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  أهدي هذه الرسالة
  
  الباحث

                                                
لـه بـن محـسن بـن محمـد بـن طـاهر بـن علـي بـن أحمـد بـن دهـشل بـن محمـد الیهـري الیـافعي الحمیـري بـن عبداإل اهللاسالم بن عبـد/ الشیخ) 1(

م إلـى أن تقاعـد قبـل وفاتـه بأشــهر، ١٩٨٢سـنة، منـذ تأسیــسها عـام ٢٢، إمـام وخطیـب جـامع الخیـارین بمنطقـة بنــي هـاجر لمـدة تزیـد علـى القحطـاني
عبـد اهللا بـن إبـراهیم األنـصاري، حفـظ القـرآن الكـریم وتلقـى العلـم الـشرعي علـى یـد عـدد مـن علمـاء / فـضیلة العالمـة الـشیخد تالمیـذ أح. م٢٠٠٤عام 

المعـز  أحمـد بـن حجـر، وفـضیلة الـشیخ عبـد/ ل محمود رئیس المحاكم الـشرعیة، وفـضیلة الـشیخآعبداهللا بن زید / قطر ومنهم فضیلة العالمة الشیخ 
م، ١٩٦٧ًعلمـا أنـه بـدأ مـشواره العلمـي فـي مدرسـة الریـان الجدیـد االبتدائیـة عـام . ًالتواب هیكل، وغیرهم، رحمهـم اهللا جمیعـا  وفضیلة عبدالستار، عبد

ًوبعد حصولة على دبلوم اإلمامة والخطابة من المعهد الدیني عین إماما وخطیبا في العدید من مساجد الریان، وكانت لـه دروس  د سـبوعیة فـي العدیـأً
  . رحمه اهللا رحمة واسعة وأدخله فسیح جناته. ُمن مساجد قطر باإلضافة إلى خطب الجمع واألعیاد

 اإلهداء
 



 ح 

  
  

  

  

مـن ال : (بـوي الـشریفًانطالقا من قول النبي صلى اهللا علیه وسلم فـي الحـدیث الن
، ال یــسعني إال أن أتقــدم بجزیــل الــشكر والتقــدیر إلــى كــل )١()یــشكر النــاس ال یــشكر اهللا

  :وأخص بالشكره الرسالة، ٕمن ساهم في إتمام واعداد هذ
المشرف على الرسالة، لما بذل من جهد ، ـ األستاذ الدكتور أحمد محمد السعد١

ساسة، ولما قدمه من توجیهات كان لها في تشجیعي على الولوج في مسائل فقهیة ح
  .األثر البالغ في إخراج بحثي هذا بالشكل الذي ترونه

ـ أصحاب الفضیلة فقهاء الشریعة، وأساتذة القانون الذین اعتمدوا مقترح الفتوى ٢
، لموقفهم الشجاع في )ُالقطریة(التي قدمتها بشأن حكم زكاة أموال الدولة الوطنیة 

ة من قبل المجامع ر فیه وتبنیهم للفتوى، رغم مخالفتها للفتاوى الصادالتصریح بما اقتنعوا
  .والندوات الفقهیة

القضاه،  محمد فالح  الدكتور زكریام والتقییمیحكت السادة أعضاء لجنة ال-٣
  .على تفضلهم بقراءة وتقییم هذه الرسالةشطناوي سالمة عیسى  زكریا والدكتور

صاد والمصارف اإلسالمیة في كلیة الشریعة وال أنسى السادة أساتذة قسم االقت
  .والدراسات اإلسالمیة في جامعة الیرموك فلهم مني جزیل الشكر والتقدیر واالحترام

  

                                                
، ٤/٣٣٩ الترمذي، محمد بـن عیـسى، سـنن الترمـذي، كتـاب البـر والـصلة، بـاب مـا جـاء فـي الـشكر لمـن أحـسن إلیـك، (1)

  ).هذا حدیث حسن صحیح: (مذيط، وقال عنه التر.ن، دار إحیاء التراث بیروت، دیتحقیق محمد شاكر وآخر

 الشكر
 



 خ 

 قائمة المحتوى

  الصفحة  الموضوع  
  ث......................................................................................اإلهداء

  ج.......................................................................................الشكر

  ح...............................................................................قائمة المحتوى

  ش................................................................................قائمة الجداول

  ص................................................................................األشكالقائمة 

  ض...............................................................................قائمة المالحق

  ط......................................................................لعربیة الملخص باللغة ا

  ١......................................................................................المقدمة

  ٣........................................................................دراسةهمیة الأ: ًأوال

  ٣......................................................................دراسةمشكلة ال: ًثانیا

  ٣......................................................................الدراسةأهداف : ًثالثا

  ٤...................................................................الدراسات السابقة: ًرابعا

  ٨................................................................ الدراسةما تضیفه: ًخامسا

  ٨.....................................................................الدراسةمنهج : ًسادسا

  ٩......................................................................دراسة الخطة: ًسابعا

  ١٠......................................................الزكاة مفهومها وجبایتها: الفصل األول

  ١١......................................شروط وجوبهاو أهمیتهامفهوم الزكاة و: المبحث األول

  ١١..............................................................مفهوم الزكاة: المطلب األول
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  ١١........................................................................الزكاة لغة: ًأوال

  ١١...................................................الزكاة في االصطالح الشرعي: ًثانیا

  ١٤.........................................................نحو تعریف جدید للزكاة: ًثالثا

  ١٩.........................................................التعریف العملي للزكاة وشرحه

  ٢٤................منزلة الزكاة في التشریع اإلسالمي وأهمیتها للفرد والمجتمع: المطلب الثاني

  ٢٤............................................................... حكم الزكاة:الفرع األول

  ٢٧..................................................الحكمة من فرض الزكاة: الفرع الثاني

  ٢٨.......................أهمیة الزكاة للفرد والمجتمع واألمة وللبشریة جمعاء: الفرع الثالث

  ٢٩.............................................................شروط الزكاة: المطلب الثالث

  ٣٦..............................................التأصیل الشرعي لجبایة الزكاة: يالمبحث الثان

  ٣٦...............................................................جبایة الزكاة: المطلب األول

  ٣٩....................................................................تعریف الجبایة: ًأوال

  ٣٩....................................................................أركان الجبایة: ًثانیا

  ٤٠...................................................................شروط الجبایة: ًثالثا

  ٤١............................................)جاه السلطان(مستلزم الجبایة :  الثانيالمطلب

  ٤١.............................................................دور الجاه في الجبایة: ًأوال

  ٤٢.......................................................حكم قیام السلطان بالجبایة: ًثانیا

  ٤٤......................... الواقع والمشكالت والحلول: الزكاة الخلیجیةصنادیق: الفصل الثاني

  ٤٥................................................ة الخلیجیةواقع صنادیق الزكا: المبحث األول

  ٤٦..................................جبایة الزكاة في المملكة العربیة السعودیة: المطلب األول

  ٤٦..............البنیة التشریعیة والتنظیمیة لجبایة الزكاة وتوزیعها في المملكة: الفرع األول
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  ٥٥............................)جبایة عروض الزكاة(مصلحة الزكاة والدخل : الفرع الثاني

  ٧٠...............................................جبایة زكاة الزروع واألنعام: الفرع الثالث

  ٧٤........................................................توزیع أموال الزكاة:  الرابعالفرع

  ٨٢........................................واقع جبایة الزكاة في دولة الكویت: المطلب الثاني

  ٨٢...........................................................البنیة التشریعیة: الفرع األول

  ٩٨...............................................البنیة التنظیمیة لبیت الزكاة: الفرع الثاني

  ٩٨..............................................................الهیكل التنظیمي: ًأوال

  ١٠٧.......................................................آلیة عمل بیت الزكاة: ًثانیا

  ١١١....................................................آلیات جمع أموال الزكاة: ًثالثا

  ١١٤..................................طبیعة المستفیدین من معونات بیت الزكاة: ًبعارا

  ١١٧...................................................توزیع الزكاة والصدقات: ًخامسا
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  جداولقائمة ال
  

 رقم الصفحة جدولاسم ال
 ٦٩   في السعودیة٢٠١٠-٢٠٠٦حصیلة زكاة األعوام 

 ٧٨ تطور معاشات الضمان االجتماعي في السعودیة
صائي للمبالغ التي صرفها الضمان االجتماعي خالل عام جدول إح

 ه١٤٢٨- ١٤٢٧
٧٩ 

جدول إحصائي للمبالغ التي صرفها الضمان االجتماعي خالل عام 
 ه١٤٢٨- ١٤٢٧

٨٠ 

 ١٢٢ م٢٠١٠-٢٠٠٩-٢٠٠٨إیرادات بیت الزكاة الكویتي خالل أعوام 
 ١٢٢ اإلنفاق المحلي لبیت الزكاة الكویتي

 ١٢٣  لبیت الزكاة الكویتي٢٠١٠ي خالل عام مشاریع اإلنفاق المحل
 ١٢٣  لبیت الزكاة الكویتي٢٠١٠اإلنفاق الخارجي خالل عام 
 ١٢٤  لبیت الزكاة الكویتي٢٠١٠اإلنفاق العام خالل عام 

 ١٤٧ م٢٠١٠- ١٩٩٨إیرادات ومصروفات صندوق الزكاة القطري لألعوام من 
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:  الدهــشلي الیهــري، نحــو صــندوق خلیجــي للزكـــاة بــن عبــد اهللالیــافعي، محمــد بــن ســالم

ـــة الیرمـــو ـــصادي إســـالمي، رســـالة ماجـــستیر بجامع ـــدیر اقت ـــول، تق ـــات والحل م، ٢٠١٢ك، المعوق

 ). محمد السعدأحمد. د. أ: المشرف(

آلن، وعــن أســباب عــدم قــد یتــساءل الــبعض عــن أســباب عــدم إنــشاء مؤســسة خلیجیــة للزكــاة حتــى ا

 أبحـــاث تهـــدف إلـــى إنـــشائها، رغـــم شـــعور الجمیـــع بوجـــود خلـــل فـــي آلیـــات جبایـــة الزكـــاة، وأن ةتقـــدیم أیـــ

َملیارات من أموال الزكاة ال تجبـال ًى لتـصل إلـى أصـحابها الـشرعیین، علمـا أن الـدور الـذي تقـوم بـه األمانـة ُ

نوي لمؤســـسات الزكـــاة الخلیجیـــة لتتبـــادل العامـــة لمجلـــس التعـــاون الخلیجـــي یقتـــصر علـــى عقـــد اجتمـــاع ســـ

  .الخبرات فیما بینها فقط

 والجواب یكمن في عدم توفر مقومات إنـشاء صـندوق خلیجـي للزكـاة، بـل واسـتحالة قیامـه فـي 

ُظــل الواقــع الــذي یتمثــل فــي بعــد الفقهــاء عــن تــشخیص الوضــع القــانوني للدولــة الوطنیــة، الــذي یحــدد 

أغلبهـا إلـى با وبقیة المـسلمین، ممـا أدى إلـى إصـدارهم فتـاوى ال تمـت حقوقها وواجباتها تجاه مواطنیه

  .الواقع بصلة، ما أدى إلى تعطیل شبه كامل لدور الزكاة في حیاة المسلمین

هــو إیمانـه العمیــق بــأن شـریعة اإلســالم صــالحة فأمـا الــذي دفـع الباحــث للتــصدي لهـذا التحــدي 

 یــستحیل أن یكــون ســببه عجــز الفقــه اإلســالمي لكــل زمــان ومكــان، وأن أي خلــل فــي حیــاة المــسلمین

ٕعــن إصــالحه، وانمــا یكمــن الخلــل فــي عــدم تمكــن الفقهــاء مــن التــشخیص الــصحیح للمعطیــات التــي 

تـؤثر فـي األحكـام، وتتمثـل فـي معطیـات الواقـع الـسیاسي واالقتـصادي والقـانوني المتغیـر بطبیعتـه مـع 

هیــة وفــق اآلثــار المترتبــة علیــه، ممــا یــؤدي إلــى الــزمن، والــذي ینبغــي معرفتــه حتــى تبنــى األحكــام الفق

  

  الملخص باللغة العربیة



 ع 

صدور فتاوى جدیدة، تواكب تلك المتغیرات، وتقلل مـن اعتمـاد الفقهـاء علـى القیـاس أو تـرجیح بعـض 

  .  ًاألحكام التي أفتى بها الفقهاء األوائل وفق معطیات مختلفة تماما

ع التـشریعي لمؤسـسات الزكـاة وبعد أن قام الباحث بدراسة الواقـع المیـداني، والوقـوف علـى الواقـ

وجـد أن الخلـل الكبیـر فـي عمـل تلـك المؤسـسات والـذي یـؤدي ) السعودیة، والكویت، وقطـر(الخلیجیة 

  .ًلزكاة من عشرات الملیارات سنویاإلى حرمان مستحقي ا

  : وقد خلصت الدراسة إلى عدد من النتائج أهمها ما یلي

  .النقص في التشریعات -١

 . بالجاه الالزم من ولي األمرعدم تمتع مؤسسات الزكاة -٢

 .قلة الوعي باألهمیة الشرعیة واالقتصادیة واالجتماعیة لجبایة الزكاة -٣

 :ثم قدم الباحث الحلول المقترحة لتفعیل صنادیق الزكاة الخلیجیة، والتي تتلخص فیما یلي

  : الحلول التأصیلیة المتعلقة بالجانب الشرعي وهي  - أ

 .اقتراح تعریف جدید للزكاة - ١

  . ح تأصیل شرعي وتعریف عملي للجبایةاقترا - ٢

 .في جبایة الزكاة) السلطان(تفعیل دور جاه ولي األمر  - ٣

وذلـك مـن خـالل تقـدیم مقتـرح : تقدیم مقترح بإعادة النظر في نوع ملكیة أموال الدولة الوطنیة - ٤

  .فتوى بشأن حكم أموال الدولة الوطنیة، والتي یرى الباحث أنها أموال خاصة تجب فیها الزكاة

  :الحلول العملیة المتعلقة بالجانب التطبیقي  -  ب

 :تقدیم نموذج متكامل للصندوق الخلیجي للزكاة بجمیع مقوماته ومنها -١

 . التعریف بالصندوق وأهدافه، وأهمیته، ومقوماته االقتصادیة والمالیة -

 ).النظام األساسي للصندوق الخلیجي للزكاة(المقومات التشریعیة  -

 



 غ 

 . المقترح وتوزیع المسؤولیات، وطریقة عملهالهیكل التنظیمي للصندوق -

  : تقدیم نموذج مقترح للمؤسسات المساعدة للصندوق الخلیجي للزكاة وهي -٢

مقتـرح لقـانون الزكـاة واللـوائح : ًنموذج للصنادیق الزكاة المحلیة فـي الـدول الخلیجیـة، متـضمنا -

 .لتوزیعالتنفیذیة، والهیكل التنظیمي، وتوزیع المسؤلیات وآلیات الجبایة وا

نمــوذج لمكاتــب توزیــع الزكــاة التــي ســتكون فــي الــدول الفقیــرة لتكــون قنــوات توزیــع الــصندوق  -

 .الخلیجي للزكاة

 : وتوصي الدراسة بما یلي 

أن یقـــوم فقهـــاء االقتـــصاد اإلســـالمي بمناقـــشة مقتــــرح الفتـــوى بـــشأن حكـــم زكـــاة أمـــوال الدولــــة  - ١

ظى بالقبول، الـذي سـیرفد الزكـاة بـأعظم وعـاء زكـوي الوطنیة، والتي أرفقتها في هذه الرسالة، لعلها تح

  .في التاریخ، وسیغیر الخارطة االقتصادیة في العالم اإلسالمي

، )الملــك، األمیــر، الــرئیس(ســم ولــي األمــر اًأن األصــل فــي جبایــة الزكــاة أن یكــون إلزامیــا، وب - ٢

 .هل األمثل إال بكلتوافر الجاه الالزم للجبایة التي ال یمكن تطبیقها بالش

أن تتبنى دولة قطر تطبیق ما تـدعو إلیـه هـذه الدراسـة، وذلـك للـصفة القیادیـة التـي حباهـا اهللا   - ٣

  .بها ومكنها من امتالك الوسائل المؤثرة إلعادة النهوض في األمة

 .هذا وأسأل اهللا إخالص النیة، وأن یغفر عما وقع مني من زلل، والحمد هللا رب العالمین

  . ي، زكاة، تقدیر، اقتصادي، إسالميق، خلیج صندو:الكلمات المفتاحیة
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 والصالة والسالم على أشرف األنبیاء ، والحمد هللا رب العالمین،بسم اهللا الرحمن الرحیم

  :والمرسلین سیدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعین وبعد

قوله ي ف  من حتمیة التعاون على فعل الخیر في اإلسالم، واستجابة للخطاب القرآنيًانطالقاف

MÂ  Á  À  ¿ÃÈ     Ç  Æ   Å  :تعالى   Ä  ÉË  Ê  Ì  Ï  Î     Í  L)وقوله تعالى)١ ،: 

 My  x  w  v  u  t  s   rL)المؤمن " :صلى اهللا علیه وسلم لقوله ًوامتثاال .)٢

مثل ": وقوله صلى اهللا علیه وسلم، )٣("، وشبك بین أصابعهًللمؤمن كالبنیان یشد بعضه بعضا

 وتعاطفهم مثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد وتراحمهمي توادهم المؤمنین ف

ً وتطبیقا لفریضة الزكاة التي جعلها اهللا أحد أركان اإلسالم الخمسة، وهي الركن .)٤("بالسهر والحمى

ا الركن المالي الوحید الذي جعله اهللا تعالى الرباط المتین بین أغنیاء المسلمین وفقرائهم، ولما لهذ

من أهداف سامیة ال یقوم تمام الدین إال به، كالتماسك والترابط والتراحم بین أفراد المجتمع المسلم، 

  .بل جعله من أسباب بقائه وقوته وانتشاره، جعلته موضع بحثي هذا

                                                
 .٢:  المائدة )1(
 .٩٢:  األنبیاء)2(
 ،صــحیح البخــاريالبخــاري، محمــد بــن إســماعیل، : الحــدیث متفــق علیــه، أخرجــه البخــاري فــي صــحیحه، انظــر )3(

بـاب نـصر المظلـوم،   كتـاب المظـالم،م،١٩٨٧ه ١٤٠٧ دار ابـن كثیـر، الطبعـة الثالثـة، تحقیق مصطفي دیب البغا،
، صــحیح مــسلمالنیــسابوري، مــسلم بــن الحجــاج، : وأخرجــه مــسلم فــي صــحیحه، انظــر. ٢٣١٤ بــرقم ،٨٦٣ ص ٢ج 

بـاب تـراحم المــؤمنین كتـاب البـر والـصلة واآلداب، تحقیـق محمـد فـؤاد عبـد البـاقي، دار إحیـاء التـراث العربــي بیـروت، 
 .٢٥٨٥برقم ، ١٩٩٩ ص ٤ج وتعاطفهم وتعاضدهم، 

 باب تـراحم المـؤمنین وتعـاطفهم  كتاب البر والصلة واآلداب،یحه، المرجع السابق،الحدیث أخرجه مسلم في صح) 4(
 .٢٥٨٦برقم ، ١٩٩٩ ص ٤ج وتعاضدهم، 

 المقدمة
 



 ٢

ومما یشهده مجلس التعاون لدول الخلیج العربیة من توحید الرؤى في مختلف المجاالت، 

ه األمانة العامة لمجلس التعاون من تنسیق بین أجهزة الزكاة في دول المجلس، ومنها ما تقوم ب

