاة وبالتالي حرماف شريحة كبيرة مف مستحقي الزكاة.

ثامنان  :المقابالت مع كبار الدافعيف لدل ىيئة الزكاة الفمسطينية.
أ .مقابمة مع أ.عكاد سعد الديف بكر "مدير عػاـ شػركة اليرمػكؾ اليندسػية لممقػاكالت كاألعمػاؿ

التجارية " بتاريخَُِٖ/َٖ/ِٔ :ـ.

ُ .ىؿ تعتقد أف ىناؾ أىميػة نحػك تطبيػؽ اإلقػرار الزكػكم لػدل ىيئػة الزكػاة الفمسػطينية؟ كمػا

مدلكالت ذلؾ؟

َُٓ

طبعاً ىناؾ أىميػة كبيػرة تجػاه تطبيػؽ فريضػة الزكػاة بػاإللزاـ خالػة إذا كػاف اةمػر مػف قبػؿ

الدولة ،وتتجمى مدلونت ذلؾ مف خالؿ المتابعػة مػف طػرفكـ لرجػاؿ اةعمػاؿ وألػحاب الشػركات
والتجػػار واىتمػػامكـ وتوالػػمكـ الػػدا ـ وتقػػديمكـ لمنشػرات اواظيػػار عممكػػـ وتوثيقػػو ،وىػػذا يػػدؿ عمػػى

سعيكـ الكبير تجاه تعظيـ ىذه الشعيرة.

ِ .ىؿ تعتقد أف التاجر أك صاحب الشركة سيقدـ اإلقرار الزككم لييئة الزكاة؟

نعـ إذا كاف اةمر ُممزمػا مػف قبػؿ الدولػة ،أمػا فػي ظػؿ الحػاؿ الػذي نعػيش فيميػؿ التػاجر أو
دافع الزكاة نحو دفع زكاتو إلى خالتو وأقاربو ،أما إذا كػاف ىنػاؾ فا ضػاً فػي مػاؿ الزكػاة ،ويجػد
لعوبة في إيجاد اةعداد الكافية مف المحتاجيف فيذىب إلى أي مؤسسة أو جمعية يثؽ بيا ،فقد

يعطييا جزءاً مف ماؿ الزكػاة ،وىنػاؾ العديػد مػف المؤسسػات والجمعيػات الخيريػة التػي قػد يسػتعاف
بيا في ذلؾ اةمر.

ّ .لك أردنا تطبيؽ اإلقرار مف خالؿ القانكف ىؿ ستمتزـ الشركات بيذا األمر؟
انلتزاـ نسبير والمحتاجيف أما الفا ض مف مالو فسيعطيو لمؤسسة أو جمعية يثؽ بيػار ةف
لػػاحب الشػػركة لديػػو معارفػػو وأقاربػػو وجي ارنػػو فيػػو يميػػؿ إلػػى إنفػػاؽ جػػزء كبيػػر مػػف زكاتػػو لمػػف

يخلو منيـ ولمف يطرؽ بابو مف الفقراء.

ْ .ىؿ أنتـ كشركة سكؼ تتعاممكف ذاتيان نحػك تطبيػؽ اإلقػرار الزكػكم كتقديمػو لػدل الييئػة أـ
أف األمر مرتبط بقرار سيادم يمزـ كافة الشركات بتقديميا لذلؾ اإلقرار؟

أعتقد أف كػؿ واحػد منػا قػادر عمػى احتسػاب زكاتػو ،واةلػؿ أف تقػوـ الدولػة بجبايتيػا فػنحف
مع اإللزاـ ،كما أف اةمر لو عالقة بالثقة بالجية القا مة عمى تطبيؽ القانوف وتنفيذه ،فِّذا وجدت
الثقػػة كػػاف اةمػػر أسػػيؿ ةف اةلػػؿ فػػي الزكػػاة أف تػػدفع لمدولػػة ،فػػنحف مػػع اليي ػػة تجػػاه تطبيػػؽ

اإلقػرار وأف تسػػخر الدولػػة كافػػة أجيزتيػػا نحػػو خدمػػة ىػػذه الفريضػػة بمػػا يعظػػـ مػػف إيػرادات الزكػػاة
وبما يحقؽ العدالة في توزيعيا.

ٓ .ىؿ تعتقد أف تطبيؽ اإلقرار الزككم سيحقؽ األثر المممكس لمزكاة؟
طبعػاًر ةف ىنػػاؾ نسػػبة كبيػرة جػػداً ن تقػػوـ بػػدفع الزكػػاة ،فمػػو لػػار ىنػػاؾ متابعػػة أو محاسػػبة

ستزيد أمواؿ الزكاة وستلؿ لمفقراء ،ولو كاف ىناؾ توزيع حقيقي لمزكاة لف يظؿ ىناؾ فقير أبداً.

ٔ .ىؿ تعتقد أنو بتطبيؽ اإلقرار الزككم سيساىـ سمبان عمى الضرائب؟

جبايػػة الض ػ ار ب تمقا ي ػاً تقػػؿ ،ولكػػف اإلق ػرار الزكػػوي سيسػػد ث ػرات كثي ػرة لمحكومػػة ويعػػوض

جوانػػب كثيػرة جػػداً مطموبػػة مػػف الحكومػػة ،فعنػػدما تعطػػي الفقيػػر وتعػػالل الم ػريض وتتبنػى الطالػػب
فأنت تخفؼ عف الحكومة وتقمؿ مف أعبا يا.

ُُٓ

ٕ .ىؿ تعتقد أف الكضع السياسي يضمف نجاح تطبيؽ اإلقرار الزككم؟
الوضع السياسي سيئ ون يساعد ولكف الخلـ مػف الضػريبة يشػجع الكثيػر مػف النػاس ،كمػا

أف أداء اليي ة وتوثيقيا وزيارتيا لمناس اواظيار عمميا وأنشطتيا يخمؽ حالػة مػف الثقػة بػيف اليي ػة
وبيف التجار ورجاؿ اةعماؿ وألحاب الشركات والمكمفيف بدفع الزكاة.
ٖ .ما ىي باعتقادؾ التحديات التي قد تعيؽ تطبيؽ اإلقرار الزككم؟
 الوضع المالي اللعب الذي يعيشو أبناء شعبنا.
 انييار قطاع اإلنشاءات كمقاوليف.

 الفقر الموجود ،فأغمب الشركات الموجودة تعرضت لالنكسار والخسارة.
 حالة الحلار التي يعيشيا البمد.
 اننقساـ السياسي.

ٗ .ما ىي اقتراحاتكـ كتكصياتكـ فيما يتعمؽ بعمؿ ىيئة الزكاة الفمسطينية؟
 التأكيػػد عمػػى خلػػـ أمػواؿ الزكػػاة المدفوعػػة لميي ػػة مػػف ضػريبة الػػدخؿ ،وعػػدـ تعطيػػؿ
ذلؾ اإلجراء القانوني.

 زيادة اننتشار بيف الناس خالة ألحاب الماؿ وذوي السعة.

 التوثيؽ اإلعالمي اواظيار نتا ل اةعماؿ مف خالؿ القنوات اإلذاعية والتمفزيونية.
 تفعي ػ ػػؿ الزي ػ ػػارات لرج ػ ػػاؿ اةعم ػ ػػاؿ ،وزي ػ ػػارة ومتابع ػ ػػة الح ػ ػػانت الت ػ ػػي تق ػ ػػوـ اليي ػ ػػة
بمساعدتيا.

ب .مقابمة مع أ .عكف أحمد طو " مدير عاـ شػركة عػكف أحمػد طػو كشػركاؤه لمتجػارة العامػة"

بتاريخ َُِِٖٔ/ٖ/ـ.

ُ .ىؿ تعتقد أف ىناؾ أىمية نحك تطبيؽ اإلقرار الزككم لدل ىيئة الزكاة ؟ كما مدلكالت ذلؾ؟
ىناؾ أىمية كبيرة خالة أننا نعيش في مجتمع ي مب عميو الطابع الديني وأنػو بتطبيػؽ ىػذا
اإلجراء سػيكوف ىنػاؾ زيػادة فػي إيػرادات الزكػاة اةمػر الػذي سػينجـ عنػو الولػوؿ إلػى عػدد أكبػر
مػػف المحتػػاجيف مػػف خػػالؿ قيػػاـ المسػ وليف باليي ػػة بعمػػؿ مسػػن شػػامؿ لمفقػراء والمحتػػاجيف وتوزيػػع

أكبر قدر ممكف مف أمواؿ الزكاة عمػى مسػتحقييا ،لكػف اةمػر مػرتبط باسػتقرار البي ػة انقتلػادية
والسياسة لمبالد وبالخلوص في قطاع غزة.

ِ .ىؿ تعتقد أف التاجر سيقدـ إقراره ذاتيان مف تمقاء نفسو؟

سيكوف اةمر لعب في البدايػةر ةف بعػض اةشػخاص ن يرغبػوف بتحديػد قيمػة ممتمكػاتيـ

والبعض قد يحبذ ذلؾ.
ُِٓ

ّ .ىؿ أنتـ كشركة سكؼ تتفاعمكف ذاتيان نحك تطبيؽ اإلقرار الزككم أـ أف األمػر مػرتبط بقػرار
سيادم يمزـ كافة الشركات بتقديميا لإلقرار الزككم؟

إذا كاف ىناؾ قرار ممزـ مف قبؿ الحكومة فسوؼ نمتزـ بالقرار ولكف في ظؿ الوضع الػراىف

سيبقى اةمر اختيارياً حسب المعتاد وىو اةقربوف أولى بالمعروؼ ،أما فيما يتعمؽ بالمبػال التػي
تخلـ مف الضريبة فنحف ممتزموف منذ البداية مع اليي ة فيما يتعمؽ بذلؾ اةمر.