وذلك بعقد االجتماعات لتفعیل دور الزكاة في المجتمعات الخلیجیة، والذي كان آخرها االجتماع 

م، وكانت المواضیع التي ناقشتها أجهزة ٢٢/٠١/٢٠١١الثامن الذي عقد بمملكة البحرین بتاریخ  

مدى االجتماعات السبعة الماضیة هي ما یتعلق بالمعوقات والصعوبات التي تواجه  على الزكاة

مؤسسات الزكاة وسبل حلها، وكذلك تبادل الخبرات والتدریب المشترك في مجال تطبیقات فریضة 

ٕالزكاة وادارة مؤسساتها، وتفعیل الدور اإلعالمي في مؤسسات الزكاة، وتنظیم الندوات والمؤتمرات 

  .بقضایا الزكاةالمتعلقة 

 بإنشاء مؤسسة عالمیة للزكاة، )١(ًوتعزیزا لتلك الروابط واستجابة لطموح قادة دول المجلس

یستلزم قیام صندوق الزكاة الخلیجي لیعزز الروابط بین دول وأبناء المجلس ولیكون النواة الكبرى 

لیصبح هذا الصندوق لصندوق زكاة عالمي یقوم على إعادة اللحمة بین شعوب األمة اإلسالمیة، و

، لیكون بمثابة )صندوق الزكاة الخلیجي: (إحدى مؤسسات مجلس التعاون الخلیجي وأقترح أن یسمى

شریان حیاة بین أغنیاء الخلیج وفقرائه كأولویة، ثم بین دول المجلس وفقراء العالم بشكل عام، ولیكون 

ًصرحا خلیجیا یعید للدین اإلسالمي بریقه الذي أبهر العا   .في عصر السلف الصالحلم ً

وســـوف تقـــدم هـــذه الدراســـة بـــإذن اهللا تعـــالى مقومـــات وأهـــداف هـــذا الـــصندوق باإلضـــافة إلـــى 

تشخیص مواطن الضعف في صنادیق الزكـاة الخلیجیـة، ووضـع تـصور إلعـادة هیاكـل وطـرق عملهـا 

  .لتصبح كأهم مقومات صندوق الزكاة الخلیجي

  
                                                

صـحیفة الوسـط  اإلسالمیة واألوقاف الشیخ خالد بـن علـي آل خلیفـة فـي  شؤونما قاله وزیر العدل وال انظر  - )1(
مـام الملكـي بفكـرة إنـشاء مؤسـسة عالمیـة للزكـاة والتكافـل، أن االهتم ٢٠١١ ینایر ٢٦ - ٣٠٦٤ العدد -البحرینیة 

ًجــاءت انطالقــا مــن إیمــان جاللــة عاهــل الــبالد بالــدور الــذي تقــوم بــه فریــضة الزكــاة فــي ســد بــاب الحاجــة مــن خــالل 
  .توظیفها في مشاریع استثماریة تعود بالنفع على المحتاجین

 



 ٣

  :أهمیة الدراسة: ًأوال

الدراسة كونها تقدم مقترحات عملیة إلنشاء صندوق خلیجي للزكاة لیكون تتلخص أهمیة هذه 

نواة لصندوق زكاة عالمي، وتقدم الدراسة مقترحات لتطویر عمل صنادیق الزكاة المحلیة في كل 

دولة من دول مجلس التعاون الخلیجي، تتمتع بأعلى هیبة وجاه في كل دولة من دول المجلس، 

ممن هو أقوى منه ) الفقیر(تستطیع من خاللها أن تنتزع حق الضعیف لتملك من وسائل القوة ما 

، وتقوم على ضوابط شرعیة تمنحها من الثقة ما یمكنها من القیام بدورها على أكمل وجه، )الغني(

  .لتصب فوائض تلك الزكوات في صندوق الزكاة الخلیجي

  :الدراسة مشكلة :ًثانیا

صندوق خلیجي للزكاة، مما عطل دور الزكاة في تظهر مشكلة الدراسة من خالل عدم وجود 

تقویة اللحمة بین أبناء دول المجلس خاصة وبین دول المجلس وفقراء العالم عامة، ومن هذه 

  :المشكلة تنشأ عدة أسئلة منها

 ما التأصیل الشرعي لجبایة الزكاة وتوزیعها؟ -١

 ما واقع صنادیق الزكاة ومشكالتها، وما الحلول المقترحة؟ -٢

 مقومات إنشاء صندوق الزكاة الخلیجي، وما المقترحات الالزمة لتأسیسه؟ما هي  -٣

  :الدراسة أهداف :ًثالثا

  .وتوزیعها الزكاة لجبایة الشرعي التأصیل بیان -١

دراسة وضع صنادیق الزكاة في دول مجلس التعاون الخلیجي وتشخیص مواطن ضعفها  -٢

 .وسبب غیاب جاه الحاكم وهیبته عن تلك الصنادیق

قترح إلنشاء صندوق خلیجي للزكاة لیصبح أحد مؤسسات مجلس التعاون لدول تقدیم م -٣

  .  الخلیج العربیة، ولیكون نواة لصندوق زكاة عالمي

 



 ٤

  :السابقة الدراسات :ًرابعا

فــي حــدود علمــي المتواضــع انــه ال توجــد دراســات ســابقه مطبوعــة تناولــت هــذا الموضــوع مــع 

نب كثیرة مـن فقـه الزكـاة ولكنهـا أغفلـت هـذا الجانـب الـذي وجود الكثیر من الدراسات التي تناولت جوا

  :ومن هذه الدراسات ما یلي. نضعه بین أیدیكم

  .)١("التطبیق المعاصر للزكاة: " بعنوان شحاتة،حسیندراسة  -١

ركزت هذه الدراسة على أحكام وحساب الزكاة وقد أزالت الكثیر من الغموض الذي كان 

،  ومنها أحكام وحساب زكاة المقاوالت واالستثمارات العقاریةة،حدثیسودها ألنها أوعیة زكویة مست

  .وغیرها، وكسب العمل، والمال المستفاد، والمستغالت

وتوزیع باعتبارها وأوصى الباحث بإنشاء مؤسسات زكویة، تقوم بكافة أعمال الزكاة من جبایة 

، واشترط أن یكون لهذه ً األمر، وتعتبر جزءا من النظام المالي اإلسالمييمن مسئولیات ول

من مهامها التأكد من صحة تطبیق فقه الزكاة ، المؤسسات الزكویة هیئة فتوى ورقابة شرعیة

 . طمأنینة للمزكي ولمستحقي الزكاةففي ذلك، تاوى الصادرة في األمور المعاصرةوالف

ر المالیة التطبیق اإللزامي للزكاة دراسة ألهم اآلثا: "دالیا نجیب دعنا، بعنواندراسة  -٢

  .)٢("واالقتصادیة

هدفت الدراسة إلى معرفة أهم اآلثار المالیة واالقتصادیة المترتبة على التطبیق اإللزامي 

للزكاة، من خالل تأثیر  تلك اآلثار على هیكل وحجم الموازنة العامة للدولة، وتأثیرها كذلك على 

                                                
، جمهوریـــة مـــصر العربیــــة، القـــاهرة،  النــــشر للجامعـــاتدار، ٣ط، التطبیـــق المعاصـــر للزكـــاة، حـــسین، شـــحاتة) 1(

  .م٢٠١١
، رســالة ماجــستیر، قــسم )دراســة ألهــم اآلثــار المالیــة واالقتــصادیة(التطبیــق اإللزامــي للزكــاة، دعنــا، دالیــا نجیــب، ) 2(

  .م٢٠١٠االقتصاد والمصارف اإلسالمیة، جامعة الیرموك، إربد، المملكة األردنیة الهاشمیة، 

 



 ٥

ًتطرقت أیضا إلى كیفیة التطبیق العبء اإلجمالي لالستقطاعات العامة وعلى عدالة التوزیع، و

  .العملي للزكاة، وفرض ضریبة على غیر المسلمین

  .)١("النظام العالمي للزكاة: "، بعنوانشمیقمحمد صالح هود عدراسة  -٣

ت شرعحیث ، تناول الباحث في دراسته لهذا الموضوع اقتران الزكاة بتأسیس الدولة المسلمة

وذلك ألن التوحید ، وسلم بتأسیس أول وأعظم دوله في التاریخعندما بدأ رسول اهللا صلى اهللا علیه 

فالزكاة هي حق ال ، ال یكفي وحده بل یشترط إجماع الفعل والقول واالعتقاد كلحمة للعقیدة السلیمة

سیما وأن   ال،)٢()الصدقة برهان(: إله إال اهللا ودلیل لإلیمان والتصدیق لقوله صلى اهللا علیه وسلم

وذلك عبر تحقیق التوازن االقتصادي ، ربط الدین بالدولة وربط الدنیا بالدینالزكاة تسعى إلى 

  .واالستقرار االجتماعي

 ً ومالیاً إداریاًدعا الكاتب إلى استحداث وزارة للزكاة بكل بلد إسالمي تضم هیكالكما 

 ًكما أنه لیس مظهرا من مظاهر الدروشة، ت وعمتمط، وأن اإلسالم لیس مجرد فتاوى ًمتخصصا

ًوألن قیام الوزارة یقتضي مزیدا من النفوذ والشرعیة آللیة تحصیل الزكاة ألن ، واالنعزال عن الناس

  .الوزیر مكلف من ولي األمر

مدخل لمعالجة مشكلة بطالة الفقراء من : "، بعنوانأبو الفتوح نجاح عبد العلیم دراسة -٤

  .)٣("منظور إسالمي

                                                
المملكــــة العربیــــة ، الریــــاض، شــــبیلیاإدار كنــــوز ، ٢ط ،النظــــام العــــالمي للزكــــاة، محمــــد صــــالح هــــود،  عــــشمیق)1(

  .م٢٠١٠،السعودیة
، شــعب اإلیمــانالبیهقــي، أحمــد بــن الحــسین، : هــو جــزء مــن حــدیث أخرجــه البیهقــي فــي شــعب اإلیمــان، انظــر )2(

، بــاب ٣ ص ٣ه، ج ١٤١٠ة األولــى، محمــد الــسعید بــسیوني زغلــول، دار الكتــب العلمیــة بیــروت، الطبعــ: تحقیــق
 .٢٧٠٩العشرون من شعب اإلیمان وهو باب الطهارات، برقم 

، المجلـة العلمیـة لقطـاع مـدخل لمعالجـة مـشكلة بطالـة الفقـراء مـن منظـور إسـالميالعلـیم،  أبو الفتوح، نجاح عبد) 3(
 .م٢٠٠٩ة، جمهوریة مصر العربی كلیات التجارة، جامعة األزهر، العدد الرابع، القاهرة،

 



 ٦

آثارها السلبیة على المجتمع في الجوانب ركزت الدراسة على مشكلة البطالة وعلى 

االقتصادیة واالجتماعیة والسیاسیة، وركزت على مشكلة بطالة الفقراء وقدمت مقترحات لحل مشكلة 

الفقر في إطار رؤیة إسالمیة، منها مشروع إنتاج الحریر الطبیعي من دودة القز، ومشروع ترویج 

ت إلى تنظیم وتفعیل دور الجمعیات األهلیة، البضائع الراكدة بالقطاعین العام والخاص، ودع

وتفعیل وتطویر مؤسسات الرعایة والتمویل اإلسالمیة، كتفعیل مؤسسة الزكاة حیث خلصت الدراسة 

  .إلى الحاجة إلى إعادة تنظیم مؤسسات الزكاة في التطبیق

أهلیة إفراد لجان الزكاة، دون غیرها من جمعیات  :واقترحت الدراسة في هذا الصدد ما یلي

أو غیرها، بموارد الزكاة، والتنسیق بین أعمال هذه اللجان بعضها البعض، وكذا بینها وبین الجهات 

نشر التجارب الناجحة لبعض لجان الزكاة، وتعمیم  .األخرى المهتمة بتشغیل الفقراء ورعایتهم

 بعض أموال العمل على توحید واستقرار فتاوى جواز استخدام .االستفادة منها في باقي اللجان

التخطیط إلنشاء مؤسسة زكاة ذات جبایة  .الزكاة في إنشاء مشروعات للفقراء في باقي اللجان

 .ًإلزامیة مستقبال، ودراسة إحاللها محل مؤسسة دعم الفقراء والضمان االجتماعي

كما قدمت الدراسة بعض الحلول األخرى كتفعیل بعض المؤسسات اإلسالمیة كالمصارف 

  .ؤسسات الوقفاإلسالمیة، وم

: مؤسسات الزكاة وتقییم دورها االقتصادي: " بعنوانفرحان،محمد عبد الحمید دراسة  -٥

  .)١("٢٠٠٦-٢٠٠٠اسة تطبیقیة للفترة من در

الیمن، السودان، (ركزت الدراسة على تقییم واقع مؤسسات الزكاة في بعض الدول اإلسالمیة 

  .تشریعي والتنظیمي للمؤسسات الزكویة في تلك الدول، من خالل دراسة الواقع ال)واألردن السعودیة،

                                                
، ٢٠٠٦-٢٠٠٠اسة تطبیقیة للفتـرة مـن در: مؤسسات الزكاة وتقییم دورها االقتصاديالحمید،  فرحان، محمد عبد) 1(

 .م٢٠٠٨أطروحة دكتوراه، جامعة الیرموك، 

 



 ٧

وقد كشفت نتائج تلك الدراسة عن قصور في البنیة التشریعیة والتنظیمیة لمؤسسات الزكاة 

  .محل الدراسة مما أسهم في ضعف أداء تلك المؤسسات

  .)١("استثمار أموال الزكاة في االقتصاد اإلسالمي: "، بعنوانبركاتعماد رفیق دراسة  -٦

وأن اهللا ، أوضحت هذه الدراسة أن نظام الزكاة نظام شامل للحیاة االقتصادیة واالجتماعیة

وأن جبایة الزكاة هي من واجبات الدولة ، ًتعالى فرض الزكاة فرضا ولم یتركها لألهواء الشخصیة

ة وخلصت الدراسة إلى جواز استثمار أموال الزكاة لتحقیق مصلحة مستحقیها مع مراعا، المسلمة

 .الضوابط الشرعیة، واقترح إنشاء مؤسسة عامة محلیة للزكاة وبین المقومات الالزمة لها

لكي تنجح مؤسسة الزكاة في التطبیق ": ، بعنوانالقرضاوي  بن عبد اهللایوسفدراسة  -٧

  .)٢("المعاصر

أوضح فضیلته أسباب عدم تحقیق مؤسسات الزكاة في التطبیق المعاصر أهدافها االجتماعیة 

إلنسانیة واإلسالمیة، وقدم جملة من النصائح لتحسین عمل تلك المؤسسات من حیث اإلدارة وا

وحسن التوزیع وتوسیع قاعدة إیجاد الزكاة ونصائح أخرى من أجل إنجاح مؤسسات الزكاة في العالم 

  .اإلسالمي

  .)٣("فقه الزكاة: "، بعنوانالقرضاوي یوسف بن عبد اهللا دراسة -٨

شتمل على جمیع مسائل فقه الزكاة في التطبیق احیث ، ًصال في فقه الزكاةیعد هذا الكتاب أ

  .المعاصر، وقد استوعب جمیع أوعیة الزكاة التي استحدثت في زماننا هذا

  
                                                

 .  ١٩٩٥، جامعة الیرموك، رسالة ماجستیر، استثمار أموال الزكاة في االقتصاد اإلسالمي، عماد رفیق، بركات) 1(
 ، المعهـــد اإلســـالمي١، طلكـــي تـــنجح مؤســـسة الزكـــاة فـــي التطبیـــق المعاصـــر، اهللا یوســـف بـــن عبـــد، القرضـــاوي) 2(

  .م١٩٩٤جدة، المملكة العربیة السعودیة، ، للبحوث والتدریب
-هــ ١٤١٤، مكتبة وهبـة، القـاهرة، جمهوریـة مـصر العربیـة، ٢١، ط فقه الزكاة، اهللا یوسف بن عبد، القرضاوي) 3(

 .م١٩٩٤

 



 ٨

  .)١("أهم مستتبعات التطبیق اإللزامي للزكاة على الكفاءة: " دراسة أبو الفتوح، بعنوان-٩

الكفاءة الناجمة عن إحالل نظام إسالمي تناولت هذه الدراسة أهم المستتبعات على 

لالستقطاعات المالیة، یرتكز على التطبیق اإللزامي للزكاة، باعتبار الزكاة المكون الرئیسي في 

  .هیكل االستقطاعات اإلسالمیة، ألنها تتسم بالثبات والدیمومة

   :الدراسة تضیفه ما :ًخامسا

تقدیم مقترحات لتفعیل صنادیق الزكاة في والذي یمیز هذه عن الدراسات السابقة هي محاولة 

ٕدول مجلس التعاون الخلیجي، ومقترح إلنشاء صندوق زكاة خلیجي، وایجاد حلول عملیة للمشاكل 

التي تعیق أو تضعف دور مؤسسات الزكاة في دول الخلیج خاصة وبقیة الدول اإلسالمیة عامة، 

لحاكم األعلى لكل بلد مسلم، لتتمكن من بأن تمد تلك المؤسسات بالقوة القصوى المتمثلة بسلطة ا

  .القیام بدورها المهم بأفضل وجه

  :الدراسة منهج :ًسادسا

  :تقتضي هذه الدراسة أن یسلك الباحث المناهج التالیة

  .المنهج االستقرائي لیحیط بماهیة موضوع الدراسة، والوقوف على التجارب السابقة -١

 .المنهج التحلیلي -٢

                                                
، جامعـة الملـك عبـد العزیـز، أهـم مـستتبعات التطبیـق اإللزامـي للزكـاة علـى الكفـاءةالعلـیم،  أبو الفتوح، نجاح عبـد) 1(

 .م٢٠٠٧المملكة العربیة السعودیة،  جدة،

 



 ٩

  :خطة الدراسة: ًسابعا

  :تضت طبیعة الدراسة أن تقسم إلى مقدمة، وثالثة فصول، وخاتمة، على النحو التالياق

 وتــشمل علــى مــدخل للدراســة، وأهمیتهــا، ومــشكلتها، وحــدودها، وأهــدافها، والدراســات: المقـــدمة

  .السابقة

  :، وفیه مبحثانالزكاة مفهومها وجبایتها :الفصل األول

  .شروط وجوبهاو وأهمیتها الزكاة مفهوم: المبحث األول

  .التأصیل الشرعي لجبایة الزكاة: المبحث الثاني

  :وفیه ثالثة مباحث:  الواقع والمشكالت والحلول:صنادیق الزكاة الخلیجیة :الفصل الثاني

  . الخلیجیةالزكاة صنادیق واقع : المبحث األول

  .المشكالت التي تواجه عمل الصنادیق الخلیجیة: المبحث الثاني

   . حلول مقترحة لتفعیل صنادیق الزكاة الخلیجیة:المبحث الثالث

ة أربعـ وفیـه ،الالزمـة لتأسیـسهالمقومـات  و المقتـرحصندوق الزكاة الخلیجـي :الفصل الثالث

  :مباحث

  .التعریف بالصندوق المقترح وأهمیته: المبحث األول

  .مقومات الصندوق المقترح: المبحث الثاني

    .قترح المعمل الصندوقآلیات : المبحث الثالث

  .نموذج مقترح للصندوق والمؤسسات المساندة له: المبحث الرابع

 



 ١٠

  

  

  

  

  
   الزكاة مفهومها وجبایتها:الفصل األول

  :ویتكون هذا الفصل من المباحث اآلتیة

  .وشروط وجوبها وأهمیتهامفهوم الزكاة : المبحث األول

  .التأصیل الشرعي لجبایة الزكاة: المبحث الثاني

  

  

  

  

      

  

 



 ١١

  :وشروط وجوبها وأهمیتهامفهوم الزكاة  :األوللمبحث ا

  :ثالثة مطالبوفیه 

  :مفهوم الزكاة: المطلب األول

  :الزكاة لغة: ًأوال

قال ابن األثیر في  .)١( على التطهیر والمدحًهي النماء والزیادة، وتطلق أیضا: الزكاة لغة

فالزكاة طهرة لألموال، وزكاة الفطر وأصل الزكاة في اللغة الطهارة والنماء والبركة والمدح، ": النهایة

ُیطهر ویزید في المعنى،  وماله یزكو،  نفس المتصدق تزكو"  :  وقال ابن تیمیة،)٢("طهرة لألبدان ْ َ") ٣(.  

  :االصطالح الشرعيفي الزكاة : ًثانیا

ًقبل الدخول في تعریف الزكاة شرعا، من خالل سرد عدد من تعریفات الفقهاء، ال بد من 

ن م وهي كالصدقة، فعلة والزكاة": حیث قالما ذكر الزمخشري في معنى الزكاه لى الوقوف ع

 الفعل وهو معنى  وعلى،المزكى بها المال من الطائفة وهي عین؛ على تطلق المشتركة األسماء

  .)٤("التزكیة هو الذي

ف الزكاة ن العلماء انقسموا في تعریفاتهم للزكاة إلى قسمین رئیسیین، القسم األول عرإ: أقول

عل وهو فعل الفریضة أي كیفیة كعین، وهي الطائفة من المال المزكى بها، والقسم الثاني عرفها كف

 ولكن دون أن یصلوا إلى التعریف الجامع على حد ، وقلیل منهم حاول الجمع بین المعنیین.هائأدا

                                                
   .)ز ك و(: م مادة١٩٢٦المطبعة المنیریة، القاهرة، ، المصباح المنیر، الفیومي، أحمد بن علي المقري) 1(
 المكتبـة العلمیــة، ،النهایــة فـي غریــب الحـدیث واألثــرمجــد الـدین أبــي الـسعادات المبــارك بـن محمـد، ابـن األثیـر، ) 2(

 . ٣٠٧، ص٢ت، ج.ط، د.بیروت، د
ج  كتـاب الزكـاة، ،م١٩٩٥، مجمـع الملـك فهـد، المدینـة المنـورة، مجمـوع فتـاوى ابـن تیمیـة تقي الدین،  ابن تیمیة،)3(

 .٨ص، ٢٥
علــي محمــد البجــاوي :  تحقیــق،الفــائق فــي غریــب الحــدیثود بــن عمــر بــن محمــد،  الزمخــشري، أبــو القاســم محمــ)4(

 .١١٩ ص ٢ج  ومحمد أبو الفضل إبراهیم، دار المعرفة لبنان، الطبعة الثانیة،

 



 ١٢

فیة فعلها، علم الباحث، فتعریف الزكاة حقیقة یجب أن یشمل على وصف عین الزكاة ووصف كی

 .ًینها بالكیفیة المأمور بها شرعاوذلك ألنها عبادة یتعبد المسلم ربه بفعل ع

وبدایة سأذكر بعض التعریفات للفقهاء السابقین، ولبعض الفقهاء المعاصرین، مع محاولة 

ثم سأستعین باهللا تعالى للذهاب نحو استنباط تعریف جدید للزكاة، كتعریف نموذجي شرح مدلوالتها، 

ًن، ومستدركا لما نقص من عناصر في كل تعریف، یء السابقمل جمیع عناصر تعریفات الفقهایش

ریة في تعریفات الفقهاء ًبحیث یعبر عن النظرة الشمولیة للزكاة مستوعبا لجمیع المصطلحات الضرو

لیدل على ماهیة الزكاة من حیث تشریعها وعینها وجبایتها ومصارفها، مع شرح ن، السابقی

 التعریف الجدید، لیكون ضمن الحلول المقترحة لتفعیل مؤسسات الزكاة، وكأحد األحكام مصطلحات

 إلى انتهاء يمیزات التعریف الجدید، والتي تودب الحكام بتنفیذها، ثم سأذكر بعض مَالتي یطال

  أدى إلىاآلثار السلبیة لعدم اشتمال التعریفات السابقة على ذكر أهم أركان الزكاة الفعلیة، مما

  .تعطیلها في زماننا هذا

  : للزكاةلفقهاءاتعریفات وأورد هنا بعض 

تملیك جزء مال عینه الشارع من مسلم فقیر غیر هاشمي وال مواله ": عرفها الحنفیة بأنها -١

 .)1("تعالى هللا وجه كل من الملك عن المنفعة قطع مع

 ًاباإخراج جزء مخصوص من مال مخصوص بلغ نص": انهّعرف المالكیة الزكاة بأ -٢

إعطاء ": أنهابن العربي ا ونقل الزرقاني عن .)٢(لمستحقه إن تم  الملك وحول غیر معدن وحرث

                                                
، ٢م، ج١٩٩٢ط، .، دار الكتــب العلمیــة، درد المحتـار علــى الــدر المختـار ابـن عابــدین، محمــد أمـین بــن عمــر، )1(

 .٢٥٦ص
 ط،.ت، د.إحیاء الكتب العربیـة، د، دار حاشیة الدسوقي على الشرح الكبیر، مد بن أحمد بن عرفةالدسوقي، مح) 2(
 .٤٣٠، ص ١ج

 



 ١٣

ونقل الحطاب عن ابن عرفة . )١(بيِلَّطُوال مجزء من النصاب الحولي إلى فقیر ونحوه غیر هاشمي 

 .)2("ًاسم جزء من المال شرطه لمستحقه ببلوغ المال نصابا": أنها

، على اسم صریح ألخذ شيء مخصوص، من مال مخصوص": أنهابوعرفها الشافعیة  -٣

 .)٣( لطائفة مخصوصة،أوصاف مخصوصة

حق واجب، في مال مخصوص، لطائفة مخصوصة، في وقت ": أنهابوعرفها الحنابلة  -٤

، وعرفها أبو إسحاق الحنبلي )٥(، وهذا التعریف الذي اختاره صندوق الزكاة القطري)٤("مخصوص

 .)٦("، في وقت مخصوصخصوصة، لطائفة ممال خاصجبى في ُحق ی": بأنها

 كما المال التي فرضها اهللا للمستحقینتطلق على الحصة المقدرة من ": نهاأتعریف القرضاوي ب - ٥

 آخر عندما قارن بین الضریبة والزكاة، ًاوذكر فضیلته تعریف، )٧("تطلق على نفس إخراج هذه الحصة

ر فرضه اهللا في أموال المسلمین لمن سماهم في كتابه من حق مقد" :فقهاء لم یسمهم، بأنهاعن ًنقال 

 .)٨("ًته تعالى، وتقربا إلیه، وتزكیة للنفس والمالمًاكین وسائر المستحقین، شكرا لنعالفقراء والمس

                                                
، مكتبــة شــرح الزرقــاني علــى موطــأ اإلمــام مالــك الزرقــاني، محمــد بــن عبــد البــاقي بــن یوســف المــصري األزهــري، )1(

 .١٣٧، ص ٢ج ، م٢٠٠٣الثقافة الدینیة، 
م، ١٩٩٢، ٣دار الفكـر، ط ،مواهب الجلیل في شرح مختـصر خلیـل بن عبد الرحمن،  الحطاب، محمد بن محمد)2(
 .٢٥٥، ص٢ج
، دار الحـاوي الكبیـر فـي فقـه مـذهب اإلمـام الـشافعي الماوردي، أبو الحـسن علـي بـن محمـد بـن حبیـب البـصري، )3(

 . ٧١، ص ٣م، ج١٩٩٩الكتب العلمیة، 
 .١، ص٢م، ج١٩٨٢ط، . الفكر، د، دارن اإلقناعكشاف القناع عن مت، منصور بن یونسالبهوتي، ) 4(
 .٤، من إصدارات صندوق الزكاة القطري، صالخالصة في أحكام الزكاة: كتاب انظر) 5(
م، ٢٠٠٠، المكتـب اإلسـالمي، المبـدع فـي شـرح المقنـع، لدین بن محمد بن عبد اهللاأبو إسحاق الحنبلي، برهان ا) 6(
 .٢٩٠، ص٢ط، ج.د
 .٥٣، ص١ج مرجع سابق، ،كاةفقه الز، ي القرضاو)7(
 .١٠٥٣، ص٢نفس المصدر، ج) 8(

 



 ١٤

، لشارع في أموال األغنیاء للفقراءالفریضة المالیة التي قدرها ا": عرفها رفیق المصري بأنها -٦

  .)١("نة في آیة التوبةوسواهم من المصارف المبی

حصة مقدرة من المال فرضها اهللا عز وجل ": تعریف وزارة األوقاف السعودیة بأنها -٧

أو هي مقدار مخصوص في مال مخصوص لطائفة ،  للمستحقین الذین سماهم في كتابه الكریم

 ."مخصوصة

، ألصناف ، في مال خاصحق واجب معلوم": الحمید البعلي بأنها تعریف عبد -٨

 .)٢("مخصوصة

  :نحو تعریف جدید للزكاة: ًثالثا

  : دراسة التعریفات السابقة للزكاة–أ 

وبالنظر إلى هذه التعریفات نجدها تباینت من حیث ذكر بعض المصطلحات، التي عبر بها 

ٕان االختالفات بین هذه التعریفات تعود إلى وجهة كل تعریف أو  وكل فقیه عن تعریف الزكاة،

ا نها فریضة واجبة، وأنهفمن نظر إلى حكم الزكاة عرفها بأكثر من غیرها، جهة التي عول علیها أال

ٕا إعطاء وایتاء واخراجنهومن نظر إلى المعطي لها، عرفها بأ .من حق اهللا تعالى ومن نظر إلى  .ٕ

ومن نظر إلى المستحق لها أو ، ا الحصة المقدرة أو القدر المخصوصنهمحلها وهو المال عرفها بأ

   .)٣(مخصوصة ا تملیك مال أو حق واجب لطائفةنهأاآلخذ، عرفها ب

                                                
، بحـث قـدم فـي النـدوة الـسابعة لقـضایا أحكـام زكـاة صـور مـن عـروض التجـار المعاصـرة المصري، رفیق یونس، )1(

 .م، ص١٩٩٧، الزكاة المعاصرة، الكویت
، بحـث قـدم فـي النـدوة مـسلمینفـرض الزكـاة والـضرائب علـى المـسلمین وغیـر ال البعلـي، عبـد الحمیـد بـن محمـود، )2(

سوداني، ، برعایة بیت الزكاة الكویتي بالتنسیق والتعاون مع دیـوان الزكـاة الـر للندوة لقضایا الزكاة المعاصرةالثالثة عش
 .١٦٧ م، ص ٢٠٠٤الخرطوم، 

 . البعلي، المصدر السابق)3(
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منهم الماوردي، الذي ووكذلك منهم من عرفها بالنظر إلیها كفعل، أي كعبادة مالیة عملیة 

اسم ": أدخل في تعریفه فعل األخذ، فذكر من أین األخذ وأوصاف ما یأخذ وذكر لمن تعطى بقوله

 مخصوصة لطائفة ، على أوصافصریح ألخذ شيء مخصوص، من مال مخصوص

، ولكنه أغفل من وجهة نظر الباحث أهم عنصر یكتمل به التعریف العملي الفعلي "مخصوصة

  ."ًمن الشخص المكلف شرعا باألخذ"للزكاة أال وهو 

إخراج جزء مخصوص من مال ": بدایة تعریفه فعل اإلخراج فقالوكذلك ذكر الدسوقي في 

، حیث اشتمل تعریفه على "ول غیر معدن وحرثالملك وح لمستحقه إن تم ًمخصوص بلغ نصابا

ج ومن أین یخرج ولم یخرج ثم ذكر بعض شروط المال، ولكنه َخرُذكر فعل اإلخراج وماهیة الم

  .م مستحقیها الشرعیین، ومتى تخرج ومن ه،ً من العناصر منها عنصر اآلخذ ابتداءًأغفل عدد

ها كفریضة عملیة فعلیة، أي أنهم ومنهم من عرف الزكاة بالنظر إلى عینها، ولم ینظر إلی

ًنظروا إلیها كعین وكأنها قد تم أخذها واخراجها ثم عرفوا هذه العین كمال فقط، فلم یذكروا أفعاال ٕ 

ًلزكاة وكأنه ماثال أمامه كاألخذ أو اإلخراج، فتعریف رفیق المصري شمل مصطلحات تصف مال ا

ن المصارف المبینة ، وسواهم مل األغنیاء للفقراءلشارع في أمواالفریضة المالیة التي قدرها ا": بأنه

ٕ، فلم یذكر في تعریفه أي مصطلح عملي لكیفیة القیام بفریضة الزكاة كعبادة، وانما "في آیة التوبة

ْاقتصر في تعریفه على وصفها وكأنها قد أخرجت فذكر من شرعها، وفي أي أموال، ولمن تكون،  ّ

  .ُأغفل ذكر من أمره الشارع بأخذهاو

وزارتي األوقاف في السعودیة وقطر واألردن، أما تعریف كذلك بقیة التعریفات كتعریفات و

 فضیلة العالمة القرضاوي في كتابه فقه الزكاة فقد وضح ما ذكره الزمخشري، أي أنها تطلق على

الحصة المقدرة من المال التي فرضها اهللا "العین والفعل، حیث عرف الزكاة كعین بأنها 

 كنه لم یفصل لتتضح، ل"تطلق على نفس إخراج هذه الحصة": ، وعرفها كفعل بأنها"للمستحقین

 



 ١٦

سؤلیته، فأغفل ذكر كیفیة الصورة أي لم یضع في تعریفة كل مسؤول عن أداء الزكاة عند م

 الجهل بهذا ومن":  رغم أنه أورد ما ذكره الزمخشري من تهكم على من مراده العین بقولهإخراجها

 العین، ًذاهبا إلى )M4   3  2  1L)1  :وجل عز قوله على بالطعن نفسه ظلم من أتى

، وأما ما نقل فضیلته من تعریف آخر للزكاة، )٢("التزكیة أعني الفعل؛ هو الذي المعنى المراد ٕوانما

ى اللغوي لیبرز الجانب التعبدي ّفكان في سیاق المقارنة بین الزكاة والضریبة، حیث ركز على المعن

  .قس والمالثره في النأو

مـــال، ( :تـــيلتعریفـــات الـــسابقة، نجـــدها تـــشمل اآلوبعـــد حـــصر المـــصطلحات التـــي وردت فـــي ا

  ).عطاء، حق، واجب، فریضة، وقت، حصةن، أخذ، إخراج، إیمستحق

وقد شملت هذه المـصطلحات تعریـف الزكـاة مـن وجهـات نظـر مختلفـة، غیـر أنهـا لـم تـشمل أو 

 بأخــذ الزكــاة، وهــو ولــي أمــر المــسلمین، فلــم  تعــالىهللالــم تــستوعب أي مــصطلح یــشیر إلــى مــن أمــره ا

 لــم یـشمل أي تعریـف مـستقل علـى جمیــع ىیـف، هـذا مــن ناحیـة، ومـن ناحیـة أخـریتطـرق إلیـه أي تعر

  .المصطلحات السابقة، إال ما أشار إلیه فضیلة العالمة یوسف القرضاوي إشارة دون تفصیل

، یــضع كــل مــسؤول عــن تطبیقهــا عنــد وللخــروج بتعریــف عملــي شــامل لهــذه الفریــضة العظمــى

مــسؤولیاته، یجــب أن ینظــر إلــى هــذه الفریــضة مــن جمیــع زوایاهــا، وال ینظــر لهــا فقــط مــن زاویــة كــل 

ن یفقیـه نظــر إلیهــا مــن زاویــة واحــدة أو أكثــر حـسب زمانــه ومكانــه، وهــم یعــذرون لــذلك خاصــة األقــدم

  . من قبل الكثیر من حكام المسلمینصة ما، خاًمنهم، فهم لم یتصوروا أن تعطل هذه الفریضة یوما

ومحـــاولتي كباحـــث هـــي جمـــع الـــرؤى الـــسابقة للفقهـــاء، ثـــم إضـــافة مـــا أراه مـــن وجهـــة نظـــري 

 هــذه الفریـضة مـن تعطیــل ه إلیـتالمـسلمین كــدول ومجتمعـات فـي مــا آلـالمتواضـعة، بعـد دراســة واقـع 
                                                

 .٤: المؤمنون) 1(
 ص ،الفـائق فـي غریـب الحـدیث واألثـرالزمخـشري، : ظـروان. ٥٣، ص١ ج مرجع سـابق،،فقه الزكاة القرضاوي، )2(

٣٤٤. 
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جمــع بــین مجمــوع هــذه فــي كثیــر مــن الــدول أو شــبه تعطیــل فــي دول أخــرى، وذلــك للخــروج بتعریــف ی

 ًاالرؤى المختلفة، لیكون الهادي والمرشد لكل من علیه أو له دور في إقامة هـذه الفریـضة، لیفعـل ركنـ

  .ًمن أركان اإلسالم في حیاة المسلمین، دوال ومجتمعات وأفراد

وبعد النظر إلى ما آلت إلیـه فریـضة الزكـاة مـن شـبه تعطیـل فـي زماننـا هـذا مـن جهـة، والنظـر 

، بـــل كانـــت الـــركن المـــادي الـــذي شـــكل ىمـــن دور كأحـــد أركـــان اإلســـالم العظمـــا كـــان للزكـــاة إلـــى مـــ

ًعــصب قیــام دولــة اإلســالم فــي القــرون األولــى مــن جهــة أخــرى، كــان لزامــا علــى أي باحــث یریــد أن 

ًیضع أصبعه على أسباب هذا البـون الـشاسع، والخلـل الكبیـر، أن یـدرس الحالـة دراسـة دقیقـة، محـاوال 

ستطاع التعمــق فــي جزئیاتهــا، بعــد استقــصاء مقومــات هــذه الفریــضة، وذلــك باتخــاذ الخطــوات قــدر المــ

  :التالیة

إعـــادة الفهـــم الـــصحیح للنـــصوص الـــشرعیة، مـــن خـــالل تتبـــع فهـــم الـــصحابة والتـــابعین لتلـــك  -١

 .النصوص

 فهــم الكیفیــة التــي طبقــت بهــا فریــضة الزكــاة خاصــة فــي زمــن الرســول صــلى اهللا علیــه وســلم  -٢

 . الراشدةوالخالفة

تتبــع فهــم فقهــاء المــذاهب الفقهیــة لتلــك النــصوص ومقارنتهــا مــع تطبیــق الــصحابة والتــابعین  -٣

 .لها

جمــع مــا كتبــه الفقهــاء المعاصــرون، ودراســة مــا أضــافوه ســواء فــي فقــه الزكــاة أو فــي تعریــف  -٤

 .ماهیتها

الخــروج بتــصور یـــستطیع مــن خاللـــه الباحــث أن یــضع أصـــبعه علــى بعـــض األســباب التـــي  -٥

 .مت في تعطیل شبه كامل لدور الزكاة في حیاة الفرد والمجتمعأسه

 .أن یقترح الحلول الممكنة مع تقدیم الخطط العملیة لتنفیذها -٦
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نهـا لیـست فریـضة عینیـة علـى كـل مـسلم كالـصالة، أومن خالل النظر إلى فریضة الزكاة نجـد 