ْ .ىؿ تعتقد أف تطبيؽ اإلقرار الزككم سيحقؽ األثر المممكس لمزكاة؟

مػػف الممكػػف أف يتحقػػؽ اةثػػر المممػػوس لمزكػػاة مػػف خػػالؿ العدالػػة فػػي التوزيػػع ولكػػف اةثػػر سػػيكوف
بسيط بسبب الحالة المتردية التي نعيشيا في قطاع غزة.

ٓ .ىؿ تعتقد أنو بتطبيؽ اإلقرار الزككم سيساىـ سمبا عمى الضرائب ؟
ن يؤثر بشكؿ كبيرر ةف الضريبة تختمؼ عف الزكاة فػي احتسػابيا وملػارفيا ،ولكػف حجػـ

ضريبة الدخؿ سينخفض ةف غالبية المكمفيف سيتجيوف تمقا ياً نحو دفع الزكاة لميي ة.
ٔ .ىؿ تعتقد أف الكضع السياسي يضمف نجاح تطبيؽ اإلقرار الزككم؟

الوضع لعبر ةنو يخضع لممناكفات السياسية فقد يتبػع اةمػر لفلػيؿ سياسػي معػيف وأف
المسػػتفيديف قػػد يكونػوا مػػف ذلػػؾ الفلػػيؿ فيػػذا يخمػػؽ نػػوع مػػف انعتػراض والتػػردد فػػي دفػػع الزكػػاة،
وىذا يرجع إلى اننقساـ السياسي الذي نعيشو.

ٕ .ما ىي التحديات التي قد تعيؽ تطبيؽ اإلقرار الزككم؟
 الوضػػع السياسػػي :خالػػة فيمػػا يتعمػػؽ باننقسػػاـ السياسػػي وانعػػداـ التنسػػيؽ بػػيف شػػطري
الوطف.

 الوضع انقتلادي :فيما يتعمؽ بحالة الركود والبطالة وضعؼ اةسواؽ والتجارات.

ٖ .ما ىي اقتراحاتكـ كتكصياتكـ فيما يتعمؽ بعمؿ ىيئة الزكاة الفمسطينية؟

 عمػػؿ نػػدوات وورش عمػػؿ خالػػة بألػػحاب رؤوس اةم ػواؿ مػػف خػػالؿ ال ػػرؼ التجاريػػة
وانتحادات والنقابات.

 انىتماـ بجانب منن دافعي الزكػاة نسػبة مػف أمػواؿ الزكػاة لتكػوف ةقػاربيـ ومعػارفيـ مػف
باب اةقربوف أولى بالمعروؼ.

 أف تكوف البيانات التي يقر بيا التاجر لميي ة بيانات سرية ون تخضع لسمطة الض ار ب.

ث .مقابمػػػة مػػػع أ .محمػػػد عبػػػد الػػػرحمف غػػػراب "مػػػدير عػػػاـ شػػػركة ميػػػداف لممقػػػاكالت" بتػػػاريخ
َُُِٖٖ/ٖ/ـ.

ُّٓ

ُ .ىؿ تعتقد أف ىناؾ أىمية نحك تطبيؽ اإلقػرار الزكػكم لػدل ىيئػة الزكػاة الفمسػطينية ؟ كمػا
مدلكالت ذلؾ؟

ىناؾ أىمية كبيرة ،وباعتقادي أف الناس سوؼ تتوجو لمتعامؿ مع اليي ػة فػي إطػار القػانوف،

فبػػدنً مػػف أف يػػدفع المكمػػؼ م ػرتيف ض ػريبة وزكػػاة ،تكػػوف الض ػريبة مػػف ضػػمف الزكػػاة فيػػدفع م ػرة

واحػػدة ،عممػاً أف كػػؿ إنسػػاف مسػػمـ يجػب أف يػػدفع مػػا عميػػو مػػف زكػػاة إذا تػػوفر النلػػاب القػػانوني،

لػػذلؾ فػػنحف مػػع اليي ػػة نحػػو تطبيػػؽ اإلق ػرار وأف يػػدفع المكمػػؼ مػػا عميػػو فيػػذا حػػؽ اهلل فػػي أموالػػو
لمفقراء.

ِ .ىؿ أنتـ كشركة سكؼ تتعاممكف ذاتيان نحػك تطبيػؽ اإلقػرار الزكػكم كتقديمػو لػدل الييئػة أـ
أف األمر مرتبط بقرار سيادم يمزـ كافة الشركات بتقديميا لإلقرار؟

اةمر في بدايتو نبد أف يكوف اختيارياً ،فالبعض يفضؿ الدفع في الضػريبة مباشػرة ةسػباب

تخلو وتتعمؽ بالوضع العػاـ ،والػبعض اآلخػر يفضػؿ الػدفع فػي ىي ػة الزكػاة فػال يجػب أف يكػوف

المكمؼ مجبر بالدفع في بداية اةمر لدى ىي ة الزكاة ،ومف اةفضؿ أف يبدأ اةمػر بالتػدريل وأف
يكوف اإلنساف مخيػ اًر ،فنظػ اًر لموضػع السياسػي وحالػة اننقسػاـ يفضػؿ الػبعض الػدفع فػي الضػريبة

مباشػرة خوفػاً مػػف أف تػأتي حكومػػة جديػػدة ن تعتػػرؼ بيػذا القػػانوف ،أمػػا إذا كػاف اةمػػر إلزاميػاً مػػف
قبؿ الدولة فسوؼ نقوـ بتطبيقو وتنفيذه.

ّ .ىؿ تعتقد أف تطبيؽ اإلقرار الزككم سيحقؽ األثر المممكس لمزكاة؟
ىذا اةمر أكيد ،ةف الزكاة عالقة بيف العبػد وربػو وبالتػالي سيفلػن المكمػؼ عػف كػؿ شػيء

وسيكوف ىناؾ تعزيز لقيرادات وتعاظـ في النفقات عمى ملارؼ الزكاة.

ْ .ىؿ تعتقد أنو بتطبيؽ اإلقرار الزككم سيساىـ سمبان عمى مصمحة الضريبة؟

مػػف المفػػروض أف تتوحػػد كافػػة الجيػػود فػػي أجي ػزة الدولػػة أو الحكومػػة نحػػو إنجػػاح تطبيػػؽ

اإلقرار الزكوي ،اوانياء التعامؿ مع الضريبة اواحالؿ ملمحة الزكاة كبديؿ عف الضريبة.
ٓ .ىؿ تعتقد أف الكضع السياسي يضمف نجاح تطبيؽ اإلقرار الزككم ؟

نحػػف فػػي غ ػزة نعػػيش ظروف ػاً اسػػتثنا ية فػػال ينطبػػؽ عمينػػا أي قػػانوف ،حيػػث ىنػػاؾ حالػػة مػػف

التفكؾ واننقساـ السياسي التي ن تضمف نجاح أي مشروع وطني.

ٔ .ما ىي باعتقادؾ التحديات التي قد تعيؽ تطبيؽ اإلقرار الزككم؟
الوضع انقتلادي السيئ والحلار الذي نعيشو في قطاع غزة ،وانرتفاع الميوؿ في نسبة
البطالة ،فعمى سبيؿ المثاؿ ىناؾ حػوالي ٓٓ ٛشخلػية تجاريػة مػف رجػاؿ أعمػاؿ وتجػار سػجنوا

ُْٓ

عمى ذمـ مالية وىذه سابقة لـ تحدث مف قبؿ ،والبمد تعاني مف إرجاع شػيكات تقػدر بحػوالي ٓ٘

مميوف دونر ،كؿ ىذه المعيقات ستؤثر عمى تطبيؽ اإلقرار الزكوي.

ٕ .ما ىي اقتراحاتكـ كتكصياتكـ فيما يتعمؽ بعمؿ ىيئة الزكاة الفمسطينية؟
 في اعتقادي أف تطبيؽ اإلقرار الزكوي ىو إنجاز قومي وسيأتي مف خاللو الخيػر الػوفير
وسيكوف أفضؿ مػف ضػريبة الػدخؿ نفسػيا ،ط
ةف الكػؿ سػيظير حقيقػة مػا عنػده مػف أمػواؿ

بمػا يرضػػى اهلل وبمػػا يرضػػي ضػػميره ،وأف يكػػوف ىنػػاؾ جيػػود فعالػػة مػػف قبػػؿ الدولػػة نحػػو
إنجاحو.

 يجب انىتمػاـ بالجانػب الػدعوي والجانػب التوعػوي لمنػاس بأىميػة تقػديميـ إلقػرار الزكػاة،
وأف بياناتيـ المالية ستكوف محفوظة وبسرية عالية.

ح-مقابمػػة مػػع أ .رامػػي أبػػك شػػعباف " مػػدير عػػاـ بنػػؾ اإلنتػػاج الفمسػػطيني" بتػػاريخ
َُِِٕٖ/ٖ/ـ.
ُ -ىؿ تعتقدكا أنتـ كشركة أف ىناؾ أىمية لتطبيؽ قانكف الزكاة؟ كما مدلكالت ذلؾ؟
نحػػف كشػػركات مسػػاىمة عامػػة نخضػػع لخيػػاريف فػػي دفػػع الزكػػاة ،الخيػػار اةوؿ أف الشػػركة

نفسيا ىي مف تدفع الزكاة قبؿ توزيع اةرباح عمػى المسػاىميف ،أمػا الخيػار الثػاني فيػو عػدـ دفػع

الزكػػاة مػػف اةربػػاح وتوزيػػع اةربػػاح عمػػى المسػػاىميف اوابالغيػػـ فػػي اجتمػػاع الجمعيػػة العامػػة بػػأف
اةرباح غير مدفوعة الزكاة وعميكـ دفع الزكاة بأنفسكـ ،ولقد ارتأت ىي ة اإلدارة الشرعية ومجمس
اإلدارة في جميع توزيعات اةرباح أو نتا ل اةعماؿ الماضية أف المسػاىـ يػدفع الزكػاة عػف نفسػو

وبالتػػالي نحػػف كشػػركة مسػػاىمة عامػػة ن نقػػدـ إق ػرار زكػػوي ليي ػػة الزكػػاة بنػػاء عمػػى ىػػذه التولػػية

ولكف كخيار موجود يمكف تطبيقو نحقاً وىو دفع الزكاة قبػؿ توزيػع اةربػاح ،وفػي أريػي ميػـ جػداً
تقديـ اإلقرار الزكوي ليي ة الزكاة.

ِ -ىػؿ أنػػتـ كشػػركة سػػكؼ تتفػػاعمكف ذاتيػان نحػػك تطبيػػؽ اإلقػرار الزكػػكم ،أـ أف األمػػر مػػرتبط
بقرار سيادم يمزـ كافة الشركات بتقديميا لإلقرار الزككم؟

بالتأكيػػد إذا كػػاف ىنػػاؾ قػػانوف لمزكػػاة تفػػرض وتمػػزـ الدولػػة فيػػو بِّعػػداد إق ػ اررات زكويػػة ودفػػع

الزكاة ليي ة الزكاة سوؼ نمتزـ بذلؾ.

ّ -ىؿ تعتقد أف تطبيؽ اإلقرار الزككم سيحقؽ األثر المممكس لمزكاة؟
بالتأكيد عندما يكوف ىناؾ ترتيب وتنظيـ لموضوع الزكاة ،وىذا اإلقرار سيسيؿ عمػى النػاس

فبدنً مف أف أجتيد كشركة ىناؾ نموذج معد بطريقة شرعية لدفع الزكاة.
ُٓٓ

ْ -ىؿ تعتقد أنو بتطبيؽ اإلقرار الزككم سيساىـ سمبا عمى الضرائب؟
طبعاً سيؤثر سمباًر ةف قيمة الضريبة سوؼ تخلـ مف الزكاة ،وبالتالي قيمة الضػريبة قمػت

وىذا ن يرضي إدارة الضريبة ،ولكف مف الممكف أف يكػوف ىنػاؾ توافػؽ بػيف الزكػاة والضػريبة فػي
ملارؼ الزكاة وآليات اللرؼ.

ٓ -ىؿ تعتقد أف الكضع السياسي يضمف نجاح تطبيؽ اإلقرار الزككم؟

طبع ػار ط
ةف أي قػػانوف أو ق ػرار يلػػدر ف ػي الوقػػت الحػػالي ىػػو قػػانوف منقسػػـ وغيػػر قابػػؿ
ن ً
لمتطبيػػؽ فػػي شػػطري الػػوطف ،فالوضػػع السياسػػي لػػعب والمنظومػػة السياسػػية تعػػاني مػػف إشػػكالية
كبي ػرة تحػػوؿ دوف إلػػدار الق ػوانيف أو تطبيقيػػا ،ولػػو تجػػاوزت فػػي بعػػض اةمػػور وقمػػت بِّلػػدار

قانوف وتريد تطبيقو فيو قانوف منقوص ن تستطيع إقناع الناس العمػؿ فيػو رغمػاً عػنيـ حتػى اواف

كاف القانوف ممزماً ،وبالتالي الوضع السياسي يؤثر عمى موضوع الزكاة.
ٔ -ما ىي التحديات التي قد تعيؽ تطبيؽ اإلقرار الزككم؟

• الوضع السياسي.

• الوضع انقتلادي.
• الثقافة الزكوية عند الناس ومدى أىميتيا.

• انجتيادات الشخلية عند الناس في احتساب الزكاة.

ٕ -ما ىي اقتراحاتكـ كتكصياتكـ فيما يتعمؽ بعمؿ ىيئة الزكاة الفمسطينية؟

 نشر الوعي عند الناس حوؿ الزكاة وأىميتيا.
 استخداـ وسا ؿ التوالؿ مع الناس ،وعقد ورشات العمؿ والتركيز عمى الخطاب الدعوي.

 إظيار أنشطة ىي ة الزكاة مف خالؿ البيانػات الماليػة والنشػرات الدوريػة إلقنػاع النػاس باليي ػة
وباةعماؿ التي تقوـ بيا.

أىـ النتائج:

ٔ .ينب ي اةخذ بمبدأ اإللزاـ في تطبيؽ اإلقرار الزكوي.
ٕ .يعتػػرض تطبيػػؽ اإلق ػرار الزكػػوي العديػػد مػػف المعيقػػات ،منيػػا  :اننقسػػاـ السياسػػي ،والحلػػار
المفروض عمى قطاع غزة ،والوضع المالي اللعب الذي يعيشو أبناء شعبنا.

ٖ .الحػ ػػرص عمػ ػػى التوثيػ ػػؽ اإلعالمػ ػػي اواظيػ ػػار نتػ ػػا ل اةعمػ ػػاؿ مػ ػػف خػ ػػالؿ القن ػ ػوات اإلذاعيػ ػػة
والتمفزيونية وزيادة اننتشار بيف الناس خالة ألحاب اةمواؿ.

ُٔٓ

نتائج الدراسة
ٔ -ىناؾ سعي مف كثير مف الدوؿ العربية واإلسالمية إلى تطبيؽ الزكاة باللورة الجماعية عػف
طريؽ إلػدار قػوانيف تػنظـ جبايتيػا وتوزيعيػا عمػى ملػارفيا الشػرعية عبػر مؤسسػات زكويػة
ليا ىياكميا اإلدارية.
ٕ -ع ػػدـ وج ػػود إدارة فاعم ػػة ومتخلل ػػة ف ػػي ىي ػػة الزك ػػاة الفمس ػػطينية ،وعم ػػى جاىزي ػػة لتطبي ػػؽ
اإلقرار الزكوي.
ٖ -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 باللورة اإللزامية.
ٗ -وجػػود ضػػعؼ ممحػػوظ فػػي الخطػػاب الػػدعوي واإلعالمػػي نحػػو توعيػػة جميػػور المكمفػػيف عمػػى
تتبنى تطبيؽ اإلقرار الزكوي.
٘ -عػػدـ اننتيػػاء مػػف تجييػػز المػوا ن واةنظمػػة والنمػػاذج التػػي تسػػاىـ فػػي تنفيػػذ القػػانوف وتطبيػػؽ
اإلقرار الزكوي.
 -ٙىن ػػاؾ العدي ػػد م ػػف المعيق ػػات الت ػػي تعت ػػرض تطبي ػػؽ اإلقػ ػرار الزك ػػوي ،والت ػػي مني ػػا السياس ػػية،
والقانونية،وجاىزيػ ػة ىي ػػة الزك ػػاة ،وع ػػدـ وج ػػود آليػ ػػات واض ػػحة لممتابع ػػة م ػػف قب ػػؿ المجمػ ػػس
التشريعي.
 -ٚتعتبػػر البي ػػة الفمسػػطينية بي ػػة محافظػػة ومرتبطػػة بالػػديف وىػػذا يمعػػب دو اًر ايجابيػاً نحػػو تطبيػػؽ
اإلقرار الزكوي.
 -ٛالوضع السياسي المتقمب يمعب دو اًر سمبياً نحو تنفيذ القانوف وتطبيؽ اإلقرار الزكوي.
 -ٜتتحمػػؿ ىي ػػة الزكػػاة الفمسػػطينية المس ػ ولية عػػف الخمػػؿ فػػي تطبيػػؽ اإلق ػرار الزكػػوي باعتبارىػػا
الػػذراع التنفيػػذي لتطبي ػػؽ القػػانوف ،والػػذي يكم ػػف فػػي ضػػعؼ الجوان ػػب اإلداريػػة ،وعػػدـ ت ػػوفر
اإلمكانيات المادية والموجستية ،وعدـ وجود خطة واضحة لمعمؿ ،والعمؿ بلور عشوا ية.

ٓٔ -ن ت ني الزكػاة عػف الضػريبة ون ت نػي الضػريبة عػف الزكػاةر ةف ىنػاؾ ف ػات مػف النػاس
تخضع لمزكاة ون تخضع لمضريبة ،والعكس لحين.
ٔٔ-

وجود أكثر مف جسـ يعمؿ في تطبيؽ الزكاةر وىذا اةمر يفقد الملداقية لدى المػواطف

بػػدفع الزكػػاة ،ممػػا يشػػتت ويبػػدد أم ػواؿ الزكػػاة ،وبالتػػالي حرمػػاف ش ػريحة كبي ػرة مػػف مسػػتحقي
الزكاة.
ُٕٓ

ٕٔ -ىناؾ خمؿ في تطبيػؽ اإللزاميػة فػي قػانوف تنظػيـ الزكػاة مػف حيػث التفريػؽ بػيف الشػركات
واةفراد.
ٖٔ -حػػدوث الخالفػػات بػػيف ىي ػػة الزكػػاة الفمسػػطينية ووازرة الماليػػة يػػؤثر عمػػى حجػػـ اإلي ػرادات
التي تجمعيا اليي ة.
ٗٔ -أف ىنػ ػػاؾ أث ػ ػ اًر ممموس ػ ػاً نحػ ػػو توجػ ػػو المكمفػ ػػيف لػ ػػدفع الزكػ ػػاة اختياري ػ ػاً لػ ػػدى ىي ػ ػػة الزكػ ػػاة
الفمسطينية ،والذي ساىـ بخفض إيرادات ضريبة الدخؿ بشكؿ ممحوظ.
٘ٔ-

ىناؾ مطالبة مف قبؿ جميور الدافعيف نحو تطبيؽ الزكاة المشروطة.

 -ٔٙن يوجػد تقػػارير ماليػػة اواداريػػة منشػػورة عػػف أنشػطة اليي ػػة ،الػػذي يػػؤثر فػػي ن ازىػػة وشػػفافية
اليي ة.