أمــر المــسلمین، وأمــر ولــي األمــر هــا لــولي  بروا أن یــأتوِمــّبـل هــي ركــن كلــف اهللا بــه األغنیــاء فقــط، وُأ

خذها منهم، وهناك فـرق بـین اإلیتـاء وبـین القیـام، حیـث أمـر اهللا فـي كتـاب العزیـز أغنیـاء المـسلمین  أب

بأمر اإلیتاء بالنسبة لفعل الزكاة ولم یأمرهم بالقیام بها، بینما فیما یخص الصالة أمر المسلمین بالقیام 

ً كـــامال مـــن بدایتـــه إلـــى ءفالقیـــام هـــو فعـــل الـــشي )١(Mn   m  l  kL : بهـــا، قـــال تعـــالى

منتهــاه، فالــشخص المــسلم ُأمــر بإقامــة الــصالة مباشــرة، أمــا الزكــاة فلــم یــأمر اهللا األغنیــاء بالقیــام بهــا، 

  .حیث لم یأمرهم بدفعها إلى مستحقیها مباشرة، وكذلك لم یأمر اهللا الفقراء بأن یطلبوها من األغنیاء

 التي جعلهـا اهللا ورسـوله صـلى اهللا علیـه  الثالثةألوامراجب أن تنفذ وحتى تقام فریضة الزكاة ی

  : للقیام بهذه الفریضة، واألوامر هيًاوسلم أساس

 .)٢(Mn   m  L: آتوا، في قوله تعالى .١

 .)٣(M  p  o  n  m  l  k  jL : خذ، بقوله تعالى .٢

تــرد ومــن أغنیــائهم خــذ ؤت": ، فــي قولــه صــلى اهللا علیــه وســلم لــسیدنا معــاذ رضــي اهللا عنــهالــرد .٣

 .)٤("على فقرائهم

الطـرف األول هـم : نیفریضة الزكاة، فقـد أمـر اهللا بهـا طـرفي أوامر یتعین تنفیذها حتى تقام وه

هــا إلــى ولــي األمــر فقــط،  بأن یـأتو األغنیـاء، حیــث أمــرهم اهللا بمــا یتعلــق بهـم مــن فریــضة الزكــاة وهــو

هـو ولـي أمـر المـسلمین، حیـث أمـره  والثـاني وتبـرأ ذمـتهم بـذلك، والطـرف Mn   m  L: قال تعـالى

 M l  k  jL : األمر األول وهـو أخـذ أمـوال الزكـاة مـن األغنیـاء، بقولـه تعـالى: اهللا تعالى بأمرین
                                                

  .٤٣: البقرة) 1(
  .٤٣: البقرة) 2(
  .١٠٣: التوبة) 3(
بــاب أخــذ الــصدقة مــن األغنیــاء وتــرد فــي الفقــراء حیــث كتــاب الزكــاة،  مرجــع ســابق، ،صــحیح البخــاريالبخــاري،  )4(

  .١٤٢٥ برقم ،٥٤٤، ص٢ ج،كانوا
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لقولـه صـلى اهللا علیـه ) األصـناف الثمانیـة(واألمر الثاني هو رد تلك األموال إلى أصـحابها الـشرعیین 

  .، وتبرأ ذمته بذلك" من أغنیائهم فترد على فقرائهمخذؤت: "وسلم لسیدنا معاذ رضي اهللا عنه

نالحــظ أن كــل شــخص مــسلم یقــوم بفریــضة الــصالة كاملــة، أمــا فریــضة الزكــاة فــال تقــام بالــشكل و

الــصحیح إال إذا قــام بهــا ولــي أمــر المــسلمین، ألنهــا تتعلــق بحقــوق مالیــة، جعلهــا اهللا فــي أمــوال األغنیــاء 

األصــناف الثمانیــة، وهــذا الفعــل ال یــستطیع الــشخص المــسلم كفــرد خــذ مــنهم وتــرد كحــق ألصــحابها مــن ؤت

  . اهللا بذلك وهو ولي أمر المسلمین-   بل أمره-  ٕالقیام به بالوجه األمثل، وانما المؤهل لذلك هو من كلفه

  : التعریف العملي للزكاة–ب 

ذل الجهـد بعد أن ذكرت تعریفات الفقهاء للزكاة ومناقشتها مـن خـالل هـذا الفـصل، ومحـاولتي بـ

 :نهــاأن تعریــف الزكــاة المقتــرح هــو إ :ًنفــا، وبعــون اهللا وتوفیقــه، أقــولفــي اتبــاع الخطــوات المــذكورة آ

  ".فریضة مالیة مقدرة، یأخذها السلطان في وقتها، لیردها على أهلها"

ًوبذلك یكون التعریـف الجدیـد قـد شـمل جمیـع مـصطلحات التعریفـات الـسابقة ضـمنا، باإلضـافة 

 وجـــوب إضـــافته مـــن مـــصطلحات جدیـــدة أكملـــت بهـــا مـــا رأیـــت ضـــرورة ذكـــره لیكتمـــل إلـــى مـــا رأیـــت

  .التعریف، وبشرح مصطلحات التعریف الجدید تتضح الصورة كما یلي

  : الجدیدالتعریفمفردات شرح  -ج 

التعریف یتكون من ثمان كلمات باستثناء الضمائر وحروف الجـر، وكـل كلمـة لهـا مـدلولها فـي 

صب فــــي اكتمــــال الــــصورة الــــشاملة للتعریــــف الجــــامع للزكــــاة مــــن زوایاهــــا تحقیــــق هــــدف أو غایــــة تــــ

المختلفــة، مــشتملة لمعنـــى جمیــع مــصطلحات الفقهـــاء فــي التعریفــات الـــسابقة مجتمعــة، مــع إضـــافتي 

  :جدیدة، فالكلمات تدل على ما یليال

تـــدل علـــى حكمهـــا وهـــو الوجـــوب، وتكـــون بـــذلك قـــد اســـتغرقت مـــصطلح الفریـــضة : فریـــضة -

 .ن مصطلحات التعریفات السابقةوالواجب م

 



 ٢٠

تـدل علـى أنهـا فرضـت علـى األمـوال ال علـى األشـخاص، فخرجـت زكـاة الفطـر منهـا، : مالیة -

 . مصطلح المال في التعریفات السابقةتوتكون بذلك قد استغرق

تـدل علـى أن األمـوال لهـا مقـادیر سـواء فـي أنـصبتها أو فـي مـا یخـرج حـسب نـوع كـل : مقدرة -

 بهیمـة األنعـام، والخـارج مـن األرض، واألثمـان، وعـروض التجـارة، وتكـون بـذلك مال، فهـي مقـدرة فـي

 .قد استغرقت مصطلح الحصة في مصطلحات التعریفات السابقة

 وغیـرهم مـن یدل على الجانب العملي أي الفعلـي كمـا أشـار الزمخـشري والقرضـاوي،: یأخذها -

 صــلى اهللا علیــه وســلم بأخــذها، وممــن؟  أمــر اهللا ســبحانه وتعــالى خیــر البریــةالفقهــاء، فلحكــم عظیمــة

وهــم الــصحابة رضــي اهللا عــنهم، وهــو مــن هــو صــلى اهللا علیــه وســلم ! مــن خیــار البــشر بعــد األنبیــاء

بالنـسبة لــصحابته، یفدونــه بأنفــسهم قبـل أمــوالهم، ولكنــه العلــیم الحكـیم الــرحیم، علــم أن النــاس ســتتغیر 

ع تقلبــات طبـــاع البـــشر، لتعیــنهم علـــى أنفـــسهم  تتناســب مـــًاطبــاعهم ویتفـــاوت إیمــانهم، فوضـــع أحكامـــ

رحمـــة بهـــم، فـــربط زمـــام هـــذه الفریـــضة برقبـــة مـــن یملكـــون القـــوة والجـــاه فـــي كـــل زمـــان ومكـــان، وهـــم 

الحكـام، الـذین تولــوا أمـر المـسلمین بتقــدیر اهللا، لیـسخروا قـوتهم وجــاههم فـي إقامـة هــذا الـركن المــادي 

 .العظیم طاعة ألمره تعالى

ً أو ولـــي األمـــر أو الحـــاكم أغفلـــه الفقهـــاء تمامـــا، وهـــو الـــركن "الـــسلطان"مـــصطلح : الـــسلطان -

M  l  k  j   :الرئیـــسي فـــي إقامـــة هـــذه الفریـــضة، فهـــو مـــن أمـــره اهللا بأخـــذها صـــراحة بقولـــه تعـــالى

mL)ذلــك دلیــل علــى أن اهللا فــرض الكیفیــة التــي كم هــو مــن فــرض اهللا علیــه أخــذها، و فالحــا،)١

 یفـــرض الزكـــاة علـــى المـــسلمین فحـــسب، وتـــرك كیفیـــة أدائهـــا لالجتهـــادات تـــؤدى بهـــا الزكـــاة، فـــاهللا لـــم

 یـــؤم ًاًالبــشریة، بــل فــرض علــیهم أیــضا كیفیــة أدائهــا، فكمــا أن إقامــة الــصالة جماعــة تــستوجب إمامــ

 یمكـن أهـل الزكـاة مـن حقـوقهم، ویـضعها فـي أیـدیهم، ً عـادالًاالناس، كذلك إقامة الزكاة تستوجب إمام
                                                

  .١٠٣: التوبة) 1(
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موال من حوزة األغنیـاء، لیردهـا ألهلهـا الـشرعیین، فالحـاكم بالنـسبة لفریـضة الزكـاة وذلك بأخذ تلك األ

 .هــا مــن أحكــام نظریــة إلــى واقــع عملــيیعتبــر قطــب رحاهــا، فهــو بمثابــة صــانعها، أي هــو مــن یحول

فعدم ذكره بالتعریف أفقد الزكاة محركهـا الرئیـسي، وهـو جـاه الـسلطان، فأصـبحت هزیلـة شـبه مـشلولة، 

 .غه، من آحاد المسلمین، وهم قلیلبلغ فیهم الخوف من اهللا مبلإال ممن 

 تــدل علــى تمــام الحــول فــي الماشــیة، واألثمــان، وعــروض التجــارة، وعنــد اشــتداد :فــي وقتهــا -

وتكـــون بـــذلك قـــد اســـتغرقت الحـــب فـــي الحبـــوب، وعنـــد بـــدو صـــالح الثمـــرة التـــي تجـــب فیهـــا الزكـــاة، 

  .ةیفات السابقمصطلح الوقت في مصطلحات التعر

 ًا لم یذكره الفقهاء كذلك، مما أفقـد التعریفـات الـسابقة عنـصر"الرد"هذا المصطلح : لیردها - 

ً من أحكامها، وهو أن الزكاة تثبت شرعا لمستحقیها في أمـوال ًا من عناصر مدلوالتها وحكمًاهام

ط، األغنیاء بمجرد بلـوغ األمـوال النـصاب، ومـا دور الحـاكم إال أن یوصـل الحقـوق ألصـحابها فقـ

 ضـریبة یفرضـها الحـاكم علـى النـاس، بـل هـي حقـوق لطائفـة مـن المـسلمین فرضـها تفالزكاة لیس

في أموال طائفة أخرى، كما فرض على الحكام أن یكونوا أمناء على أخذها ممن فرضـت علـیهم 

أمــرت أن آخــذ  ":وهــم األغنیــاء لیردوهــا إلــى مــن جعلهــم مــن أهلهــا، لقولــه صــلى اهللا علیــه وســلم

، ولقوله صلى اهللا علیـه وسـلم لمعـاذ رضـي اهللا عنـه )١(" أغنیائكم وأردها على فقرائكمالصدقة من

فــأعلمهم أن اهللا افتــرض علــیهم صــدقة فــي أمــوالهم تؤخــذ مــن أغنیــائهم ": عنــدما بعثــه إلــى الــیمن

 .)٢("وترد على فقرائهم

                                                
، المجمـوع شـرح المهـذبالنـووي، یحیـى بـن شـرف، : وانظـر. ٣٤٢ ، ص٢ جمرجـع سـابق،، المغنـي، قدامـةبن ا )1(

 .٢٢١، ص٦ت، ج.ط ، د.مطبعة المنیریة، د
بــاب أخــذ الــصدقة مــن األغنیــاء وتــرد فــي الفقــراء حیــث كتــاب الزكــاة،  مرجــع ســابق، ،صــحیح البخــاري البخــاري، )2(

 .٢٢١، ص٦، جالمجموع شرح المهذب لنووي،ا: وانظر. ١٤٢٥ برقم ،٥٤٤، ص٢ ج،كانوا

 



 ٢٢

 أنــه  علــم الباحــث، إالم أنــه لــم یـذكر فــي أي تعریــف حـسب رغــ"أهلهـا"مــصطلح : علـى أهلهــا -

 و فاألصــناف الثمانیــة هــم مــالك؛)مــستحقیها(، وهــو أبلــغ مــن مــصطلح )١(األكثــر تــداوال فــي كتــب الفقــه

 ولیــسوا مــستحقین فقــط، فالمـستحق لــم تنقــل إلیــه الملكیــة بعـد، أمــا المالــك فیجــب أن یعــان ًالزكـاة فعــال

 بــل یبحــث علــى مــن زكــاةًه اهللا شــرعا، فــولي األمــر ال یبحــث عــن مــستحقي الَكــَّعلــى أن یحــوز مــا مل

 .ةحدى الصفات الثمانیإتنطبق علیه 

ُفمثال، إذا ك  اسـمه وصـفاته وعنوانـه، فأنـت َعطیـت بنقل ألـف لایر لـشخص فـي بلـد آخـر، وُأَفتِّلً

، وتكــون بــذلك قــد ســاعدته علــى أن ذلــك المبلــغ هب تبحــث عــن شــخص بــنفس الــصفات لتعطیــســتذه

، ألن االســتحقاق لایرف لــتحق لألسحــث عــن مــیكــون المــال فــي حوزتــه وتحــت تــصرفه، ولــم تــذهب تب

یـــز هـــم أهـــل الزكـــاة، ن الـــذین ذكـــرهم اهللا فـــي كتابـــه العزوتملـــك، فاألصـــناف الثمانیـــة المـــذكوریـــسبق ال

 عـــنهم، ىن علــى أمـــوالهم، یجــب علیــه أن یتحــر فحــسب، ومـــا الــسلطان إال أمــین لهــاولیــسو مــستحقی

تؤخــذ مــن أغنیــائهم وتــرد علــى ":  علیــه وســلملیمكــنهم مــن حیــازة مــا فرضــه اهللا لهــم، فقولــه صــلى اهللا

 دلیــل علــى أن الفقــراء هــم المــالك الحقیقیــون لهــا، لــذلك تــرد علــیهم، فهــي رزقهــم مــن اهللا ،)٢("فقــرائهم

تعالى یرد علیهم بواسطة من أمره اهللا بذلك وهو السلطان، فالسلطان لم یـأمره اهللا أن یاخـذ الزكـاة مـن 

 علیهـا یردهـا إلـى مـن ًإقین لهـا حـسب تقدیراتـه، وانمـا جعلـه اهللا أمینـأموال األغنیاء ویبحث عن مـستح

 . ة اهللا أهلها وهم األصناف الثمانیجعلهم

  :ممیزات التعریف الجدید -د 

 .أنه خالصة لما سبقته من تعریفات لفقهاء السلف والخلف .١

 . أنه یتصف بقلة المفردات وشمولیة الدالالت .٢
                                                

، بـاب الحـاوي الكبیـر فـي فقـه مـذهب اإلمـام الـشافعي الماوردي، أبو الحسن علي بن محمـد بـن حبیـب البـصري، )1(
 .٥٢٨ ، ص٨م، ج ١٩٩٩هـ ١٤١٩جماع فرض الزكاة، دار الكتب العلمیة، 

 .الحدیث سبق تخریجه في الصفحة السابقة )2(

 



 ٢٣

یـــصال الحقــوق المالیـــة ضة عنــد مــسؤولیاته، إله الفریـــًأنــه وضــع كـــل مكلــف شــرعا بإحیـــاء هــذ .٣

المـسلمین مـن ملـوك الشرعیة ألهلها، خاصة عنـد المـسؤولین عـن اسـتقرار المجتمـع وهـم أولیـاء أمـور 

 .وأمراء ورؤساء

أنه إذا ما اعتمد من كبار علماء األمة، سیقود األمـة إلـى نهـوض اقتـصادي ذاتـي یعیـد لهـا هویتهـا  .٤

 :ت سبب عزها وقوتها في صدر اإلسالم، وذلك من خالل التحوالت التالیةاإلسالمیة، التي كان

  سیقود أهل الزكاة الشرعیین من فقراء وغیرهم إلى فهم جدید لكیفیـة مطـالبتهم بحیـازة مـا فرضـه

 .اهللا لهم من أموال، وهو أنها في رقاب الحكام فهم من أمرهم اهللا بردها إلیهم

 حــق أن یــسلكوا اللهــم فن تعثــر األمــر ٕ، واالزكــاة مباشــرةكــام بســیقود أهــل الزكــاة إلــى مطالبــة الح

 مـن التـسول عنـد أبـواب ًعنـد قـصور الحكـام، بـدالات كل الطرق القانونیة منها االعتصامات والتظاهر

 . شرعیین ولم یجعلهم متسولینًااألغنیاء، فقد جعلهم اهللا مالك

 وهــم الفقـراء، الــذین اعتـادوا علــى أنـه سـیعید الكرامــة لـشریحة كبیــرة فـي المجتمعــات اإلسـالمیة ،

التـــذلل واالستـــصغار للحـــصول علـــى مـــا یـــسد رمـــق عیـــشهم، وذلـــك بـــسبب جهلهـــم بكیفیـــة مطـــالبتهم 

ًبحقــوقهم، حیــث انــتهج كثیــر مــنهم طریقــة التــسول لنیــل حقــوقهم بــدال مــن أخــذها بكرامــة، وكــأن نیــل 

  _  `        M  a: ولــه تعــالىالحقــوق الــشرعیة یتطلــب اتبــاع طــرق تحــط مــن الكرامــة، تتعــارض مــع ق

  f  e  d   c  bL)وحاشى هللا أن تتعارض تشریعاته مع ما أقره لإلنسان من كرامة)١ ،. 

  أنه سیكون وسیلة لمحاربة الفقر من خالل تغییر طبیعة نظـرة الفقـراء إلـى أنفـسهم، فسیـشعرون

 علـى كـرامتهم التـي تـذوقوا أنهم مالك لحق مكرمون، مما یتطلب منهم اسـتثمار مـا یملكـون للمحافظـة

فعــت لهــم أمــوالهم علــى شــكل مــشاریع اســتثماریة، وبإشــراف دتهــا فــشعروا ببــشریتهم، خاصــة إذا حالو

 .في أموالهم زكاة، یجب علیهم ون من أهل زكاة إلى أغنیاءالسلطان مباشرة، فیتحول
                                                

  .٧٠: اإلسراء) 1(

 



 ٢٤

مـع واألمـة وللبــشریة  والمجتمنزلــة الزكـاة فـي التــشریع اإلسـالمي، وأهمیتهـا للفــرد: المطلـب الثـاني

  :جمعاء

، والفــرع الحكمــة مــن فــرض الزكــاة: والفــرع الثــانيالفــرع األول حكــم الزكــاة، : ثالثــة أفــرعوفیــه 

  .الثالث أهمیة الزكاة

  :حكم الزكاة: الفرع األول

 فهـــي أحـــد ،لمة ممــن تـــوفرت فــیهم شـــروط وجوبهــاالزكــاة فریـــضة واجبــة علـــى كــل مـــسلم ومـــس

ــــك الخــــاص والعــــام، وثبتــــت  أركــــان اإلســــالم الخمــــسة، وممــــ ــــضرورة، وتناقــــل ذل ا علــــم مــــن الــــدین بال

ً، وبالــسنة النبویــة المتــواترة، وبإجمـــاع األمــة كلهــا خلفــا عـــن تها بــالقرآن بآیــات صــریحة متكـــررةفرضــی

  .)١(رضیتهافًسلف، وجیال إثر جیل، ودل العقل على 

  :األدلة من القرآن الكریم -أ 

  .)٢(M  n   m  l  kL : قوله تعالى -١

 .)٣ (Mp  o   n  m  l  k  j  i  hL  : قوله تعالى -٢

M   ¢  ¡  �  ~  }  |    {    z  y  x : قولــــــــــــــــه تعـــــــــــــــــالى -٣

¦  ¥  ¤  £§°  ¯  ®  ¬     «  ª  ©  ¨  ±µ  ´  ³   ²  L)4(. 