ُٖٓ

تكصيات الدراسة

ٔ .نبد مف وجود إدارة فاعمة ومتخللة لدى ىي ة الزكاة الفمسطينية ،وأف تكوف عمػى جاىزيػة
تامة نحو تطبيؽ اإلقرار الزكوي.

ٕ .ىنػػاؾ حاجػػة ماسػػة لزيػػادة الػػوعي لػػدى النػػاس بأىميػػة الزكػػاة مػػف خػػالؿ التوعيػػة الجماىيريػػة
بكافػػة لػػورىا وتعزيػػز الخطػػاب الػػدعوي واإلعالمػػي وتيي ػػة المنػػاخ المناسػػب ،اوايجػػاد قاعػػدة
شعبية وتنظيمية إليجاد واقع يتبنى تطبيؽ اإلقرار الزكوي ،والتأكيد عمػى ط
أف جمعيػا باللػورة

اإللزامية يؤدي إلى تعظيميا وبالتالي إلى زيادة اإلنفاؽ في ملارفيا الشرعية.

ٖ .اإلسػراع فػػي إلػػدار كافػػة المػوا ن واةنظمػػة والنمػػاذج التػػي تسػػاىـ فػػي تنفيػػذ القػػانوف وتطبيػػؽ
اإلقرار الزكوي.

ٗ .النػػأي بالمناكفػػات السياسػػية فيمػػا يتعمػػؽ بتطبي ػؽ فريضػػة الزكػػاة ومػػا يػػنجـ عنيػػا فػػي ت طيػػة
بعض المتطمبات اةساسية واإلنسانية في خدمة أبناء شػعبنا ،وفػتن بػاب التنسػيؽ مػع اإلخػوة

في الضفة ال ربية كما ىو الحاؿ في الجوانب اللحية والتعميمية ،وشؤف الحل.

٘ .مف الممكف إيجاد لي ة توافقية وتكاممية نحو تطبيؽ كالً مف الزكاة والضريبة بشكؿ يضمف
تحقيؽ المنفعة لملالن العاـ.

 .ٙالتأكيػػد عمػػى الشخلػػية انعتباريػػة وانسػػتقالؿ المػػالي واإلداري لمؤسسػػة الزكػػاة عػػف موازنػػة
الحكومة ،عمى اعتبار أف لكؿ منيما موارده وملارفو الخالة.

 .ٚأف يكوف ىناؾ رسالة واضحة مف المجمس التشريعي إلى مجمس الوزراء ثـ إلى الضػريبة أ طف
اةولوية في الجباية وتحقيؽ اإليرادات ىي تجاه تحليؿ الزكاة وليس الضريبة.

 .ٛتيي ػػة الجميػػور الفمسػػطيني نحػػو انلت ػزاـ بتقػػديـ اإلق ػرار الزكػػوي بمػػدة زمنيػػة محػػدودة ،تمييػػداً
لتطبيقو باللورة اإللزامية.

 .ٜينب ي اإلس ارع في تطبيؽ اإلقرار الزكوي بشػكؿ إل ازمػي ،وتعػديؿ القػوانيف لتػتالءـ مػع تطبيػؽ
اإلقرار الزكوي.

ٓٔ.

أف يكػػوف اإلق ػرار الزكػػوي ممزم ػاً لمجميػػع س ػواء كػػانوا أف ػراداً أو مؤسسػػات وشػػركات ،مػػع

إعادة النظر فػي المػادة رقػـ (ٖ) مػف قػانوف تنظػيـ الزكػاة والتػي تػنص عمػى أف اإللزاميػة ىػي

فقط عمى الشركات.

ٔٔ.

ىناؾ حاجة لتسوية المعيقات والخالفات بػيف ىي ػة الزكػاة الفمسػطينية وو ازرة الماليػة ،ممػا

يساىـ في زيادة إيرادات الزكاة.

ُٗٓ

ٕٔ.

نب ػػد أف تق ػػوـ اليي ػػة بتش ػػكيؿ مرجعي ػػة عممي ػػة م ػػف اختلال ػػات متنوع ػػة ،وتك ػػوف عم ػػى

جاىزيػة تامػػة لمتوالػؿ مػػع المكمفػيف واإلجابػػة عمػى استفسػػاراتيـ فيمػا يخػػص الزكػاة وتوضػػين

كؿ مستجد.

ٖٔ.

اعتماد الجامعات الفمسطينية برامل دراسية أو إضافة مسػاقات د ارسػية ليػا عالقػة بالزكػاة

ٗٔ.

تحػػديث معػػايير احتسػػاب الزكػػاة عمػػى المرتبػػات كػػؿ عػػاـ أو عػػاميف مػػع م ارعػػاة الظػػروؼ

٘ٔ.

مراجعػػة التعارضػػات الموجػػودة بالقػػانوف "الطػػوع و اإلجبػػار – رواتػػب المػػوظفيف -مجمػػس

.ٔٙ

دمل لجاف الزكاة ضمف منظومة ىي ة الزكاة الفمسطينية وتوحيد العمؿ الزكوي.

.ٔٚ

نبػػد مػػف إش ػراؾ دافعػػي الزكػػاة فػػي عمميػػة توزيػػع الزكػػاة ،أو دعػػوتيـ إلػػى حضػػور م ارسػػـ

وطرؽ احتسابيا ،وأيضا عمؿ برامل تدريبية " دبموـ مختص".

الخالة التي نمر بيا بشكؿ خاص" حروب ،حلار".

اةمناء  ،مجمس اإلدارة".

تدشػػيف المشػػاريع المختمفػػة ،اواش ػ اركيـ فػػي كافػػة الفعاليػػات التػػي مػػف شػػأنيا تعزيػػز ملػػداقية
وشفافية ىي ة الزكاة الفمسطينية تجاه دافعي الزكاة.

.ٔٛ

ضرورة إجراء تعديؿ أو إضافة مادة إلى قػانوف تنظػيـ الزكػاة أو ن حتػو التنفيذيػة ،تتعمػؽ

بالزكاة المشروطة وذلؾ مف خالؿ السماح لدافعي الزكاة بتسمية مف يروف أنيـ مف ألحاب

انسػػتحقاؽ وذلػػؾ مػػف خػػالؿ تخلػػيص نسػػبة محػػددة مػػف مبمػ الزكػػاة المػػدفوع ،عمػػى أف يػػتـ

اللرؼ وفؽ المعايير المعموؿ بيا في ىي ة الزكاة الفمسطينية.
.ٜٔ

ضػػرورة وجػػود عالقػػة تنسػػيؽ وش ػراكة بػػيف ىي ػػة الزكػػاة والمؤسسػػات اةىميػػة والحكوميػػة

وذلػػؾ مػػف خػػالؿ إج ػراء ال ػربط انلكترونػػي وتػػوفير قواعػػد البيانػػات التػػي تسػػاعد اليي ػػة عمػػى
تحقيؽ أىدافيا خالة فيما يتعمؽ بجانبي الجباية واللرؼ.

َُٔ

المراجع

ُُٔ

المراجع
أكالن  :القرآف الكريـ.

ثانيان  :الكتب :

البخاري ،محمد بف إسماعيؿٕٓٓٔ(.ـ) .لحين البخاري ،طٔ( .د .ـ) :دار طوؽ النجاة.

الترمػ ػػذي ،محمػ ػػد بػ ػػف عيسػ ػػى بػ ػػف َسػ ػ ْػورةٜٜٔٛ( .ـ) .سػ ػػنف الترمػ ػػذي( ،د .ط) .بيػ ػػروت :دار ال ػ ػػرب
اإلسالمي.
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أبػػو داود ،سػػميماف بػػف اةشػػعث بػػف إسػػحاؽٕٜٓٓ( .ـ) .سػػنف أبػػي داود .طٔ( .د .ـ) :دار الرسػػالة
العالمية.

رضا ،محمد رشيد بف عمئٜٜٓ( .ـ) .تفسير المنار .طٔ( .د .ـ) :اليي ة الملرية العامة لمكتاب.

ابػػف زنجويػػو ،حميػػد بػػف مخمػػد بػػف قتيبػػةٜٔٛٙ( .ـ) .اةم ػواؿ .طٔ .السػػعودية :مركػػز الممػػؾ فيلػػؿ
لمبحوث والدراسات اإلسالمية.

ساعي ،محمد نعيـ محمػدٕٓٓٚ( .ـ) .موسػوعة مسػا ؿ الجميػور فػي الفقػو اإلسػالمي .طٕ .القػاىرة:
دار السالـ لمطباعة والنشر والتوزيع.
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الشبكة اإلسالمية.

العثيمػػيف ،محمػػد بػػف لػػالن بػػف محمػػدٜٜٖٔ( .ـ) .مجمػػوع فتػػاوى ورسػػا ؿ فضػػيمة الشػػيخ محمػػد بػػف
لالن العثيميف( .د .ط)(.د .ـ) :دار الوطف.
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ُِٔ

ال فيمػػي ،عبػػد اهلل بػػف منلػػورٕٜٓٓ( .ـ) .ن ػوازؿ الزكػػاة (د ارسػػة فقييػػة تألػػيمية لمسػػتجدات الزكػػاة).
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فرحػػاف ،محمػػدٕٓٔٓ( .ـ) .مؤسسػػات الزكػػاة وتقيػػيـ دورىػػا انقتلػػادي د ارسػػة تطبيقي ػة .طٔ .عمػػاف:
دار الحامد لمنشر.

القاسػ ػػـ ،محمػ ػػد بػ ػػف يوسػ ػػؼٜٜٔٗ(.ـ) .التػ ػػاج واإلكميػ ػػؿ لمختلػ ػػر خميػ ػػؿ .طٔ( .د .ـ) :دار الكتػ ػػب
العممية.

القحطػػاني ،سػػعيد بػػف عمػػي(.د .ت) .منزلػػة الزكػػاة فػػي اإلسػػالـ( .د .ط) .الريػػاض :مؤسسػػة الجريسػػي
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ابف القيـ ،محمد بف أبي بكر بف أيوبٜٜٔٔ( .ـ) .إعالـ الموقعيف عف رب العالميف .طٔ .بيروت:
دار الكتب العممية.

الكاساني ،عالء الديف ،أبو بكر بف مسعودٜٔٛٙ( .ـ) .بدا ع اللنا ع في ترتيػب الشػ ار ع ،طٕ( .د.
ـ) :دار الكتب العممية.

الكرمي ،مرعي بف يوسؼ بف أبى بكرٕٓٓٗ( .ـ) .دليؿ الطالب لنيػؿ المطالػب .طٔ .الريػاض :دار
طيبة لمنشر والتوزيع.

ابف ماجة ،محمد بف يزيد القزوينيٕٜٓٓ( .ـ) .سنف ابف ماجو .طٔ( .د .ـ) :دار الرسالة العالمية.

الماوردي ،عمي بف محمد بف محمد بف حبيبٜٜٜٔ( .ـ) .الحػاوي الكبيػر ،طٔ .بيػروت :دار الكتػب
العممية.

مسمـ ،مسمـ بف الحجاج( .د .ت) .المسند اللحين المختلر بنقؿ العدؿ عف العػدؿ إلػى رسػوؿ اهلل
لمى اهلل عميو وسمـ(.د .ط) .بيروت :دار إحياء التراث العربي.

ملػػمحة الزكػػاة والػػدخؿٕٓٓٗ( ،ـ) .ملػػمحة الزكػػاة والػػدخؿ (نشػػأتيا – أىػػدافيا – مياميػػا -الجيػػات
التابعة ليا)( .د .ط)( .د .ـ)  :المممكة العربية السعودية.

ملمحة الزكاة والدخؿ( ،د .ت) .دليؿ الفحص( ،د .ط)( .د .ـ)  :المممكة العربية السعودية.

ابف المنذر ،محمد بف إبراىيـٕٓٓٗ( .ـ) .اإلجماع .طٔ( .د .ـ) :دار المسمـ لمنشر والتوزيع.

ُّٔ

النس ػ ػػفي ،عب ػ ػػد اهلل ب ػ ػػف أحم ػ ػػد ب ػ ػػف محم ػ ػػودٕٓٔٔ( .ـ) .كن ػ ػػز ال ػ ػػدقا ؽ ،طٔ( .د .ـ) :دار البش ػ ػػا ر
اإلسالمية.

النووي ،أبػو زكريػا محيػي الػديف يحيػى بػف شػرؼ( .د .ت) .المجمػوع شػرح الميػذب( ،د .ط)( .د .ـ):
دار الفكر.

ىي ة الزكاة الفمسطينيةٕٓٔ٘( ،ـ) .دليؿ اإلنجاز لعاـ ٕ٘ٔٓـ( .د .ط)( .د .ـ)  :غزة.
ىي ة الزكاة الفمسطينيةٕٓٔٙ( ،ـ) .دليؿ اإلنجاز لعاـ ٕٓٔٙـ( .د .ط)( .د .ـ)  :غزة.

و ازرة اةوقػػاؼ والشػ وف اإلسػػالمية – الكويػػت( .د .ت) .الموسػػوعة الفقييػػة الكويتيػػة( .د .ط) .ملػػر:
مطابع دار اللفوة.

ثالثان  :الرسائؿ العممية :

بمعدؿ ،بايزيدٕٖٓٔ( .ـ) .محاكاة الزكاة لمضريبة في مجالي التنمية انقتلادية وانجتماعيػة :د ارسػة
حالػػة الج از ػػر لمفت ػرة ٖٕٓٓ( ٕٜٓٓ-رسػػالة ماجسػػتير غيػػر منشػػورة) .جامعػػة قالػػدي مربػػاح _

ورقمة ،الج از ر.

حسونة ،فاطمةٕٜٓٓ( .ـ) .أثػر كػؿ مػف الزكػاة والضػريبة عمػى التنميػة انقتلػادية (رسػالة ماجسػتير
غير منشورة) .جامعة النجاح الوطنية ،نابمس ،فمسطيف.

خػػريس ،نجي ػػبٜٜٔٛ( .ـ) .د ارس ػػة العوام ػػؿ الم ػػؤثرة ف ػػي س ػػموؾ المكمف ػػيف ب ػػدفع الزك ػػاة :حال ػػة اةردف
(رسالة ماجستير غير منشورة) .جامعة اليرموؾ ،اةردف.

عبػ ػػداهلل ،خميػ ػػؿ ىػ ػػانيٕٓٓٚ( .ـ) .زكػ ػػاة المسػ ػػت الت فػ ػػي الفقػ ػػو اإلسػ ػػالمي (رسػ ػػالة ماجسػ ػػتير غيػ ػػر
منشورة) .نابمس :جامعة النجاح.

مينا ،عبد النالرٕٓٔٙ( .ـ) .واقػع تطبيػؽ قػانوف تنظػيـ الزكػاة فػي فمسػطيف واإلسػتراتيجية المقترحػة
(رسػػالة ماجسػػتير غيػػر منشػػورة) .أكاديميػػة اإلدارة والسياسػػة لمد ارسػػات العميػػا وجامعػػة اةقلػػى،

غزة.

اليػػافعي ،محمػػدٕٖٓٔ( .ـ) .نحػػو لػػندوؽ خميجػػي لمزكػػاة المعوقػػات والحمػػوؿ (رسػػالة ماجسػػتير غيػػر
منشورة) .جامعة اليرموؾ ،اةردف.

عميوة ،جبرٕٓٓٚ( .ـ) .إدارة وتنظيـ أمواؿ الزكاة وأثرىما في الحد مػف ظػاىرة الفقػر فػي قطػاع غػزة:
د ارس ػػة تطبيقيػ ػة عم ػػى الجمعي ػػات اإلس ػػالمية العامم ػػة ف ػػي مج ػػاؿ الزك ػػاة ف ػػي قط ػػاع غػ ػزة (رس ػػالة
ماجستير غير منشورة) .الجامعة اإلسالمية ،غزة.

ُْٔ

رابعان  :الدكريات :

اإلدارة العامػػة لمزكػػاة – و ازرة اةوقػػاؼ الفمسػػطينية ،الال حػػة الخالػػة بنظػػاـ عمػػؿ اإلدارة العامػػة
للندوؽ الزكاة( ،د .ت).

ج ػػاىيف ،محم ػػد محم ػػدٕٓٔٓ .ـ  .نم ػػوذج مقت ػػرح لتنظ ػػيـ إداري معال ػػر لمؤسس ػػة الزك ػػاة ف ػػي ض ػػوء
المبػػادئ الفقييػػة .مجمػػة مركػػز لػػالن عبػػد اهلل كامػػؿ لالقتلػػاد اإلسػػالمي -ملػػر.)ٗٓ( ٔٗ ،
ٓ.ٔٔٔ – ٔٙ

الجروشػػي ،عمػػي ،التػػومي ،التػػوميٕٓٔٗ( .ـ) .مؤسسػػات الزكػػاة المعال ػرة ودورىػػا انقتلػػادي مػػع

اإلشػػارة الػػى تجػػارب بعػػض الػػدوؿ العربيػػة ،مجمػػة د ارسػػات انقتلػػاد واةعمػػاؿ ،كمي ػة انقتلػػاد
والعموـ السياسية ،جامعة ملراتو ،ليبيا.ٙ-ٖٖ ،)ٔ(ٔ،

الديواف الممكي السعودي ،ن حة الزكاة التنفيذية ،رقـ (ـ .)ٗٓ/اللادر بتاريخ ٕٔٗٓ٘/ٚ/ىػ.

الػػديواف الممك ػػي ،ل ػوا ن وأنظم ػػة تنظ ػػيـ اليي ػػة العام ػػة لمزك ػػاة والػػدخؿ ،جري ػػدة أـ الق ػػرى .ع (.)ٗٙٙٛ
اللادرة بتاريخ ٖٔٔٗٛ/ٛ/ىػ.

الرفػػاتي ،عػػالء الػػديفٕٖٓٔ( .ـ) .ىي ػػة الزكػػاة الفمسػػطينية .ورقػػة عمػػؿ مقدمػػة إلػػى ورشػػة عمػػؿ الزكػػاة
في فمسطيف الواقع واآلماؿ ،ىي ة الزكاة الفمسطينية ،غزة.

شػػاوبميف ،عمانو يػػؿٕٕٓٔ( .ـ) .مؤسسػػات الزكػػاة فػػي غػزة (ٖ )ٕٓٔٔ – ٜٔٚفػػي السػػياؽ المحمػػي.
ورقػػة عمػػؿ مقدمػػة إلػػى ورشػػة عمػػؿ دور المؤسسػػات الخيريػػة اإلسػػالمية وأسػػموب إدارتيػػا .مركػػز

دراسات النزاعات والتنمية وبناء السالـ ،سويسرا.

شػػحاتة ،حسػػيفٕٓٓٔ( .ـ) .التكامػػؿ والتوفيػػؽ بػػيف نظػػامي الزكػػاة والض ػ ار ب فػػي مجتمػػع معالػػر.
دراسة مقدمة إلى المؤتمر الضريبى الثالث عشر ،كمية التجارة ،جامعة عيف شمس.

ش ػػحاتة ،حس ػػيفٕٓٓٙ( .ـ) .فق ػػو التطبي ػػؽ اإلل ازم ػػي لمزك ػػاة عم ػػى مس ػػتوى الدول ػػة .د ارس ػػة مقدم ػػة إل ػػى
المعيد اإلسالمي لمبحوث والتدريب ،جدة ،البنؾ اإلسالمي لمتنمية.

شعباف ،إيادٕٓٔٛ( .ـ) .واقع التطبيؽ الحالي لقانوف تنظيـ الزكاة الفمسطيني .ورقة عمؿ مقدمػة إلػى
ورشة عمؿ "آليات تطبيؽ اإلقرار الزكوي" ،كمية التجارة ،الجامعة اإلسالمية ،غزة.