  Me  d   c  b  af     k  j  i  h  g   : قولـــــه تعـــــالى -٤

 r   q  p  o  n  m  lL)٥(. 

                                                
 .١٠١، ص١، جمرجع سابق، فقه الزكاةالقرضاوي،  )1(
 .٤٣البقرة ) 2(
 .١١  التوبة )3(
 .٥: التوبة )4(
 .٧١  : التوبة)5(

 



 ٢٥

  MT  S  R  \  [  Z  Y  X     W  V  U  :قولــــه تعــــالى -٥

i   h  g  f  e  d  c  b  a    ̀ _  ^  ]jm  l  k   

 r                  q  p  o  nL)١(. 

ــــــــــــــــــــه تعــــــــــــــــــــالى -٦   MÏ     Î  Í  Ì  Ë  Ê  É    È  Ç  Æ  Å   ÄÐÔ                 Ó  Ò  Ñ  Õ  :قول

Û  Ú  Ù  Ø  ×  ÖL )٢(. 

  :األدلة من السنة النبویة -ب 

ســـمعت رســـول اهللا : رضـــي اهللا عنهمـــا فـــي الـــصحیحین وغیرهمـــا قـــالابـــن عمـــر   رواهامـــ -١

 رســول ًشــهادة أن ال إلــه إال اهللا وأن محمــدا: بنــي اإلســالم علــى خمــس: "صــلى اهللا علیــه وســلم یقــول

ٕاهللا واقام الصالة وایتاء الز   .)٣("رمضان موالحج وصوكاة ٕ

ًإنـك سـتأتي قومـا أهـل  ":قوله صلى اهللا علیـه وسـلم لمعـاذ بـن جبـل عنـدما بعثـه إلـى الـیمن -٢

مـس صـلوات فـي كـل یـوم ولیلـة، خكتاب، فإذا جئتهم فادعهم إلى أن یشهدوا أن اهللا قـد فـرض علـیهم 

فـي كـل یـوم ولیلـة، فـإن هـم مـس صـلوات خك فأخبرهم أن اهللا قد فرض علـیهم فإن هم أطاعوا لك بذل

، فـإن مأطاعوا لك بـذلك فـأخبرهم أن اهللا قـد فـرض علـیهم صـدقة تؤخـذ مـن أغنیـائهم فتـرد علـى فقـرائه

  .)٤("هم أطاعوا لك بذلك فإیاك وكرائم أموالهم، واتق دعوة المظلوم فإنه لیس بینه وبین اهللا حجاب

  

                                                
  .٣٥-٣٤: التوبة) 1(
 .١٨٠: آل عمران) 2(
 كتــاب اإلیمــان، بــاب اإلیمــان وقــول النبــي صــلى اهللا علیــه وســلم بنــي مرجــع ســابق،، صــحیح البخــاري البخــاري، )3(

مرجـع ، صـحیح مـسلمالنیـسابوري، مـسلم بـن الحجـاج القـشیري، : وانظـر. ٨، بـرقم ١٢، ص١جلى خمـس، اإلسالم ع
 .١٦، برقم ٤٥، ص١ جسابق، كتاب اإلیمان، باب بیان أركان اإلسالم ودعائمه العظام،

المجمــوع شـــرح النــووي، یحیــى بــن شــرف، : ًمــن هــذه الرســالة، وانظـــر أیــضا) ٢١(حــدیث ســبق تخریجــه ص  ال)4(
 .٢٢١، ص٦ت، ج.ط، د.، مطبعة المنیریة، دذبالمه

 



 ٢٦

  : األدلة من اإلجماع–ج 

رضـي اهللا عـنهم علــى مـصار، وأجمـع الــصحابة عــصار واألفـي جمیـع األفقـد أجمـع المــسلمون 

لمـا (: رة قـالیـكـر رضـي اهللا عنـه علـى قتـال مـن منعهـا، فعـن أبـي هروجوبها، فقد أطاعوا سیدنا أبـو ب

 قـال عمـر ،توفي رسول اهللا صلى اهللا علیه وسـلم واسـتخلف أبـو بكـر بعـده وكفـر مـن كفـر مـن العـرب

أمـرت أن أقاتـل النـاس حتـى "رسـول اهللا صـلى اهللا علیـه وسـلم  كیـف تقاتـل النـاس وقـد قـال :ألبي بكر

ـــه ونفـــسه إال بحقـــه وحـــسابه علـــى اهللا ـــه إال اهللا عـــصم منـــي مال ـــوا ال إلـــه إال اهللا فمـــن قـــال ال إل  "یقول

 كــانوا ً واهللا لـو منعــوني عقـاال، مــن فـرق بــین الـصالة والزكـاة فــإن الزكـاة حــق المـالَّ واهللا ألقـاتلن:فقـال

فــواهللا مــا هـــو إال أن  :عمــر فقــال ،ســول اهللا صــلى اهللا علیــه وســلم لقـــاتلتهم علــى منعــهیؤدونــه إلــى ر

 : قـــال ابـــن بكیـــر وعبـــد اهللا عـــن اللیـــث.رأیــت اهللا قـــد شـــرح صـــدر أبـــي بكـــر للقتـــال فعرفـــت أنــه الحـــق

  .)١() وهو أصحًعناقا

  :ألدلة من المعقول ا–د 

 لمــا ذكـره صــاحب بـدائع الــصنائع )٢(فقـد أشــار العالمـة القرضــاوي فـي فقــه الزكـاة: أمـا المعقــول

، كمـــا دل الكتــاب والـــسنة واإلجمـــاع، ومــراده عقـــل المـــسلم ًإن العقـــل أیـــضا دل علــى فرضـــیتها: بقولــه

  :وذلك من وجوه. الذي یؤمن بحكمة اهللا تعالى ورحمته بخلقه

ٕ الزكــاة مــن بــاب إعانــة الــضعیف، واغاثــة اللهیــف، واقــدار العــاجز وتقویتــه ءداأن أ:  أحــدها - ٕ

اء المفــــروض أدز وجــــل علیــــه مــــن التوحیــــد والعبــــادات، والوســــیلة إلــــى علــــى أداء مــــا افتــــرض اهللا عــــ

  .مفروضة

                                                
 كتاب االعتصام بالكتـاب والـسنة، بـاب االقتـداء بـسنن رسـول اهللا صـلى مرجع سابق،، صحیح البخاري البخاري، )1(

 .٦٨٥٥، برقم ٢٦٥٧، ص٦ جاهللا علیه وسلم،
 . ١٠١، ص١ ج مرجع سابق،،فقه الزكاة القرضاوي، )2(

 



 ٢٧

 أخالقـــة بتخلـــق الجـــود يفـــس المـــؤدي مـــن أنجـــاس الـــذنوب، وتزكـــأن الزكـــاة طهـــرة ن: الثــاني  -

عــود الــسماحة، وترتــاض ألداء الظــن، إذ الــنفس مجبولــة علـى الــضن بالمــال، فتتوالكـرم، وتــرك الــشح و

M  m  l  k  j  :ن ذلــك كلــه قولــه تعــالىمٕ، وایــصال الحقــوق إلــى مــستحقیها، وقــد تــضمانــاتاأل

r  q  p  o  nsw  v  u      t   x  {  z  y  L)١(.  

لنعمــة واألمــوال الفاضــلة أن اهللا تعــالى قــد أنعــم علــى األغنیــاء وفــضلهم بــصنوف ا: الثالــث  -

ً وشـكر النعمـة فـرض عقــال ،ن ویـستمتعون بلذیـذ العـیشعـن الحـوائج األصـیلة، وخـصهم بهـا، فیتنعمـو

ًوشرعا، وأداء الزكاة إلى الفقیر من باب شكر النعمة فكان فرضا ً)٢(.  

  :الحكمة من فرض الزكاة: الفرع الثاني

فهي باإلضافة إلى كونها صورة من الزكاة متعددة الجوانب،  الحكمة التشریعیة من فرض

 حیث صور العبادة باالستجابة ألمر اهللا تعالى بإخراج جزء من المال الذي تتعلق به النفس بالفطرة

نفسي  فیه تزكیة وعالج ،، ووضعه حیث أمر اهللا تعالى)٣(M  ¤  £    ¢  ¡L : قال تعالى

ركة في المال؛ لما یلمسه فعلیا من ، حیث یتمنى الفقیر للغني البباقتالع جذور الصراع الطبقي

  .)٤(مشاعر التعاون

  : للفرد والمجتمع واألمة وللبشریة جمعاءة الزكاةأهمی: الفرع الثالث

ًواضحة على الناس أفردا ومجتمعات، فاألفراد تظهر أهمیة الزكاة من من خالل آثارها ال

ًمادیا  ره وتزكیهالغني تطه ف.ًمعاسواء كانوا من األغنیاء أو الفقراء، فالزكاة تطهرهم وتزكیهم 
                                                

 . ١٠٣: التوبة )1(
، بیــروت، ٢، دار الكتــب العلمیــة، طبــدائع الــصنائع فــي ترتیــب الــشرائع، أبــو بكــر مــسعود بــن أحمــد،  الكاســاني)2(

  .٢، ص٢م، ج١٩٨٦/هـ١٤٠٦
  .٨: العادیات) 3(
 بیـت الزكـاة  فـي الرابعـة لقـضایا الزكـاة المعاصـرة،، بحـث قـدم إلـى النـدوةالزكـاة والـضریبةالـستار،  ، عبـد أبو غـدة)4(

 .٣٨٩م، موسوعة الزكاة الكویتیة، ص ١٩٩٤الكویتي، البحرین، 

 



 ٢٨

ًبه على اإلنفاق والبذل، وتجعله شاكرا فتطهره من الشح، وتدر ونفسه وماله وثروته، هلروح، ًومعنویا

  .هتنمیة لشخصیته، وتطهر ماله وتزكیوعالج لقلبه من حب الدنیا، و لنعمة اهللا،

د لمادیة، وتطهره من داء الحسفإنها تحرره من ذل الحاجة ا) الفقیر(أما تأثیرها على اآلخذ 

نیاب الفقر، ودهته داهیة الحاجة، ورأى حوله من ینعمون بالخیر، أوالكراهیة، فاإلنسان إذا عضته 

 هذا اإلنسان ال ...بل یتركونه لمخالب الفقر وأنیابهًویعیشون في الرغد، وال یمدون له یدا بالعون، 

مره، وتربة الشح واألنانیة ال تنبت أله، وال یعنى بینة على مجتمع یهمیسلم قلبه من البغضاء، والضغ

إال الحقد والحسد لكل ذي نعمة، فإن الحسد والبغضاء داء فتاك وآفة قاتلة، وخسارة مدمرة للفرد 

  .والمجتمع

وتأثیرها على الحكام أنها تكسبهم هیبة ووقار، یكسبون من خاللها حب وتقدیر شعوبهم، 

األمان في البالد التي یأخذ حكامها على عاتقهم تطبیق فریضة الذي ینعكس في استتباب األمن و

  .الزكاة

أما آثارها في حیاة المجتمع، فتحقق مجموعة من األهداف منها ما له صبغة اجتماعیة، 

فإن . كمساعدة ذوي الحاجات واألخذ بأیدي الضعفاء من فقراء ومساكین وغارمین وأبناء سبیل

ًأفرادا، وتؤثر في المجتمع كله باعتباره كیانا متماسكا، ومنها ما مساعدة هؤالء تؤثر فیهم بوصفهم  ً ً

، فقد ح، وأوضح ما یكون في زكاة النقودله وجهة اقتصادیة، فأثرها في الجانب االقتصادي واض

      : حیث قالحرم اإلسالم كنزها، وحبسها عن التداول والتثمیر، وجاء في ذلك وعید اهللا تعالى

 M  V  U  T  S  R]  \  [  Z  Y  X      WL)١(.  

أما تأثیرها على البشریة، فإنها تقدم صورة مشرقة لتكاتف المسلمین المادي الملموس، الذي 

ن كأنهم أسرة واحدة، وهذا یغریهم في التعرف یًیظهر جلیا من خالل فریضة الزكاة، فیرون المسلم
                                                

 .٣٤ :التوبة) 1(

 



 ٢٩

 یكسبهم جمیع حقوق األخوة في الدین ًعلى دین اإلسالم، الذي قد یكون سببا لهدایتهم إلیه، والذي

  .  بمجرد الدخول فیه

ًن اإلسالم أعلنها حربا على عملیة كنز األموال، ووضع الخطة الحكیمة أ"وألهمیة الزكاة نجد 

على الثروة النقدیة، % ٢,٥  زكاة مقدارهاإلخراج النقود من الشقوق والخزائن، وذلك حین فرض

ًسوقه سوقا إلى إخراج النقود لتعمل وتغل ت ففالزكاة بذلك سو. هااء استغلها صاحبها أم لم یستغلسو

وفوق ذلك كله، فإن للزكاة أهدافها وآثارها في بناء ورعایة مقومات األمة الروحیة  .وتكسب وتنمى

التي یقوم علیها بناؤها، وینتصب كیانها، وتتمیز بشخصیتها، فبها تتحقق المثل العلیا التي تعیش 

  .)١(مة، وتعیش بهاالمسللها األمة 

  : شروط الزكاة: المطلب الثالث

  2):(المال الذي تجب فیه الزكاة: ًأوال

حدد القرآن الكریم بعض أنواع األموال التي تجب فیها الزكاة، ولم یحدد شروطها، كما لم 

ا وترك هذا للسنة القولیة والعملیة، تفصل ما أجمله، وتبین م. یفصل المقادیر الواجبة في كل منهما

ًأبهمه، وتخصص ما عممه، وتضع النماذج العملیة لتطبیقه، وتجعل مبادئه النظریة واقعا عملیا،  ً

ف ببیان ما أنزل اهللا من القرآن، َّكلُوذلك أن الرسول صلى اهللا علیه وسلم، هو الم. في حیاة البشر

  M     6   5 :قال تعالى. وهو أعلم الناس بمراد اهللا من كالمه وكتابه الكریم. هبقوله، وفعله، وتقریر

     >  =   <  ;  :  9  8  7L)٣(.  

  :ًوأنواع األموال التي ذكرها القرآن، ونبهنا على زكاتها، وأداء حق اهللا فیها إجماال هي

                                                
 .٩٣٩-٩٠٨، ص٢ ج  مرجع سابق،،فقه الزكاةالقرضاوي، : انظر) 1(
  .١٤٢، ص ١ ج مرجع سابق،،فقه الزكاةالقرضاوي، :  من كتاب)2(
 .٤٤ :النحل )3(

 



 ٣٠

M  U  T  S  R  :الـــذهب والفـــضة، التـــي ذكرهـــا اهللا فـــي قولـــه تعـــالى - ١

    ]  \  [  Z  Y  X     W  VL)١(. 

ـــــــــــــي،الـــــــــــــزروع والثمـــــــــــــار - ٢ �  ¡  ¢  £     ¤  ¥  ¦  §      M : قـــــــــــــال اهللا فیهـــــــــــــا الت

¨L)٢(. 

M  j  i  h  g  f  e   d  c  : كمــا قــال تعــالى،الكــسب مــن تجــارة وغیرهــا - ٣

o  n  m   l  kL)٣(. 

M  i  h  g  f  e   d  c  :الخــــارج مــــن األرض مــــن معــــدن وغیــــره، قــــال تعــــالى - ٤

o  n  m   l  k  jL)٤(.  

" أمــوال" مــا تجــب فیــه الزكــاة، بكلمــة عامــة مطلقــة، وهــي كلمــة ا ذلــك، عبــر القــرآن عدوفیمــا عــ

M  f  e   d  c : ، وقولــه تعــالى)٥(M  o  n  m  l  k  jL  :فــي مثــل قولــه تعــالى

  k  j  i  h  gL)٦(.  

  : شروط المال الذي تجب فیه الزكاة: ًثانیا

  : الملك التام - ١

، ولكن المراد بالملك هنا الحیازة الملك الحقیقي ألنه هللا وحده: لیس المراد بالملك التام

 .باإلنسانتعالى ناطه اهللا أوالتصرف واالختصاص الذي 
                                                

 .٣٤: التوبة )1(
 .١٤١: األنعام )2(
 .٢٦٧ :البقرة )3(
 .٢٦٧: البقرة )4(
 .١٠٣ :بةالتو )5(
 .٢٥-٢٤المعارج،  )6(

 



 ٣١

فمعنى ملك اإلنسان للشيء، أنه أحق باالنتفاع بعینه أو منفعته من غیره، وذلك باستیالئه 

هذا الملك بإذن و. علیه بوسیلة من وسائل التملك المشروعة، من عمل أو عقد أو میراث، أو غیرها

 مال اهللا تعالى، هو منشئه وخالقه، وهو واهبه ورازقه، -  في الواقع -ألن المال ؛  تعالى وشرعهاهللا

ولهذا ینبه القرآن على هذه الحقیقة األصیلة، إما بإضافة المال إلى مالكه الحقیقي وهو اهللا سبحانه، 

MQ  P : كقوله تعالى   O  N  M  LL)وقوله تعالى)١ ،:  M  `     _  ^  ]  \

  aL)٢(وقوله تعالى ، : M     Ì  Ë  Ê  É    È  Ç  Æ  Å   ÄL)ونحو ذلك من )٣ ،

ٕاآلیات، واما ببیان وضع اإلنسان في المال وهو وضع الوكیل أو المستخلف أو أمین الخزانة وفي 

 .)٤(Mh  g      f    e  di  L : هذا یقول تعالى

 ًا أضاف األموال إلى عباده، تكریمفقدومع أن اهللا تعالى هو صاحب المال الحقیقي ومالكه، 

ًمنه لهم، وفضال منه تعالى علیهم، وابتالء لهم بما أنعم علیهم، لیشعروا بكرامتهم على اهللا، وأنهم  ً

َّخلفاؤه في أرضه، ویحسوا بمسئولیتهم عما ملكهم إیاه، وائتمنهم علیه، لذلك نجد القرآن الكریم 

M        q  : فقال تعالى-الحقیقة أموال اهللا یضیف األموال إلى الناس، مع أنها في     p  o  n  m

w  v  u  t  s  rx  L)٥(وقال تعالى ،:  Mp   o  n  mq  L)إلى غیر )٦ ،

 .ذلك من اآلیات الكریمة

                                                
 .٣٣: النور )1(
  .٢٥٤ :البقرة )2(
  .١٨٠ :آل عمران )3(
 .٧ :الحدید )4(
  .٩: المنافقون )5(
 .١٥: التغابن )6(

 



 ٣٢

 .)١(ً له رقبة ویداًاأن یكون المال مملوك: تمام الملكومعنى 

 :   النماء - ٢

ً بالفعل، أو قابال للنماء، ومعنى النماء بلغة ًاة نامیلمال الذي تؤخذ منه الزكاوهو أن یكون ا    

 .ًاًفائدة، أي دخال أو غلة أو إیراد وًا صاحبه ربحىأن یكون من شأنه أن یدر عل: العصر

  .حقیقي وتقدیري: وفي الشرع نوعان: والنماء في اللغة الزیادة

تمكنه من الزیادة بكون : الزیادة بالتوالد والتناسل والتجارات ونحوها، والتقدیري: فالحقیقي

المال في یده أو في ید نائبه فال زكاة على من لم یتمكن منها في ماله كمال الضمار، وهو في 

، خفاء، وهو التغییب واإللذي ال یرجى فإذا رجي فلیس بضمار، وأصله اإلضماراللغة الغائب ا

  .)2(ًومنه أضمر في قلبه شیئا

 :بلوغ النصاب - ٣

في لغة الفقه، فقد " النصاب" یسمى ًا محددًا أن یبلغ مقدار في المال النامياشترط اإلسالم        

 بإعفاء ما دون الخمس من اإلبل، -  صلى اهللا علیه وسلم -جاءت األحادیث عن رسول اهللا 

ِالورق(واألربعین من الغنم، فلیس فیهما زكاة، وكذلك ما دون مائتي درهم من النقود الفضیة  ، وما )َ

سق من الحبوب والثمار، والحاصالت الزراعیة، وذلك في أحادیث كثیرة منها حدیث دون خمسة أو

لیس فیما دون ":  علیه وسلم أنه قالرضي اهللا عنه عن رسول اهللا صلى اهللاجابر بن عبد اهللا 

                                                
ت . د،٢،  طة، دار الكتـاب اإلسـالمي، القـاهرالبحـر الرائـق شـرح كنـز الـدقائق إبراهیم،ابن نجیم،  زین الدین بن  )1(

 .٢١٨ ، ص٢ج 
  .٢٢٢، ص ٢ ج جع السابق،المر )2(

 



 ٣٣

یما دون خمسة یما دون خمس ذود من اإلبل صدقة ولیس فخمس أواق من الورق صدقة ولیس ف

 . )١("أوسق من التمر صدقة

َواشتراط النصاب في مال الزكاة مجمع علیه بین العلماء، في غیر الزروع والثمار والمعادن،  ُْ

ُویرى أبو حنیفة أن في قلیل ما أخرجت األرض وكثیره العشر، وكذلك روي عن ابن عباس وعمر 

ِأن في عشر حزم من البقل تخرجها األرض حزمة منها صدقة واجبة، : ز وغیرهمابن عبد العزی

ا ال بد منه لوجوب الزكاة في كل مال، یستوي في ذلك ًن جمهور العلماء یرون النصاب شرطولك

َّالخارج من األرض وغیره من المال، وحجتهم في ذلك حدیث لیس فیما دون خمسة أوسق : "ُ

 .  القیاس على األموال األخرى، من األنعام والنقود وعروض التجارة وهو ما یقتضیه،)٢("صدقة

 : الفضل عن الحوائج األصلیة - ٤

ألن به یتحقق الغنى ومعنى النعمة وهو التنعم ؛  عن الحاجة األصلیةًأي كون المال فاضال        

 عنه ًغنیاوبه یحصل األداء عن طیب النفس إذ المال المحتاج إلیه حاجة أصلیة ال یكون صاحبه 

ألنه من ضرورات حاجة ؛ وال یكون نعمة إذ التنعم ال یحصل بالقدر المحتاج إلیه حاجة أصلیة

 یقع األداء وال یحصل األداء عن طیب نفس فال، البقاء وقوام البدن فكان شكره شكر نعمة البدن

فال تقع  ،) (3"أنفسكموأدوا زكاة أموالكم طیبة بها ": لقوله صلى اهللا علیه وسلم؛ بالجهة المأمور بها

                                                
 كتــاب الزكــاة، بــاب لــیس فیمــا دون خمــسة ، مرجــع ســابق،صــحیح البخــاريالبخــاري، : أخرجــه البخــاري، انظــر )1(

مرجـع سـابق، ، صـحیح مـسلم ،النیـسابوري، مـسلم: ، وأخرجه مسلم، انظـر١٤١٣ برقم ٥٤٠ ص ٢ ج أوسق صدقة،
  .، واللفظ له٩٨٠، برقم ٦٧٥، ص ٢ج كتاب الزكاة،

  .الهامش السابقالحدیث سبق تخریجه في  )2(
حمـدي : ، تحقیـقالمعجـم الكبیـرالطبرانـي، سـلیمان بـن أحمـد، : هو جزء من حدیث أخرجه الطبراني فـي معجمـه، انظـر) 3(

، بـرقم ١١٥ ص ٨م، ج ١٩٨٣ه ١٤٠٤بن عبد المجید السلفي، مكتبـة العلـوم والحكـم، العـراق، الموصـل، الطبعـة الثانیـة، 
أیهـا النـاس إنـه ال نبـي بعـدي وال أمـة بعـدكم أال فاعبـدوا ربكـم : "ولفظه عنـد الطبرانـي". صحیح: "نه األلبانيوقال ع. ٧٥٣٥

   ". وأطیعوا والة أمركم تدخلوا جنة ربكموأدوا زكاة أموالكم طیبة بها أنفسكموصلوا خمسكم وصوموا شهركم 
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زكاة إذ حقیقة الحاجة أمر باطن ال یوقف علیه فال یعرف الفضل عن الحاجة فیقام دلیل الفضل 

 .)1(عن الحاجة مقامه وهو اإلعداد لإلسامة والتجارة وهذا قول عامة العلماء

مهما بلغ  -َّصلیة للمكلف بالزكاة، ومن یعوله من الزوجة واألوالد الحاجات األ: والمعتبر هنا

 . والوالدین واألقارب الذین تلزمه نفقتهم، فإن حاجتهم من حاجته- عددهم 

ْالسالمة من الدین - ٥ َ : 

ْ من الدین، هو شرط یستلزم الشرط الذي سبقه وهوًاأن یكون النصاب سالم          الفضل عن : َ

 ورة في العادة،الحوائج األصلیة، ألن سبب تحمل الدین هو الحاجة الملحة لقضاء الحوائج الضر

ْ بدین یستغرق نصاب الزكاة أو ینقصه، فإن الزكاة ال تجب علیه فیه، ألن ًافإذا كان المالك مدین َ

ْملكیة المدین ضعیفة وناقصة، لتسلط الدائن المستحق علیه، ومطالبته بدینه، وألن ملك النصاب  َ

خیر الصدقة ما كان ": ه وسلملقوله صلى اهللا علیًدلیل الغنى، ومن لم یكن غنیا فال زكاة علیه، 

  .)٢("عن ظهر غنى وابدأ بمن تعول

ْحوالن الحول - ٦ َ : 

، حیث ال بد من الحول ً عربیاًانصاب في ملك المالك اثنا عشر شهرأن یمر على ال: ومعناه       

ال زكاة ": لقوله صلى اهللا علیه وسلم. ألنه ال بد من مدة یتحقق فیها النماء، وقدرها الشرع بالحول

الشتماله على الفصول ؛ وألنه المتمكن به من االستنماء، )٣("في مال حتى یحول علیه الحول

 .)٤(المختلفة، والغالب تفاوت األسعار فیها، فأدیر الحكم علیه

                                                
  .١١، ص٢ج مرجع سابق، ،بدائع الصنائع في ترتیب الشرائع الكاساني، )1(
 بـرقم ٥١٨، ص ٢ج  كتاب الزكاة، باب ال صـدقة إال عـن ظهـر غنـى، مرجع سابق،،صحیح البخاريالبخاري،  )2(

١٣٦٠. 
 .٥٧١ص ،١ت، ج.ط، د.، المكتبة العلمیة، بیروت، دسنن ابن ماجهالقزویني، محمد بن یزید،  )3(
،  ١، ط٢، دار الحــدیث، جأحادیــث الهدایــةنــصب الرایــة فــي تخــریج الزیلعــي، جمــال الــدین عبــد اهللا بــن یوســف،  )4(

 .٣٨٢م ، ص ١٩٩٥/هـ١٤١٥
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وهو ما یمكن أن یدخل تحت (وهذا الشرط إنما هو بالنسبة لألنعام والنقود، والسلع التجاریة 

وع والثمار والعسل والمستخرج من المعادن والكنوز ونحوها فال أما الزر). اسم زكاة رأس المال

ْیشتطر لها حول، وهو ما یمكن أن یدخل تحت اسم   ".زكاة الدخل"َ

َوالفرق بین ما اعتبر له الحول، وما لم یعتبر له، ما قاله اإلمام ابن قدامة أن ما اعتبر له : ُ

عروض التجارة مرصدة للربح، وكذا الحول مرصد للنماء، فالماشیة، مرصدة للدر والنسل، و

األثمان، فاعتبر له الحول، ألنه مظنة النماء، لیكون إخراج الزكاة من الربح، فإنه أیسر وأسهل، 

أما الزروع والثمار فهي نماء في نفسها، تتكامل عند إخراج الزكاة  .وألن الزكاة إنما وجبت مواساة

زكاة ثانیة، لعدم لنقص ال في النماء، فال تجب فیها منها، فتؤخذ الزكاة منها حینئذ، ثم تعود في ا

 .)١( والخارج من المعدن مستفاد خارج من األرض بمنزلة الزرع والثمرة،إرصادها للنماء

                                                
/ هــ ١٤٠٥، بیـروت، لبنـان، ١، دار إحیـار التـراث العربـي، طالمغنـي ابن قدامة، موفق الدین عبد اهللا بن أحمد، )1(

  .٢٥٧،٢٥٨ص  ،٢ج، م١٩٨٥
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  اةالتأصیل الشرعي لجبایة الزك: المبحث الثاني

  :جبایة الزكاة: المطلب األول

  .هاتعریف الجبایة، أركانها، شروطوسوف أتناول في هذا المطلب 

لطان فـــي وقتهـــا، فریـــضة مالیـــة مقـــدرة، یأخـــذها الـــس" :د صـــیاغة تعریـــف جدیـــد للزكـــاة بأنهـــابعـــ

ً، الـذي سـلط الـضوء علـى مـن هـو المـسؤول األول شـرعا وعقـال عـن جبایـة الزكـاة، "لیردها على أهلهـا ً

ســوف یكــون هــذا المطلــب لموضــوع الجبایــة، نــدرس فیــه ماهیتهــا واألحكــام التــي تنظمهــا، لنــصل إلــى 

آلیة حدیثة لتطبیقها، تتناسب مع العصر، ومع معاییر النجـاح العملیـة فـي التخطـیط واإلدارة والتنفیـذ، 

  .لتحقق الزكاة دورها التنموي في المجتمع

تعریفهــــا،  -ولكنـــي قبــــل الـــشروع فــــي ذلـــك كلــــه وحتـــى أســــتطیع وضـــع إطــــار نظـــري للجبایــــة 

ً أرى أنـه لزامـا علـي أن أذكـر بعـض أهـم - لـي لیكـون المرشـد والمـنظم لتطبیقهـا الفعأركانها، شروطها

ألن مــا كتــب كــان لــه األثــر فــي : األول: مــا ذكــره فقهــاء هــذا العــصر فــي شــأن الزكــاة، وذلــك لــسببین

حتـى یكـون لمــا أكتبـه شـواهد وأصـل عنــد مـن هـم أعلــم منـي مـن حیــث : إرشـادي لهـذا األمـر، والثــاني

 الواقــع والخبــرة المیدانیــة مــن ناحیــة أخــرى، اإلحاطــة باألحكــام الــشرعیة مــن ناحیــة، ومــن حیــث علــم

فـضیلة العالمـة یوسـف القرضـاوي، : ان مـن فقهـاء زماننـا، وهمـاَمـَلَعلى ما كتبه عفي ذلك وسأقتصر 

یبذلــه فــي إحیــاء صــاحب الجهــود الجبــارة إلقامــة شــریعة اهللا فــي حیــاة النــاس بــشكل عــام، ومــا بذلــه و

فقـه الزكـاة حجـر األسـاس إلعـادة قیـام هـذه الفریـضة  خاص، والذي أصـبح كتابـه كلفریضة الزكاة بش

 جهـود عظیمـة إلحیــاء دكتور عجیــل النـشمي، الـذین كـان لـهفـي العـصر الحـدیث، وفـضیلة األسـتاذ الـ

ســـه للهیئـــة الـــشرعیة لبیـــت الزكـــاة الكـــویتي، وعـــضویته فـــي العدیـــد مـــن ؤهـــذه الفریـــضة مـــن خـــالل تر

  .جمع الفقه اإلسالميالمجالس والهیئات الشرعیة، وكونه أحد أعضاء م
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إن الزكـاة اإلسـالمیة لـم تكـن مجـرد عمـل طیـب مـن أعمـال البـر، ": )١(یقول العالمـة القرضـاوي

لكبـــرى، ة مـــن خـــالل الخیـــر، بـــل هـــي ركـــن أساســـي مـــن أركـــان اإلســـالم ، وشـــعیرة مـــن شـــعائره اَّلـــِوخ

نكـر وجوبهـا، فلیـست  مـن أم بـالكفر علـىَحكـُ، ویوعبادة من عباداته األربع، یوصم بالفـسق مـن منعهـا

ٕختیاریـــــا، وال صـــــدقة تطوعیـــــة، وانمــــا هـــــي فریـــــضة تتمتـــــع بــــأعلى درجـــــات اإللـــــزام الخلقـــــي اًإحــــسانا  ً

 وهو حق قـرره مالـك المـال الحقیقـي  ،ٕوالشرعي، وانها في نظر اإلسالم حق للفقراء في أموال األغنیاء

 ًنـا لـه، فلـیس فیهـا معنـى مـنوهو اهللا تعالى، وفرضه علـى مـن اسـتخلفهم مـن عبـاده فیـه، وجعلهـم خزا

مـر صـاحب المـال أر، إذ ال منـة ألمـین الـصندوق إذا  علـى الفقیـيمعـانى التفـضل واالمتنـان مـن الغنـ

به ومقـادیره وحـدوده ا نـصيقـدر الـشرع اإلسـالم" حـق معلـوم"هـي  و.بصرف جزء من ماله على عیالـه

، ن أمره، ومعرفـة بمـا یجـب علیـهحتى یكون المسلم على بینة م. وشروطه، ووقت أدائه وطریقة أدائه

ُ وان هـذا الحـق لـم یوكـل لـضمائر األفـراد وحـدها، وانمـا حوكم یجب؟ ومتـى یجـب؟ ولمـن یجـب؟ ٕ لـت ِّمٕ

فهـي ضـریبة " العاملین علیهـا"وذلك بواسطة . ل وتوزیعها بالحقالدولة المسلمة مسئولیة جبایتها بالعد

ُ ولیــست تبرعـا یؤخـذُت : ، وتعبیــر الــسنة)٢(Mm  l  k  jL   الكـریمولهــذا كـان تعبیــر القــرآن. مــنحً

كــل _  بمـا تـراه مـن العقوبـات المناسـبة –ٕ، وان مـن حـق الدولــة أن تـؤدب )٣("تؤخـذ مـن أغنیـائهم"أنهـا 

: وقــد یــصل هــذا إلــى حــد مــصادرة نــصف المــال، كمــا فــي حــدیث. مــن یمتنــع مــن أداء هــذه الفریــضة

شـوكة تتمـرد علـى ٕوان أي فئـة ذات . )٤(" ربنـا عزمـة مـن عزمـاتخذوها وشطر مالهآنا إومن منعها ف"

                                                
  .١٠٢، ص ١جمرجع سابق، ، فقه الزكاة القرضاوي، )1(
 .١٠٣: التوبة) 2(
 .من هذه الرسالة/ ٢١/ق تخریج هذا الحدیث ص سب) 3(
ومن منعها فإنـا آخـذوها وشـطر إبلـه : "...  هو جزء من حدیث، أخرجه بهذا اللفظ أصحاب السنن، وأخرجه بلفظ)4(

مـصطفى : ، تحقیـقالمستدرك على الـصحیحینالحاكم، محمد بن عبد اهللا النیسابوري، في ..." عزمة من عزمات ربنا
، وقــال )١٤٤٨(، بــرقم ٥٥٤، ص ١م، ج ١٩٩٠ دار الكتــب العلمیــة بیــروت لبنــان، طبعــة عــام عبــد القــادر عطــا،

 ."هذا حدیث صحیح اإلسناد على ما قدمنا ذكره في تصحیح هذه الصحیفة ولم یخرجاه: "عنه
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 الحــرب ا ویعلــن علیهــا أن یقاتلهــ-  بــل مــن واجبــه- فــإن مــن حــق إمــام المــسلمین أداء هــذه الفریــضة

وهـذا مـا صـرحت بـه األحادیـث الـصحیحة، .  حـق اهللا وحـق الفقـراء فـي أمـوالهمي الممتنعـونحتى یؤد

أن حــصیلة  كمــا . اهللا عــنهميرضــ صحابة الكــراممــن الــ ومــا طبقــه الخلیفــة األول أبــو بكــر ومــن معــه

  M   r  q: الزكـاة لـم تتـرك ألهــواء الحكـام، بـل حــدد اإلسـالم مـصارفها ومــستحقیها كمـا فـي آیــة

¡  �  ~  }  |  {  z  y   x  w  v  u  t  s¢   
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طبیـق، إطارهـا أرض اإلسـالم، أما الدكتور عجیل النشمي فقد نظـر إلـى الزكـاة بأنهـا عالمیـة الت

تها إن الزكـــاة فرضـــی": بقولـــه. ، لـــه جـــزء شــائع فیهـــا، فكـــل مــسلم مـــستحق لهـــاوأن الزكــاة حـــق للجمیـــع

ض ، فكمــا أن أي جــزء مــن أرق وال الــدویالت، وال األجنــاس، وال األعــرا،مطلقــة ال تحــدها اإلقلیمیــات

ع مـــن وجبـــت علیـــه، وهـــي حـــق لزكـــاة تجـــب علـــى جمیـــ، فكـــذلك ااإلســـالم لكـــل مـــسلم جـــزء شـــائع فیـــه

اعـدت أراضـیهم هـم شــركاء ، فالمــسلمون مهمـا تبلم مـستحق لهــا، لـه جـزء شـائع فیهـا، فكـل مـسللجمیـع

ْفـــي الزكـــاة، وفـــي المـــال حـــق ســـوى الزكـــاة، فمـــا یحملـــه الـــسحاب فـــي علیائـــه، واألرض فـــي أعماقهـــا،  َ

، فیقتـــروا علـــیهم یـــنهمیغنـــیهم عـــن مـــد أیـــدیهم لخـــصوم د، و یحیـــي مـــواتهم،فخراجـــه للمـــسلمین عامـــة

ت هــذه أمنیــات عنــدنا ٕواذا كانــ. ، ویعــزهم بعــز دیــنهمافــي أعطیــاتهم، ویجعــل أیــدیهم العلیــمــشترطین 

ً ثانیا وثالثاعم المسلمون  بعمر بن عبد العزیز، فما على اهللا بعزیز وال بعید أن ینبعیدة المنال ً")٢(.  