عامر ،ىواريٕٓٔٔ( .ـ) .دور لندوؽ الزكاة في الحد مف البطالة .ورقػة بحثيػة مقدمػة الػى الممتقػى

الوطني اةوؿ :استراتيجية الحكومة في القضاء عمى البطالة وتحقيؽ التنمية المستدامة ،الج از ر.

عموة ،اةميف عميٕٓٔٔ( .ـ) .التجربة السودانية في الجباية ،ورقة عمؿ مقدمػة إلػى الورشػة الوطنيػة
لتطوير مناىل فقو الزكاة في التعميـ العاـ والجامعي .المعيد العالي لعموـ الزكاة ،السوداف.

ُٓٔ

العمور ،محمدٕٓٔ٘( .ـ) .مشروعية الجمع بيف قانوني الزكػاة والضػريبة فػي فمسػطيف د ارسػة تحميميػة
تأليمية ،مجمة جامعة اةقلى (سمسمة العموـ اإلنسانية).ٕٕٔ-ٜٔٚ ،)ٕ(ٜٔ،

ال وؿ ،محمدٕٖٓٔ( .ـ) .الضريبة والزكاة في القانوف الفمسطيني .ورقة عمؿ مقدمة إلى ورشػة عمػؿ
الزكاة في فمسطيف الواقع واآلماؿ ،ىي ة الزكاة الفمسطينية ،غزة.

الفػػادني ،عبػػد القػػادرٕٓٔٓ( .ـ) .تجربػػة ديػواف الزكػػاة السػػوداني فػػي محاربػػة الفقػػر .فػػي كمػػاؿ زريػػؽ،
ورحمػ ػػوف بػ ػػوعالـ (محػ ػػرريف) ،مؤسسػ ػػات الزكػ ػػاة فػ ػػي الػ ػػوطف العربػ ػػي :د ارسػ ػػة تقويميػ ػػة لتجػ ػػارب

مؤسس ػػات الزك ػػاة ودورى ػػا ف ػػي مكافح ػػة ظ ػػاىرة الفق ػػر (ص ص ٖٖ٘ –  .)٘ٚٙعم ػػاف  :مكتب ػػة
المجتمع العربي لمنشر والتوزيع.

قاسػػـ ،جمػػاؿٕٕٓٔ( .ـ) .التجربػػة الفمسػػطينية مػػا بػػيف الواقػػع والمػػأموؿ فػػي تنميػػة مسػػتدامة للػػندوؽ

الزكاة الفمسطيني مف العاـ  ٕٓٓٚإلى ٕٕٔٓ ،مجمة انقتلاد والتنمية البشرية-ٖٔٚ ،)ٕ(ٖ ،

ٓ٘ٔ.

قح ػ ػػؼ ،من ػ ػػذرٕٓٓٔ( .ـ) .النم ػ ػػاذج المؤسس ػ ػػية التطبيقي ػ ػػة لتحل ػ ػػيؿ الزك ػ ػػاة وتوزيعي ػ ػػا ف ػ ػػي البم ػ ػػداف

والمجتمع ػػات اإلس ػػالمية .ف ػػي ب ػػوعالـ جالل ػػي ،ومحم ػػد العمم ػػي (مح ػػرريف) ،اإلط ػػار المؤسس ػػي

لمزكاة_أبعػػاده ومضػػامينو ،ٕٖٚ - ٜٜٔ ،البن ػؾ اإلسػػالمي لمتنميػػة ،المعيػػد اإلسػػالمي لمبحػػوث
والتدريب ،السعودية.

المجمػػ ػ ػػس اةعمػػ ػ ػػى ةمنػػ ػ ػػاء الزكػػ ػ ػػاة السػػ ػ ػػوداني ،ن ح ػ ػ ػػة الزك ػ ػ ػػاة لس ػ ػ ػػنة ٕٗٓٓـ ،الل ػ ػ ػػادر بتػػ ػ ػػاريخ
ٕٓٓٗ/ٕٔ/ٕٛـ.

المجمػ ػػس التش ػ ػريعي الفمسػ ػػطيني ،قػ ػػانوف تنظػ ػػيـ الزكػ ػػاة الفمسػ ػػطيني رقػ ػػـ ( )ٜلسػ ػػنة ٕٓٓٛـ ،الوقػ ػػا ع
الفمسطينية .ع (ٔ .)ٛاللادر بتاريخ ٕٕٓٓٓٛ/ٔٔ/ـ.

المجمس الوطني السوداني ،قانوف الزكاة لسنة ٕٔٓٓـ ،اللادر بتاريخ ٕٓٔٓٓٔ/ٙ/ـ.

مجمس أمناء ىي ة الزكػاة الفمسػطينيةٕٓٔٙ( ،ـ) .الخطػة انسػتراتيجية ٕٓٔٙـ – ٕٕٓٓـ( .د .ط).
(د .ـ)  :غزة.

مجمس أمناء ىي ة الزكاة الفمسطينية ،الال حة التنفيذية لقانوف تنظػيـ الزكػاة رقػـ ( )ٜلسػنة (ٕٓٓٛـ)،
اللادرة بتاريخ ٕٓٔٗ/٘/ٕٚـ.

محفػػوظ ،إسػػماعيؿٕٖٓٔ( .ـ) .تطبيػػؽ قػػانوف تنظػػيـ الزكػػاة فػػي فمسػػطيف المعوقػػات والمحفػزات .ورقػػة
عمؿ مقدمة إلى ورشة عمؿ الزكاة في فمسطيف الواقع والمأموؿ ،ىي ة الزكاة الفمسطينية ،غزة.

محمد ،نلر الديف فضؿ المولدٕٓٓٙ( .ـ) .تجربة ديواف الزكاة .ورقة عمؿ مقدمة إلػى ورشػة العمػؿ
اإلقميمية حوؿ التنمية المحمية ودورىا في التنمية انجتماعية( .د .ـ)  :السوداف.
ُٔٔ

يوسؼ ،محمدٕٖٓٔ( .ـ) .تجربة ديواف الزكاة في السوداف .ورقة عمؿ مقدمة إلى ورشة عمؿ الزكػاة
في فمسطيف الواقع واآلماؿ ،ىي ة الزكاة الفمسطينية ،غزة.

خامسان  :المكاقع االلكتركنية :

اللبحي ،أبو عبد العزيزٕٚ( .مايؤٕٔٓـ) .فوا د الزكاة وأثرىا في المجتمع ،تاريخ انطػالع ٕٓ :
يوليوٕٓٔٛـ .الموقع :الممتقى الفقيي (.)http://feqhweb.com/vb/t10664.html

موقػ ػػع العػ ػػرب اآلف( ،د .ت) .إنجػ ػػازات لػ ػػندوؽ الزكػ ػػاة الفمسػ ػػطيني ،تػ ػػاريخ انطػ ػػالع  ٔ :ديسػ ػػمبر

ٕٓٔٚـ.الموق ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػع:
(http://iaanews.com/(X(1)S(glilba1q3h0bqsgqxrje4220))/News/Print/?id

.)=134961

موقع ديواف الزكاة السودانيٕٓٔٚ( ،ـ ٜ ،يونيو) .تقرير ديػواف الزكػاة لعػاـ ٕٓٔٙـ ،تػاريخ انطػالع

 ٙ :فب ارب ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػر ٕٓٔٛـ .الموق ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػع (http://www.zakat- :
chamber.gov.sd/arabic/index.php/2012-07-05-09-13-19/2012-07-

23-15-59-45/images/stories/report2016.pdf).

موق ػػع وكال ػػة سػ ػوإٓٔٛ( .ـٜ ،أبري ػػؿ) .توقي ػػع اتفاقي ػػة لتنفي ػػذ مش ػػاريع تنموي ػػة لمج ػػاف الزك ػػاة .ت ػػاريخ
انطالع  ٕ :أغسطس ٕٓٔٛـ .الموقع .)https://palsawa.com/post/147900( :

موقع وكالة معػإًٓٔٚ( ،ـ ٔ٘ ،أغسػطس) .مقػاؿ بعنػواف مجمػس الػوزراء يلػادؽ عمػى تشػكيؿ لجنػة
وطني ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػة لألض ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػاحي .ت ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػاريخ انط ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػالع  ٕ٘ :ديس ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػمبر ٕٓٔٚـ .الموق ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػع :
).)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"
بتاريخ ٕٕٔٓٔٛ/ٚ/ـ.

مقابمة شخلية أجراىا الباحث مع أ .جماؿ طمب لالن نلار "ر يس لجنة الموازنة والشػؤوف الماليػة
بالمجمس التشريعي الفمسطيني" بتاريخ ٕٕٔٓٔٛ/ٚ/ـ.

مقابمة شخلية أجراىا الباحػث مػع د  .عػاطؼ عػدواف "ر ػيس المجنػة انقتلػادية بػالمجمس التشػريعي
الفمسطيني" بتاريخ ٕٓٔٛ/ٚ/ٔٙـ.

ُٕٔ

مقابمػػة شخلػػية أج ارىػػا الباحػػث مػػع أ .أحمػػد حسػػف الشػػنطي "مػػدير عػػاـ ضػريبة الػػدخؿ بػػو ازرة الماليػػة"
بتاريخ ٕٗٓٔٛ/ٚ/ـ.

مقابمة شخلية أجراىا الباحث مع أ .عوني راغب الباشا "الوكيؿ المساعد ور يس مجمػع اإليػرادات –
و ازرة المالية" بتاريخ ٕٓٔٛ/ٚ/ٕٜـ.

مقابمة شخلية أج ارىػا الباحػث مػع أ .د ماجػد الفػ ار "أمػيف سػر مجمػس أمنػاء ىي ػة الزكػاة الفمسػطينية "
بتاريخ ٕ٘ٓٔٛ/ٛ/ـ.

مقابمة شخلية أجراىا الباحث مع د .شحادة السويركي "عضػو مجمػس أمنػاء ىي ػة الزكػاة الفمسػطينية"
بتاريخ ٕٓٔٛ/ٔٓ/ٜـ.

مقابم ػػة شخل ػػية أج ارى ػػا الباح ػػث م ػػع أ .حس ػػاف طيب ػػوب "م ػػدير ع ػػاـ ل ػػندوؽ الزك ػػاة الفمس ػػطيني –
محافظات الضفة" بتاريخ ٕٓٔٚ/ٕٔ/ٔٛـ.

مقابمة شخلية أجراىا الباحث مع أ .أسامة سميـ " مدير اإلدارة العامة لمجػاف الزكػاة – و ازرة اةوقػاؼ
– محافظات قطاع غزة" بتاريخ ٖٕٔٓٔٛ/ٚ/ـ.

مقابمة شخلية أجراىا الباحػث مػع د .عبػد الحكػيـ أبػو دغػيـ "مػدير مكتػب الوفػاء لممحاسػبة والتػدقيؽ"
بتاريخ ٕٓٔٛ/ٛ/ٜـ.

مقابم ػ ػػة شخل ػ ػػية أج ارى ػ ػػا الباح ػ ػػث م ػ ػػع أ .زي ػ ػػاد البردوي ػ ػػؿ "م ػ ػػدير مكت ػ ػػب الولي ػ ػػد لممحاس ػ ػػبة" بت ػ ػػاريخ
ٕٓٔٛ/ٛ/ٚـ.

مقابمػػة شخلػػية أج ارىػػا الباحػػث مػػع أ .كمػػاؿ الميدنػػة "مػػدير مكتػػب كمػػاؿ الميدنػػة لمتػػدقيؽ والمحاسػػبة"
بتاريخ ٕ٘ٓٔٛ/ٛ/ـ.

مقابمػػة شخلػػية أج ارىػػا الباحػػث مػػع أ .محمػػد عبػػد الػػرحمف غ ػراب " مػػدير مكتػػب محمػػد غ ػراب إلدارة
الحسابات والتجارة العامة" بتاريخ ٕٓٔٛ/ٛ/ٔٛـ.

مقابمػػة شخلػػية أج ارىػػا الباحػػث مػػع أ .يحيػػى أبػػو جبػػؿ "مػػدير مكتػػب ال ػػد لممحاسػػبة والتػػدقيؽ" بتػػاريخ
ٕ٘ٓٔٛ/ٛ/ـ.

مقابمػ ػ ػػة شخلػ ػ ػػية أج ارىػ ػ ػػا الباحػ ػ ػػث مػ ػ ػػع أ .عبػ ػ ػػد النالػ ػ ػػر نظيػ ػ ػػر مينػ ػ ػػا " باحػ ػ ػػث مخػ ػ ػػتص" بتػ ػ ػػاريخ
ٕٓٔٛ/ٚ/ٔٙـ.

مقابمػػة شخلػػية أج ارىػػا الباحػػث مػػع أ .جبػػر عميػػوة " ر ػػيس جمعيػػة س ػواعد لقغاثػػة والتنميػػة" بتػػاريخ
ٕٓٔٛ/ٛ/ٕٛـ.

مقابمػػة شخلػػية أج ارىػػا الباحػػث مػػع أ .ع ػواد سػػعد الػػديف بكػػر "مػػدير عػػاـ شػػركة اليرمػػوؾ اليندسػػية
لممقاونت واةعماؿ التجارية" بتاريخ ٕٓٔٛ/ٛ/ٕٙـ.
ُٖٔ

مقابمػػة شخلػػية أج ارىػػا الباحػػث مػػع أ .عػػوف أحمػػد طػػو " مػػدير عػػاـ شػػركة عػػوف أحمػػد طػػو وشػػركاؤه
لمتجارة العامة" بتاريخ ٕٓٔٛ/ٛ/ٕٙـ.

مقابمة شخلية أجراىا الباحػث مػع أ .محمػد عبػد الػرحمف غػراب " مػدير عػاـ شػركة ميػداف لممقػاونت"
بتاريخ ٕٓٔٛ/ٛ/ٔٛـ.

مقابمػػة شخلػػية أج ارىػػا الباحػػث مػػع أ .ارمػػي أبػػو شػػعباف " مػػدير عػػاـ بنػػؾ اإلنتػػاج الفمسػػطيني" بتػػاريخ
ٕٓٔٛ/ٛ/ٕٚـ.

ُٗٔ

المالحؽ

ٓٔٚ

ممحؽ رقـ (ُ)

أسماء األشخاص الذيف تـ مقابمتيـ
ـ

اسـ الشخص الذم تـ مقابمتو

المسمى الكظيفي

المؤسسة

ٔ

أ .د ماجد محمد الف ار

أميف سر مجمس أمناء ىي ة

ىي ة الزكاة الفمسطينية

د .شحادة سعيد السويركي

عضو مجمس أمناء ىي ة

ىي ة الزكاة الفمسطينية

2

الزكاة الفمسطينية

الزكاة الفمسطينية –

المحاضر في كمية الشريعة
والقانوف في الجامعة
اإلسالمية

ٖ

د .عاطؼ إبراىيـ عدواف

ر يس المجنة انقتلادية في

المجمس التشريعي الفمسطيني

الفمسطيني

ٗ

أ .جماؿ طمب لالن نلار

ر يس لجنة الموازنة والشؤوف

المجمس التشريعي

٘

د .نافذ ياسيف المدىوف

ٙ

أ .عوني راغب الباشا

المالية في المجمس التشريعي

المجمس التشريعي

الفمسطيني

الفمسطيني
أميف عاـ المجمس التشريعي

المجمس التشريعي

الفمسطيني

الفمسطيني

الوكيؿ المساعد ور يس

و ازرة المالية الفمسطينية

مجمع اإليرادات في و ازرة
المالية

ٚ

أ .أحمد حسف الشنطي

مدير عاـ ضريبة الدخؿ

و ازرة المالية الفمسطينية

ٛ

أ .حساف طيبوب

مدير عاـ لندوؽ الزكاة

و ازرة اةوقاؼ والشؤوف

الفمسطيني

الدينية – المحافظات

ٜ

أ .أسامة ياسيف اسميـ

مدير اإلدارة العامة لمزكاة

و ازرة اةوقاؼ والشؤوف

الشمالية

الدينية – المحافظات
الجنوبية

ُُٕ

ٓٔ

أ .عبد النالر نظير مينا

باحث مختص

و ازرة المالية الفمسطينية

ٔٔ

أ .جبر زيداف عميوة

باحث مختص

جمعية سواعد لقغاثة

ٕٔ

د .عبد الحكيـ محمد أبو دغيـ

مدير عاـ شركة الوفاء

شركة الوفاء لمتدقيؽ

لمتدقيؽ وانستشارات المالية

وانستشارات المالية

ٖٔ

أ .زياد البردويؿ

مدير مكتب الوليد لممحاسبة

مكتب الوليد لممحاسبة

ٗٔ

أ .كماؿ إبراىيـ الميدنة

مدير مكتب كماؿ الميدنة

مكتب كماؿ الميدنة لمتدقيؽ

٘ٔ

أ .يحيى ملطفى أبو جبؿ

مدير مكتب ال د لممحاسبة

مكتب ال د لممحاسبة

ٔٙ

أ .محمد عبد الرحمف غراب

مدير مكتب محمد غراب

مكتب محمد غراب إلدارة

العامة ومدير شركة ميداف

شركة ميداف لممقاونت

ٔٚ

أ .عواد سعد الديف بكر

مدير عاـ شركة اليرموؾ

شركة اليرموؾ اليندسية

والتنمية

لمتدقيؽ والمحاسبة
والتدقيؽ

إلدارة الحسابات والتجارة
لممقاونت

والمحاسبة
والتدقيؽ

الحسابات والتجارة العامة –

اليندسية لممقاونت واةعماؿ

لممقاونت واةعماؿ التجارية

ٔٛ

أ .عوف أحمد طو

مدير عاـ شركة عوف أحمد

شركة عوف أحمد طو

ٜٔ

أ .رامي عبد الرافع أبو شعباف

مدير عاـ بنؾ اإلنتاج

بنؾ اإلنتاج الفمسطيني

التجارية

طو وشركاؤه لمتجارة العامة
الفمسطيني

ُِٕ

وشركاؤه لمتجارة العامة

ممحؽ رقـ (ِ)

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 و ازرة المالية ؟

ٖ -مف ىو القا ـ عمى وضع قانوف تنظيـ الزكاة ؟
ٗ -ى ػػؿ تعتق ػػد أف تفعي ػػؿ اإلقػ ػرار الزك ػػوي وف ػػؽ ق ػػانوف تنظ ػػيـ الزك ػػاة ض ػػرورية ف ػػي ظ ػػؿ الواق ػػع

الفمسطيني الذى نعيش ؟ و ىؿ ت نى الزكاة عف الضريبة بذلؾ اإللزاـ أو التطبيؽ؟
٘ -ىؿ تؤيد فكرة التدرج في الجبرية ؟

 -ٙىؿ ىناؾ توجو نحو تعديؿ قانوف الضريبة أو إل اءه؟

 -ٚلمػػاذا تعتػػرض و ازرة الماليػػة حػػوؿ قيػػاـ اليي ػػة تحلػػيؿ الزكػػاة مػػف المعػػابر أو انسػػتقطاعات
الضريبية مف رواتب الموظفيف وغيره؟

 -ٛىػػؿ يقبػػؿ الجميػػور الفمسػػطيني ودافعػػي الزكػػاة مػػف أشػػخاص وشػػركات ورجػػاؿ أعمػػاؿ بػػأف
يلرح عف أموالو مف خالؿ إق اررات الزكاة وتقديميا لميي ة بلورة نظامية؟

 -ٜما عالقة اليي ة بمجاف الزكاة؟

ٓٔ -ىؿ تؤيد انضماـ ىذه المجاف لميي ة؟

ٔٔ -ىؿ تعتقد ط
أف ىناؾ أىمية لمتمويؿ الخارجي ؟

ٕٔ -ما ىي أىـ التوليات حوؿ تطوير ىي ة الزكاة الفمسطينية ؟
ثانيان  :أسئمة مجمس أمناء ىيئة الزكاة الفمسطينية.