ام للجبایة من خالل تعریفها طار عإما سبق نستعین باهللا تعالى لوضع وبعد استعراض 

  :وذكر أركانها وشروطها كالتالي

                                                
 .٦٠:التوبة) 1(
م، ١٩٩٧ هــــ،١٤١٧لزكـــاة المعاصـــرة، الكویـــت، ، كلمـــة افتتـــاح النـــدوة الـــسابعة لقـــضایا اعجیـــل جاســـم النـــشمي، )2(

 . ٧موسوعة الزكاة الكویتیة، ص

 



 ٣٩

  : الجبایةتعریف: ًأوال

 واحد یدل على جمع الشيء الجیم والباء وما بعده من المعتل أصل) جبي( من :الجبایة لغة

: وقال صاحب النهایة .)١(، وجبیت الماء في الحوض جبیت المال أجبیه جبایة:یقال. والتجمع

الجبوة ": قال صاحب اللسانو. 2) ("عال من الجبایة، وهو استخراج األموال من مظانهااالجتباء افت"

  .)٣("الحالة من جبي الخراج واستیفائه، وجبیت الخراج جبایة: والجبیة

 وجبیـت ومنـه جبیـت الخـراج،: " ، قال اإلمـام القرطبـي)٤( M¼  »L  :ومنه قوله  تعالى

، جبوت الماء فـي الحـوض وجبیتـه أي جمعتـه: يقال الكسائو. لكساء فجمعته فیهأي جعلت ا؛ الجراد

تــروح علــى آل المحلــق جفنــة كجابیــة الــشیخ : ، قــالالحــوض الــذي یجبــى فیــه المــاء لإلبــل: والجابیــة

  .)٥("العراقي تفهق

ّلـف اهللا بـه الـسلطان، لیأخـذ هـو أو مـن َعمل ك" :یمكن للباحث تعریفها بأنهاف ًالجبایة شرعاأما 

ً أغنیاء المسلمین طوعا أو كرها الزكاة منینوب عنه أموال ً".  

  :أركان الجبایة: ًثانیا

  :یمكن للباحث صیاغة أركان الجبایة كما یلي

 .أي وجود مال زكاة، نتج عن بلوغ أموال األغنیاء النصاب وحال علیها الحول: مال الزكاة -١

                                                
، ٢م، ج١٩٩٩/هـــ١٤٢٠یــروت، ، دار الجیــل، بمعجــم مقــاییس اللغــةابــن زكریــا، أبــو الحــسین أحمــد بــن فــارس،  )1(

 .٥٠٣ص
 .٢٣٨، ص١جمرجع سابق، ، النهایة في غریب الحدیث واألثر، رابن األثی )2(
 .٧٣صم، ٢٠٠٣، دار صادر، لسان العرب، مكرمن ابن منظور، أبو الفضل جمال الدین محمد ب )3(
  .١٣: سبأ) 4(
 .٢٤٥ص ، دار الفكر، الجامع ألحكام القرآن، القرطبي، محمد بن أحمد األنصاري )5(

 



 ٤٠

كم للدولــــة وهــــو الجـــاه الــــذي یتمتـــع بــــه الـــسلطان مــــن وظیفتـــه الرســــمیة كحـــا: جـــاه الـــسلطان -٢

اإلســالمیة، وهــو الــذي یجعــل العــاملین علــى الجبایــة بمثابــة یــد الــسلطان الطــولى ألخــذ أمــوال الزكــاة 

 .)١(Mm  l  k  jL  :ًتنفیذا ألمر اهللا تعالى، بقوله تعالى

وهـــم نـــواب الـــسلطان علـــى جبایـــة الزكـــاة، حیـــث یمثلونـــه بـــصفته الرســـمیة : العـــاملون علیهـــا -٣

 . نمباشرة، كولي أمر المسلمی

وهـــم مـــن أمـــرهم اهللا بإیتـــاء الزكـــاة، متـــى مـــا بلغـــت أمـــوالهم النـــصاب، وذلـــك بـــأن : األغنیـــاء -٤

 .یؤدوها إلى السلطان أو من ینوب عنه

  :شروط الجبایة: ًثالثا

  :یمكن للباحث صیاغة شروط الجبایة كما یلي

سلطان من ینوب عنـه بـشرط أن یجبـي باسـم الـاسم  الزكاة باسم الحاكم مباشرة، أو بىأن تجب -١

 . لیحافظ على الجاه الالزم لنجاح عملیة الجبایة

 .ًبلوغ مال المسلم نصابا -٢

 .دخول وقت الجبایة، حسب نوع كل مال -٣

 .ُّأن یمتثل األغنیاء ألمر اهللا بإیتاء الزكاة، بأن یؤدوها للسلطان أو من یمثله -٤

تــــضى األمــــر جبــــار األغنیــــاء علــــى أداء الزكــــاة، ولــــو اقأن تكــــون للــــسلطان القــــوة الكافیــــة إل -٥

 . محاربة من یمنعها

ــرط الجبایـــة األول الـــذي یمثـــل جـــاه الحـــاكم، والـــذي یعكـــس قـــوة الـــسلطان الجبریـــة  وألهمیـــة شـ

الكبــرى فــي المجتمــع، التــي مــن خاللهــا تــستقر الحقــوق فــي أیــدي أصــحابها، ولكونــه العمــود الفقــري 

یـة الجـاه فـي ذلـك كلـه، سـوف للجبایة بصفته الفاعـل األول فـي تطبیـق الزكـاة فـي أرض الواقـع، وألهم

                                                
  .١٠٣: التوبة) 1(

 



 ٤١

نــسلط الــضوء علــى دور توظیــف جــاه الحــاكم للقیــام بفریــضة الزكــاة، مــن خــالل تعریــف ماهیــة الجــاه 

  .وحكمه ووظیفته

  ):جاه السلطان(مستلزم الجبایة : الثانيالمطلب 

  :دور الجاه في الجبایة: ًأوال

طتها مـن القیـام بالفعـل، فالفعـل هناك قوة أو قوى حقیقیة یستلزم توفرها في الفاعل لیـتمكن بواسـ

، والفاعل یستلزم أن یكتسب قوة، ومقدار قـوة الفاعـل یجـب أن یـساوي حجـم الفعـل ویزیـد ًیستلزم فاعال

  .عن قوة المفعول به، حتى یتمكن الفاعل من القیام بالفعل

وبمــــا أن الجبایــــة تتعلــــق بأخــــذ المــــال، والمــــال كمــــا یقــــال شــــقیق الــــروح، والنــــاس فــــي إیمــــانهم 

ن، وكثیـــر مـــنهم أصـــابهم البخـــل والـــشح، وبمـــا أن الجبایـــة فریـــضة واجبـــة ال تخـــضع ألهـــواء وتفـــاوتم

 قـوة عظیمـة، ا ذًن فعـل جبایـة الزكـاة یتطلـب فـاعالإًخـذ مـنهم ولـو جبـرا، فـؤا یجـب أن تٕاألغنیاء، وانمـ

 قـوتهم، لهـذا  مـن أمـوالهم التـي هـي مـصدرًاّألنه یواجه أقویاء المجتمع وعلیة القوم، لینتزع مـنهم جـزء

ه لم یكلف اهللا سبحانه وتعالى مستحقي الزكاة من الفقراء والمساكین بـأن یأخـذوا مـا فرضـه اهللا لهـم ِّكل

فر لـدیهم مـستلزم الفعـل ن علـى فعـل األخـذ، وذلـك ألنـه ال یتـویمن األغنیاء بأنفسهم، ألنهم غیـر قـادر

م أن تكــون قــوة اآلخــذ أكبــر مــن قــوة ، فهــم ضــعفاء، واألغنیــاء أقویــاء، وفعــل األخــذ یــستلزوهــو القــوة

المــأخوذ منــه، وكــذلك یجــب أن یــستلزم الفاعــل عــزة، ألن الفعــل فــي عملیــة أخــذ المــال یتطلــب قــوة قــد 

قـدام واسـتخدام القـوة، ومانعـة مـن دافعـة لإلتستخدم النتزاعه، واستخدام القوة یتطلب عزة تولد شجاعة 

  .الجبن والخضوع والمسكنة

 اآلخـــر، ویمكـــن ي وقـــوة معنویـــة، رغـــم أن كــل نـــوع یقـــوقــوة مادیـــة: عـــانلــذلك نجـــد أن القـــوة نو

لمعنویـة، أال تصور مفعول هذه القوة في المجتمـع بمـصطلح یـستوعب القـوة بجمیـع أشـكالها المادیـة وا

 



 ٤٢

 أفــرد لهــذا المــصطلح مــا یعطــي صــورة واضــحة عنــه، وعــن دوره فــي جبایــة فوهــو الجــاه، لهــذا ســو

  .ه وحكمه وأهمیته، من خالل الحلول المقترحة في الفصل الثاني الجاةأذكر ماهیحیث الزكاة، 

  :حكم قیام السلطان بالجبایة: ًثانیا

حكــم جبایــة الزكــاة علــى الــسلطان هــي الوجــوب، فقــد فرضــها اهللا فــي القــرآن الكــریم علــى ولــي 

فـــي أمـــر المـــسلمین، ألنهـــا الوســـیلة لقیـــام أحـــد أركـــان اإلســـالم وفرائـــضه، فهـــي مـــن واجبـــات اإلمـــارة 

 :لقولــه تعــالى، وهــو فعــل أمــر یــدل علــى الوجــوب، و)١(Mm  l  k  jL  : لقولــه تعــالىاإلسـالم،

M¹  ¸  ¶  µ   ´  ³  ²  ±   °  ¯  ®  ¬  «  ª    © º¿   ¾  ½  ¼    »  À  Â    Á  

 Å   Ä           ÃL)م بعد أن أثبت عز وجل حقوق مـستحقي الزكـاة فـي أمـوال األغنیـاء، وأمـر الحكـا ف.)٢

 لتصبح أمـوال الزكـاة أمانـه عنـد الحكـام علـیهم ردهـا إلـى أصـحابها الـشرعیین، لهـذا فقـد ،بأخذها منهم

وضــع اهللا حقــوق الفقــراء ومــن فــي حكمهــم أمانــة عنــد صــنفین مــن المــسلمین هــم األغنیــاء والحكــام، 

مر األول وأمـــرهم اهللا ورســــوله صـــلى اهللا علیــــه وســـلم بثالثــــة أوامـــر لتــــصل األمانـــة إلــــى أهلهـــا، فــــاأل

م ك، واألمـر الثالـث للحـا وهو أمـر األخـذ مـن األغنیـاءلألغنیاء وهو أمر األیتاء، واألمر الثاني للحاكم

  .  على الفقراءكذلك وهو أمر الرد 

 -فـي األصـل  -ولكنـه . ..)فریـضة مـن اهللا(الزكاة حق ثابت مقـرر : "یقول العالمة القرضاوي

ًلیس حقـا مـوكال لألفـراد، یؤدیـه  ، ن یرجـو اهللا والـدار اآلخـرة، ویدعـه مـن ضـعف یقینـه بـاآلخرةمـنهم مـً

ً نصیبة من خشیة اهللا، وغلب حب المال في قلبه على حـب اهللا، كـال؛ إنهـا لیـست إحـسانا فردیـا، َّوقل ً

                                                
  .١٠٣: التوبة) 1(
  .٥٨ :النساء) 2(

 



 ٤٣

 هـذه الفریــضة ٕوانمـا هـي تنظــیم اجتمـاعي تــشرف علیـه الدولــة، ویتـواله جهـاز إدارى مــنظم، یقـوم علــى

  .)١("ًلیهم، وصرفا إلى من تجب لهم، جبایة ممن تجب عالفذة

وســأذكر واجبــات الــسلطان فــي تطبیــق فریــضة الزكــاة مــن خــالل الحلــول المقترحــة فــي الفــصل 

  . بإذن اهللا تعالىالثاني

  
  

                                                
 .٧٩٤، ص ٢جمرجع سابق، ، فقه الزكاة القرضاوي، )1(

 



 ٤٤

  

  

  

  

  

  . الواقع والمشكالت والحلول: الزكاة الخلیجیةصنادیق :الفصل الثاني

  :ویتكون هذا الفصل من المباحث اآلتیة

  . الخلیجیة الزكاةصنادیقواقع : المبحث األول

  .المشكالت التي تواجه عمل الصنادیق الخلیجیة: المبحث الثاني

  .حلول مقترحة لتفعیل صنادیق الزكاة الخلیجیة: المبحث الثالث

  

  

  

  

  

  

 



 ٤٥

  خلیجیةلزكاة الواقع صنادیق ا :المبحث األول

تبعـة فـي ألنظمـة الملمـاذج من خالل البحث عن مؤسسات الزكاة الخلیجیة ظهر وجود ثالثـة ن

ثالثـــة أنظمـــة مختلفـــة تتبعهـــا مؤســـسات الزكـــاة الرســـمیة فـــي دول ، فهنـــاك مؤســـسات الزكـــاة الخلیجیـــة

  :الخلیج هي

نظـــام الزكـــاة اإللزامـــي علـــى المؤســـسات التجاریـــة والـــصناعیة والخدمیـــة، واألنـــشطة المهنیـــة،  - ١

 .)١(ودیة، والذي تعمل به المملكة العربیة السع)%٢,٥(ة زكاة كاملة بوبنس

 نظـام اإللـزام الجزئـي للزكـاة حیـث تلـزم الـشركات المـساهمة العامـة والمقفلـة دون غیرهـا بـدفع  - ٢

  . )٢(فقط، والذي تعمل به دولة الكویت% ١نسبة 

 .نظام الزكاة الطوعي، والذي تعمل به ثالث دول هي قطر واإلمارات وعمان - ٣

ي ثـالث دول، وهـي المملكـة العربیـة فـالثالثـة لذلك سوف یتركـز بحثـي بـإذن اهللا علـى النمـاذج 

م الجزئـي، أمـا النمـوذج السعودیة كنموذج لنظام الزكاة اإللزامي، ثم دولة الكویت كنموذج لنظـام اإللـزا

                                                
 في ضوء متطلبات فریضة الزكاة والنظام الضریبي السعودي، مصلحة الزكاة والدخل،  كتاب دلیل المكلف:انظر )1(

  .١٠م، ص١٩٩٢: هـ الموافق١٤١٢ ، ٢وزارة المالیة واالقتصاد الوطني، المملكة العربیة السعودیة، الریاض، ط
مساهمة العامة ، في شأن الزكاة ومساهمة الشركات الم٢٠٠٦ لسنة ٤٦رقم  قانون الزكاة الكویتي: انظر )2(

والمقفلة في میزانیة الدولة، ویستثنى من تطبیق هذا القانون الشركات المملوكة للحكومة والتي یصدر بإنشائها قوانین 
 القانون نص في مادته الثانیة أن تتولى وزارة المالیة تحصیل النسبة المقررة لصالح الخزانة العامة  أنًعلما خاصة،
التنفیذیة نصت على أن تحصیل الزكاة المشار إلیها بالقانون تقوم به وزارة المالیة ولیس ن الالئحة  أً، علماللدولة

بیت الزكاة، وكذلك توزیع ما جمع من أموال، حیث تتولى وزارة المالیة إنفاق القدر الذي یمثل زكاة عن أموال 
اب هیئة الفتوى بوزارة األوقاف الشركات الخاضعة للقانون من المبلغ المحصل إلى المصارف الشرعیة المحددة بكت

تتولى وزارة المالیة إنفاق المبلغ المحصل من الشركات الخاضعة للقانون لصالح الخدمات و  اإلسالمیة،شؤونوال
العامة ، كما تتولى وزارة المالیة إنفاق المبلغ المحصل من الشركات الخاضعة للقانون في أي بند من بنود المیزانیة 

الموقع الرسمي لوزارة المالیة الكویتیة، : انظر . لم تحدد الشركة توجیه المبلغ المحصلالعامة للدولة إذا
aspx.Default/Taxation/kw.gov.mof.www://http ،م٢٧/٧/٢٠١٢، بتاریخ.  
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     لتــشابه هــذا النظــام فــي صــنادیق الزكــاة فــي الــدول الــثالثً نظــام الزكــاة الطــوعي، فنظــراوالثالــث وهــ

  .ث على دراسة صندوق الزكاة القطري فسیقتصر البح- قطر، اإلمارات، وعمان -

  :جبایة الزكاة في المملكة العربیة السعودیة:  األولطلبالم

  : أفرعةوفیه أربع

  :البنیة التشریعیة والتنظیمیة لجبایة الزكاة وتوزیعها في المملكة: الفرع األول

 :البنیة التشریعیة: ًوالأ

ة الـسعودیة إلـى عـدد مـن المراسـیم الملكیـة تستند عملیة جبایة وتوزیع الزكاة فـي المملكـة العربیـ

ٕ ال یوجـد قــانون أو نظـام تـشریعي خـاص بجبایـة الزكـاة، وانمـا یــتم - رسـالة اله فحتـى كتابـة هـذ-فقـط 

صـدار أوامـر تنفیذیـة تبـین كیفیـة الخطـوات العملیـة لجبایـة الزكـاة، وسـوف إسیم عن طریق راتفعیل الم

ریخي لهـــذه المراســـیم ثـــم نتعـــرف علـــى الالئحـــة نتعـــرف علـــى ذلـــك مـــن خـــالل عـــرض التسلـــسل التـــا

  .التنفیذیة التي تنظم عملیة الجبایة

  : المراسیم الملكیة-أ 

العزیــز رحمــه اهللا عــام  بــدأ تطبیــق الزكــاة فــي المملكــة العربیــة الــسعودیة فــي عهــد الملــك عبــد

هـــــــــ الموافــــــــق ٢٩/٦/١٣٧٠ بتــــــــاریخ ١٧/٢/٢٨/٨٦٣٤م بموجــــــــب المرســــــــوم الملكــــــــي رقــــــــم ١٩٥١

ًم، القاضـي بـأن تــستوفى الزكـاة وفقــا ألحكـام الــشریعة اإلسـالمیة الــسمحاء علـى عــروض ٧/٤/١٩٥١ ِ

ــــسعودیة، واســــتثنى غیــــر الــــسعودیین مــــن  ــــذین یحملــــون الرعویــــة ال ِالتجــــارة مــــن األفــــراد والــــشركات ال

المـسلمین باعتبــار أن غیــر الــسعودیین خاضــعون لــضریبة الـدخل، وقــد تحــدث المرســوم عــن تحــصیل 

وبـــدأ .  یتحــدث عـــن صــرفها باعتبــار أن مـــصارفها ذكرتهــا اآلیــة الكریمــة مـــن ســورة التوبــةالزكــاة ولــم
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أي أول ) وهـي خاصـة بغیـر الـسعودیین(تطبیقه بمفعول رجعي هو تاریخ تطبیق نظام ضـریبة الـدخل 

  .)١()١٣/١٠/١٩٥٠ (ه١٣٧٠المحرم عام 

صدور المرسـوم الملكــي   وتـم التعـدیل األول لـبعض أحكـام هـذا المرسـوم بـنفس الـسنة، وذلـك بـ

وقد حرص المشرع  على ذكر أسـباب ) م١٣/٦/١٩٥١(هـ ٩/١٣٧٠/ ٨ في ١٧/٢/٢٨/٨٧٩٩رقم 

وبــالنظر ألن الزكــاة الــشرعیة أكثــر مــن ضــریبة الــدخل، وبــالنظر لمــا رأینــاه مــن رغبــة : "التعــدیل بقولــه

ِرعایانا في أن یتولوا هـم بأنفـسهم توزیـع قـسم مـن زكـاة أمـوالهم، وعـروض تجـ ِ ُارتهم علـى ضـعفاء ذوي ُ ِ