ُ -ىؿ تعتقد أف ىناؾ جاىزية لدى اليي ة لتطبيؽ اإلقرار الزكوي ؟
ٕ -ىؿ الجاىزية مرتبطة بِّجراء قانوني؟

ٖ -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 ؟
 -ٚما ىي التحديات التي تواجو تطبيؽ اإلقرار الزكوي ؟

ُّٕ

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 و ازرة المالية وخالة ضريبة الدخؿ؟

ٖ -في الوضع الراىف ىؿ اةثر بيف الزكاة والضريبة ممموس وىؿ لو نسبة محددة ؟
ٗ -ىؿ تعتقد أف ىناؾ أىمية لتطبيؽ قانوف تنظيـ الزكاة في فمسطيف؟ ومػا ىػي المػدلونت عمػى

ذلؾ؟

٘ -ىؿ ت نى الزكاة عف الضريبة ؟

 -ٙما ىي مدلونت تفعيؿ اإلقرار الزكوي؟

 -ٚىؿ باعتقادؾ نجحت اليي ة في الولوؿ لممكمفيف اواقناعيـ بدفع زكاتيـ لميي ة؟
 -ٛما ىي المعيقات و التحديات التي تواجو تطبيؽ اإلقرار الزكوي بلورة نظامية؟
 -ٜكيؼ يمكف أف نعزز تطبيؽ اإلقرار الزكوي في الوضع الراىف؟

ٓٔ .ما ىي تولياتكـ ومقترحاتكـ حوؿ تعزيز موارد ىي ة الزكاة الفمسطينية؟
رابعان  :أسئمة صندكؽ الزكاة الفمسطيني – المحافظات الشمالية.

ُ -ما ىو لندوؽ الزكاة الفمسطيني ؟
ٕ -ما ىو النظاـ اإلداري لملندوؽ ؟

ٖ -ما ىي طبيعة الشراكات وانتفاقيات التي يعقدىا لندوؽ الزكاة الفمسطيني ؟
ٗ -ما ىي طبيعة التمويؿ الخارجي ؟
٘ -ما ىي إجراءات تحليؿ الزكاة ؟

 -ٙما ىي طبيعة العالقة مع الضريبة ؟
خامسان  :أسئمة اإلدارة العامة لمزكاة – المحافظات الجنكبية.

ٔ -ما ىي اإلدارة العامة لمزكاة ؟

ٕ -ما ىو اإلطار القانوني واإلطار التنظيمي الذي ينظـ عمميا ؟
ٖ -ما ىي أىداؼ ومياـ اإلدارة العامة لمزكاة ؟

ٗ -ىؿ اإلدارة العامة لمزكاة ليا ارتباط بالحكومة ،وىؿ ىناؾ إشراؼ مف قبؿ الحكومة عمى
عمميا ؟

ُْٕ

٘ -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 ؟
 -ٛما ىي التحديات التي تواجو منظومة عمؿ الزكاة ؟
سادسان  :أسئمة أصحاب مكاتب المحاسبة كالتدقيؽ.

ُ -ما ىي طبيعة العالقة بينكـ وبيف ىي ة الزكاة؟
ٕ -ما ىو الدافع اةساسي وراء ىذه العالقة؟

ٖ -كيؼ ترى كشركة تدقيؽ أثر العالقة بيف ىي ة الزكاة و ملمحة الضريبة؟
ٗ -ىؿ تعتقد أف ىناؾ حافزية لدى المكمفيف لمدفع لدى ىي ة الزكاة ؟
٘ -ما نسبة المكمفيف الذيف يدفعوا مف خاللكـ لميي ة ؟

 -ٙىؿ المكمفيف فعمياً يدفعوا زكواتيـ أـ المستحؽ عمييـ مف الضريبة ؟
 -ٚىؿ ىناؾ ضرورة لتطبيؽ اإلقرار الزكوي ؟ وما ىي مدلونت ذلؾ ؟
 -ٛىؿ سيقدـ المكمفوف إق ارراتيـ لميي ة ؟

 -ٜىؿ يمكف ممارسة اإللزامية في تطبيؽ اإلقرار الزكوي ؟
ٓٔ -ىؿ سيؤثر تطبيؽ اإلقرار سمباً عمى الضريبة ؟

ٔٔ -ما ىي التحديات التي تواجو تطبيؽ اإلقرار الزكوي ؟
ٕٔ -ىؿ ىناؾ طريقة أخرى لزيادة موارد الزكاة غير اإلقرار الزكوي ؟

ٖٔ -ما ىي المقترحات والتوليات لتطوير ىي ة الزكاة الفمسطينية ؟

سابعان  :أسئمة الباحثيف كالمختصيف.

ُ -ىؿ تعتقد أف ىناؾ أىمية لتطبيؽ قانوف الزكاة في فمسطيف ؟ وما ىي المدلونت عمى ذلؾ؟
ٕ -ىؿ توافؽ عمى أف تكوف ملارؼ الزكاة موا مة لمخطة العامة لمبمد أو الحكومة؟

ٖ -ى ػػؿ تعتق ػػد أف تطبي ػػؽ اإلقػ ػرار الزك ػػوي وف ػػؽ ق ػػانوف تنظ ػػيـ الزك ػػاة ض ػػروري ف ػػي ظ ػػؿ الواق ػػع
الفمسطيني الذي نعيش ؟ و ىؿ ت نى الزكاة عف الضريبة ؟

ٗ -نػػص قػػانوف تنظػػيـ الزكػػاة عمػػى تحلػػيؿ الزكػػاة بشػػكؿ طػػوعي مػػف اةف ػراد وبلػػورة إلزاميػػة

لمشركات ،ما رأيؾ ؟

٘ -ىؿ تؤيد لفة التدرج في تطبيؽ إلزامية الزكاة ؟
ُٕٓ

 -ٙطالمػػا أف ىنػػاؾ قػػانوف لتنظػػيـ الزكػػاة لمػػاذا تعتقػػد لػػـ يطبػػؽ حتػػى ىػػذه المحظػػة ؟ وىػػؿ ت نػػي
الزكاة عف الضريبة في الوضع الراىف ؟

 -ٚىػػؿ يقبػػؿ الجميػػور الفمسػػطيني ودافعػػي الزكػػاة مػػف أشػػخاص وشػػركات ورجػػاؿ أعمػػاؿ بػػأف
يلرح عف أموالو مف خالؿ إق اررات الزكاة و تقديميا لميي ة بلورة نظامية ؟

 -ٛما ىي أنجع الوسا ؿ واةدوات التي نبد مف استخداميا فػي تعزيػز مػوارد ىي ػة الزكػاة ؟ ومػا

مدى كفايتيا ؟

 -ٜما ىي المعيقات والتحديات التي تواجو تفعيؿ قانوف الزكاة بلورة نظامية ؟

ٓٔ -ىؿ ىناؾ تعارض وتضارب مع لجاف الزكاة التابعة لو ازرة اةوقاؼ ؟

ٔٔ -ىؿ ىناؾ تحديات تواجو اليي ة في جمب التمويؿ الخارجي إلقامة المشاريع الحيويػة ؟ ومػا
مدى كفاءة ىذا التمويؿ في دعـ مشاريع اليي ة؟

ٕٔ -ما ىي تولياتكـ و مقترحاتكـ حوؿ تعزيز موارد ىي ة الزكاة الفمسطينية؟
ثامنان  :أسئمة كبار الدافعيف لدل ىيئة الزكاة الفمسطينية.

ُ .ىػػؿ تعتقػػد أف ىنػػاؾ أىميػػة نحػػو تطبيػػؽ اإلق ػرار 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 ستمتزـ الشركات بيذا اةمر؟

ٗ .ىؿ أنتـ كشركة سوؼ تتعػامموف ذاتيػاً نحػو تطبيػؽ اإلقػرار الزكػوي وتقديمػو لػدى اليي ػة أـ أف
اةمر مرتبط بقرار سيادي يمزـ كافة الشركات بتقديميا لذلؾ اإلقرار؟

٘ .ىؿ تعتقد أف تطبيؽ اإلقرار الزكوي سيحقؽ اةثر الممموس لمزكاة؟
 .ٙىؿ تعتقد أنو بتطبيؽ اإلقرار الزكوي سيساىـ سمباً عمى الض ار ب؟

 .ٚىؿ تعتقد أف الوضع السياسي يضمف نجاح تطبيؽ اإلقرار الزكوي؟
 .ٛما ىي باعتقادؾ التحديات التي قد تعيؽ تطبيؽ اإلقرار الزكوي؟

 .ٜما ىي اقتراحاتكـ و تولياتكـ فيما يتعمؽ بعمؿ ىي ة الزكاة الفمسطينية؟

ُٕٔ

ممحؽ رقـ (ّ)

اإلقرار الزككم السعكدم الخاص بمكمفي الزكاة (حسابات نظامية).

ُٕٕ

ُٕٖ

ممحؽ رقـ (ْ)

اإلقرار الزككم السعكدم الخاص بمكمفي الزكاة (التقديرم).

ُٕٗ

َُٖ

ممحؽ رقـ (ٓ)

اإلقرار الزككم السكداني

ُُٖ

ُِٖ

ُّٖ

ُْٖ

ُٖٓ

ُٖٔ

ُٖٕ

ُٖٖ

ُٖٗ

َُٗ

ُُٗ