ُقربى أو مساكین ممن فرض اهللا الزكـاة لهـم ثـم جـاء التعـدیل الـذي أمـر الدولـة بجبایـة نـصف الزكـاة ". ُ

ًفعلى بیت المال أن یستوفي من رعایانـا ثمـن العـشر، أي واحـدا: "فقط بقوله ً وربعـاُ ُ فـي المائـة، ویتـرك ُ

ِثمــن العــشر البــاقي لرعایانــا، ینفقونــه بأنفــسه ُِ ُ ُم علــى المــستحقین الــذین فــرض اهللا الزكــاة لهــم وحــسابهم ُ ِ ُِ ُ

  ".على اهللا

هــ ١٤/٣/١٣٧٦ بتـاریخ ١٧/٢/٢٨/٥٧٧: وفي عهد الملك سعود صـدر المرسـوم الملكـي رقـم

، )٢(م، والـذي أمـر أن تجبـى الزكـاة كاملـة وأنهـى العمـل بالمرسـومین الـسابقین١٩/١٠/١٩٥٦الموافق 

ًالزكاة كاملة وفقا ألحكـام الـشریعة اإلسـالمیة الغـراء مـن كافـة الرعایـا ُتستوفى : "فقد نص على ما یلي ِ ِ

ُالسعودیین على السواء، كما تـستوفى مـن الـشركات الـسعودیة التـي یملكهـا كافـة الـشركاء والمـساهمین  ُ ِ ُ

ُفیها مـن الـسعودیین، كمـا تـستوفى أیـضا مـن الـشركاء الـسعودیین فـي الـشركات المؤلفـة مـن سـعودیین  ً ُ

  ".سعودیینوغیر 

                                                
زكـــاة والنظـــام الـــضریبي الـــسعودي، مـــصلحة الزكـــاة كتـــاب دلیـــل المكلـــف فـــي ضـــوء متطلبـــات فریـــضة ال: انظـــر) 1(

المـوارد العلمیـة لبرنـامج التـدریب علـى تطبیـق الزكـاة فـي قحـف، منـذر، : ً أیـضاوانظر .١٠، صمرجع سابقوالدخل، 
، المعهـد اإلسـالمي للبحـوث المجتمع اإلسالمي المعاصر، تحصیل وتوزیـع الزكـاة ، تجربـة المملكـة العربیـة الـسعودیة

  .٣٣٩م، ص ٢٠٠١، ٢طالبنك اإلسالمي للتنمیة، جدة، المملكة العربیة السعودیة، والتدریب، 
بتاریخ ،  shtml.2TaxLawRegulations/TaxLaw/sa.gov.dzit.www://httpموقع مصلحة الزكاة والدخل، : انظر) 2(

  . قسم األنظمة واللوائح،م١٧/٧/٢٠١٢
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: المرسـوم رقـم) نائـب الملـك(أصدر األمیر فیـصل بـن عبـدالعزیز وفي عهد الملك سعود كذلك 

ِ، والـــذي أمـــر بـــأن تجبـــى الزكــاة كاملـــة مـــن جمیـــع الـــشركات المـــساهمة هــــ٥/١/١٣٨٣:  بتــاریخ/٦١/ ُ

ُوغیرهــا، واألفــراد ممــن یخــضعون للزكــاة، وبــأن تــورد جمیــع المبــالغ المحــصلة إلــى صــندوق م َِ ؤســسة ِ

  .)١(ِالضمان االجتماعي

هــــ ، والـــذي أمـــر ٣٠/١٠/١٣٩٦:  بتـــاریخ٧٦/م: وفـــي عهـــد الملـــك خالـــد صـــدر المرســـوم رقـــم

بالعودة لجبایـة نـصف الزكـاة الواجبـة فـي النقـد وعـروض التجـارة، وأبقـى علـى جبایـة الزكـاة كاملـة مـن 

ِتجبــــى نــــصف الزكــــاة الــــشرعیة ال: "الــــشركات المــــساهمة، حیــــث نــــص علــــى مــــایلي ِواجبــــة فــــي النقــــد ُ

ُوعروض التجـارة مـن الخاضـعین للزكـاة، وعلـیهم إخـراج النـصف اآلخـر بمعـرفتهم لمـستحقیه، مـا عـدا  ِ ِ ِ

ِالمساهمة فتجبى الزكاة كاملةالشركات  ُِ ُ ."  

م بــصدور المرســوم الملكــي رقــم ١٩٨٥وكــان آخــر تعــدیل فــي عهــد الملــك فهــد رحمــه اهللا عــام 

ِ، والــذي أمــر بــأن تجبــى الزكــاة كاملــة مــن جمیـــع م٢٣/٣/١٩٨٥هـــ الموافــق ٢/٧/١٤٠٥ي  فــ٤٠/م ُ

ِّالشركات والمؤسسات وغیرها، واألفراد ممن یخضعون للزكاة ِ)٢(.  

هــ ٥/١/١٣٨٣ بتـاریخ ٦١المرسـوم الملكـي رقـم  صدر أما بما یخص صرف أموال الزكاة، فقد

اعي، ثـــم تـــاله بتوریـــد جمیـــع المبـــالغ المتحـــصلة مـــن الزكـــاة إلـــى صـــندوق مؤســـسة الـــضمان االجتمـــ

  .)3(٦١هـ بتطبیق المرسوم الملكي رقم ٨/٢/١٣٨٣ بتاریخ ١المنشور الدوري رقم 

ًعلمــا أن وكالــة الــضمان االجتمــاعي تابعــة لــوزارة الــشؤون االجتماعیــة، ومــن هنــا نجــد الفــصل 

 . التام بین جهاز جبایة أموال الزكاة وجهاز صرفها
                                                

: انظـر. هــ٧/٧/١٤٢٧ و تـاریخ ٤٥/ ثم صدر نظام الضمان االجتماعي الجدید الجدیـد بالمرسـوم الملكـي رقـم  م)1(
  .٣١، ص٢٧الضمان االجتماعي، العدد مجلة الزكاة والدخل، حوار مع وكیل الوزارة لشؤون 

ي الـــسعودي، مـــصلحة الزكـــاة  والنظـــام الـــضریبكتـــاب دلیـــل المكلـــف فـــي ضـــوء متطلبـــات فریـــضة الزكـــاة: انظـــر )2(
 .١٠، صوالدخل

  .٢٧ ص،ه١٤٣٢ ، ربیع اآلخر٢٧ انظر مجلة الزكاة والدخل، العدد )3(
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ة ال یعتمـد علـى اة في المملكـة العربیـة الـسعودیویتضح من هذا السرد للتشریعات أن نظام الزك

ن مراســـیم ملكیـــة، عـــٕ، وانمـــا یعتمـــد علـــى مجموعـــة مـــن التـــشریعات هـــي عبـــارة قـــانون خـــاص للزكـــاة

ً، علمـا أن هنـاك نظامـا جدیـدا للزكـاة )١(وقرارات وزاریة، وتعامیم إداریة، وفتـاوى اللجنـة الدائمـة لإلفتـاء ً ً

  .)٢(ث رفع إلى مجلس الشورى منذ سنواتیمر بمراحله النهائیة إلقراره حی

والخاضعون لجبایة الزكاة في المملكة هم األفراد الـذین یتمتعـون بالرعویـة الـسعودیة أو برعویـة 

إحــدى دول مجلــس التعــاون الخلیجــي ممــن یمارســون أنــشطتهم داخــل المملكــة فــي عــروض التجــارة، 

ركاء الــسعودیین أو مــواطني دول باإلضــافة إلــى الــشركات الــسعودیة بكــل أنواعهــا عــن حــصص الــش

مجلـــس التعـــاون الخلیجـــي وكــــذلك عـــن حصـــصهم فـــي الــــشركات المـــسجلة فـــي إحـــدى دول مجلــــس 

  .)٣(التعاون الخلیجي وتمارس نشاطها داخل المملكة

  : القرارات التنفیذیة-ب 

  ):الالئحة التنفیذیة: ( قرارات الجبایة-١

لمتعلقـة بتنظـیم تحـصیل الزكـاة علـى عـروض ئحة التنفیذیة التي نظمت التعلیمات االصدرت ال

، والتــي احتــوت ٤م١٣/٥/١٩٥١هـــ الموافــق ١٣٧٠/ ٦/٨ بتــاریخ ٣٩٣التجــارة بــالقرار الــوزاري رقــم 

  :على عشرین مادة، أهم تلك المواد ما یلي

                                                
 جامعـة الیرمـوك، المملكــة  رســالة دكتـوراه فـي،مؤسـسات الزكـاة وتقیـیم دورهـاالحمیــد،  فرحـان، محمـد عبـد: انظـر) 1(

 .٥٠م، ص ٢٠٠٨األردنیة الهاشمیة، 
 .٣١هـ ، ص ١٤٣٢، ٢٩تصریح لمدیر مصلحة الزكاة والدخل، العدد  مجلة الزكاة والدخل،: انظر) 2(
  shtml.1commercezakat/CommerceZakat/sa.gov.dzit.www://http موقع مصلحة الزكاة والدخل:   انظر)3(

  .١٨/٧/٢٠١٢بتاریخ 
  مرجـــع ســـابق،كـتــاب دلیـــل المكلـــف فـــي ضـــوء متطلبـــات فریـــضة الزكـــاة والنظـــام الـــضریبي الـــسعودي،: انظـــر) 4(

  .١١-١٠ص

 



 ٥٠

تــستحق الزكـــاة علــى جمیـــع األفــراد والـــشركات الـــذین یحملــون الرعویـــة الــسعودیة علـــى الـــسواء  )١

ًذكــورا أو إناثــا ً بــالغین أو قاصــرین أو محجــورا علــیهم فــي ختــام كــل عــام وفقــا ألحكــام الــشریعة ابتــداء ً ً ً

  .)م١٣/١٠/١٩٥٠(هـ ١٣٧٠من غرة المحرم 

تعتبـــر رؤوس األمـــوال وغالتهـــا وكـــل الـــواردات واألربـــاح والمكاســـب التـــي تـــدخل علـــى األفـــراد  )٢

  .هامقتضى نصوص األحكام الشرعیة فیوالشركات المذكورة خاضعة للزكاة ب

تقــدر رؤوس األمــوال وغالتهـــا وكــل الــواردات واألربـــاح والمكاســب التــي تـــدخل علــى المكلفـــین  )٣

الــسعودیین مــن مزاولــة تجــارة أو صــناعة أو أعمــال شخــصیة أو ممتلكــات ومقتنیــات نقدیــة مهمــا كــان 

ل نوعها وكانت صفتها بما في ذلك الصفقات المالیة والتجاریة وریع السهوم وبـصورة إجمالیـة كـل دخـ

  .ریعة السمحاء بوجوب الزكاة علیهنصت الش

ّتقـدر الزكــاة علــى العـروض التجاریــة والممتلكــات والمقتنیـات النقدیــة بموجــب أقیامهـا التــي تقــوم  )٤

  .ًقا للنصوص الشرعیة الواردة فیهابها في نهایة السنة طب

ادرة بكیفیـة تحقیقهـا ًیستمر على تقدیر زكاة المواشـي واألنعـام والـزروع وفقـا لألوامـر والتعلیمـات الـص )٥

  .وتحصیلها على مقتضى األحكام الشرعیة بحیث تؤخذ على نفس الطریقة الجاري العمل بها اآلن

ًجمیــع األفــراد والــشركات الــذین یزاولــون أعمــاال تجاریــة أو صــناعیة ملزمــون بمــسك دفــاتر حــسابیة  )٦

 باألعمال التي یمارسونها فـي یتعلق منظمة یبین فیها رأس المال وما دخل علیهم أو خرج منهم في كل ما

، ویشترط أن تكون هذه الدفاتر مصدقة ًقیق الزكاة المفروضة علیهم شرعاًخالل كل عام لتكون مرجعا لتح

  . محكمة تجاریةیوجد فیها من المحكمة التجاریة أو كتاب العدل في الجهات التي ال

یهـا ویعتمـد علیهـا عـن طریـق لإیوجـد لـدیهم حـسابات یـركن  تقدر الزكاة الشرعیة علـى الـذین ال )٧

ًتحدیـــد أقیـــام البـــضائع واآلالت واألدوات والمقتنیـــات والممتلكـــات التابعـــة للزكـــاة وذلـــك اســـتنتاجا مــــن 

  .جودات ظاهریةموجودات بكاملها في نهایة العام أو بصورة تقدیریة لمن لیس لهم مو

 



 ٥١

 فــي الــشهر األول  یقــدمًیجــب علــى كــل مــن تجــب علیــه الزكــاة شــرعا مــن األفــراد والــشركات أن )٨

یملكـه  ًلى مأموري المالیة المختـصین بتحـصیل الزكـاة بیانـا یحتـوي علـى مقـدار قیمـة مـاإمن كل سنة 

كــاة مــن األمــوال والبــضائع والممتلكــات والمقتنیــات النقدیــة ومــا یربحــه منهــا التــي یجــب علیهــا كلهــا الز

  . ًومقدار زكاتها الواجبة شرعا

فـراد والـشركات ة بتـدقیق البیانـات المقدمـة مـن األصیل الزكـایقوم الموظف المكلف بتحقیق وتحـ )٩

قتــضاء للتوثـــق مــن صحــــة ر وقیــود المكلفـــین بالزكــاة عنـــد اال ویحــق لـــه تــدقیق دفـــات،المبحــوث عـــنهم

  .)١( أداؤه بإشعارات رسمیة ذات أرومة وبعد التوثق منها یبلغ المكلف بمقدار ما یجب علیه،البیانات

هــــــــ الموافـــــــق ٧/٨/١٣٧٠بتـــــــاریخ ) ٣٩٤(زاري رقـــــــم قرارهـــــــا الـــــــوثـــــــم أصـــــــدرت وزارة المالیـــــــة 

م بإنــشاء المدیریــة العامــة لمــصلحة الزكــاة والــدخل، وكــان مقــر المــصلحة آنــذاك مدینــة ١٤/٥/١٩٥١

، وقــد اقتــصر تطبیقهــا منــذ البدایــة علــى المــواطنین الــسعودیین، ولحقهــم فــي ذلــك مواطنــو دول )٢(جــدة

بتــــاریخ ) ٥/٥٠٦/٤(قــــم ، بموجــــب المرســــوم الملكــــي ره١٤٠٥  مــــن عــــامًالخلیجـــي األخــــرى اعتبــــارا

ً، الــصادر بالموافقــة علــى تــسویة المعاملــة بــین كافــة مــواطني دول المجلــس ضــریبیا ه١٩/٣/١٤٠٥

ًفــي المملكــة وبــین المـــواطن الــسعودي ســواء كــانوا أشخاصـــا طبیعیــین أو معنــویین بمعــاملتهم جمیعـــا  ً ً

م فــي المملكــة، وقــد تــم تطبیقــه بموجــب القــرار الــوزاري رقــم أنــشطته بالزكــاة ولــیس بــضریبة الــدخل عــن
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 ٥٢

، إال أن هــــذا المرســــوم غیــــر واضــــح بالنــــسبة فیمــــا لــــو كــــان أحــــد ه١٠/٤/١٤٠٥بتــــاریخ ) ٣/٧١٩(

  .)١(؟هل تفرض علیه الزكاة أم الضریبةمواطني دول مجلس التعاون غیر مسلم 

 یخضعون لـضریبة الـدخل بمـا فـیهم ٕأما بالنسبة لغیر الخلیجیین فإنهم ال یخضعون للزكاة وانما

  .)٢(المسلمین

  : قرارات صرف أموال الزكاة-٢

مــرت القــرارات واألوامــر التنفیذیــة الخاصــة بــصرف أمــوال الزكــاة، والتــي تنفــذها وكالــة الــضمان 

االجتمــاعي التابعــة لــوزارة الــشؤون االجتماعیــة، بعــدة مراحــل، متماشــیة مــع اســتمرار المحافظــة علــى 

الـشأن  بهـذا وتعلیمـات وزاریـة عـدة قـرارات صـدرت الكریمـة للمـواطن الـسعودي، فقـدمـستوى الحیـاة 

  3):(حسب التسلسل الزمني التالي

ة مــن ســبعة هـــ بــصرف معــاش لألســرة المكونــ١٣٨٢بــدأ نظــام الــضمان االجتمــاعي فــي عــام  - ١

ًریاال سنویا) ٣٦٠( والعائل مبلغ لایر) ١٥٤٠(أفراد مبلغ  ً. 

هــــ برفـــع معـــاش ٢٥/١/١٣٩٤ فـــي٥٧مجلـــس الــوزراء رقـــم هــــ صـــدر قـــرار ١٣٩٤وفــي عـــام  - ٢

ًریاال سنویا) ١٠٨٠(العائل إلى  ولایر) ٥٤٠٠(نة من سبعة أفراد إلى األسرة المكو ً. 

هـــ الــذي رفــع المبلــغ إلــى ٢٨/١٢/١٣٩٦ فـــي ٢١٩٥ثــم أصـــدر مجلــس الــوزراء القــرار رقــم  - ٣

ًریاال سنویا) ١٦٢٠(لعائل مبلغ لایر ول) ٨١٠٠( ً . 
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 ٥٣

هــــ برفــع معـــاش األســرة إلـــى ٢٠/٨/١٤٠١ فــي ١٤٦هـــ صـــدر القــرار رقـــم ١٤٠١وفــي عـــام  - ٤

ًریاال سنویا) ٢٢٦٨(لایر والعائل إلى ) ١١٣٤٠( ً . 

هـــ برفــع معاشــات ٦/٦/١٤١٣ فــي ٧٥هـــ صــدر قــرار مجلــس الــوزراء رقــم ١٤١٣وفــي عــام  - ٥

ئـل إلـى لایر، وللعا) ١٦٢٠٠(ومساعدات الـضمان لیـصل معـاش األسـرة المكونـة مـن سـبعة أفـراد إلـى 

 .  ًلایر سنویا) ٥٤٠٠(

اهللا بـن  هـ صدرت المكرمة الملكیة من خادم الحرمین الشریفین الملـك عبـد١٤٢٦وفي رجب  - ٦

 .ًلایر سنویا) ٢٨٠٠٠(ة إلى مبلغ  زیادة الحد األعلى لألسربالعزیز  عبد

القاضــي بالموافقــة علــى نظــام ) ١٦٢(هـــ صــدر قــرار مجلــس الــوزراء رقــم ٦/٧/١٤٢٧وفــي  - ٧

لایر ) ٣١١٠٠(االجتماعي الجدید حیث تم إضافة الفرد الثامن لألسـرة فأصـبح الحـد األعلـى الضمان 

 .)١(ًلایر سنویا) ٣٠٠٠٠(والحد األعلى للمساعدات المقطوعة 

فـع الحـد األعلــى هــ القاضـي بر٢٠/٣/١٤٣٢وتــاریخ ) ٢٠/أ(ثـم صـدر األمـر الـسامي الكـریم  - ٨

، وبـــذلك وصــل الحـــد ًردافــ) ١٥(إلـــى ) ٨(مـــاعي مــن  التــي یـــشملها الــضمان االجتةلعــدد أفــراد األســـر

 .ًشهریاًریاال ) ٤٨٤٠(، أي بواقع ًریاال) ٥٨٠٨٠(ً فردا إلى ١٥ المكونة من األعلى لمعاش األسرة

 مبـدأ التـدرج فـي تیة الزكاة نالحظ أن المملكة اتبعـومن خالل سردنا للمراسیم التي أمرت بجبا

 مـن زكـاة أمـوالهم یـدفعونها ًایـة التطبیـق ولفتـرات متفاوتـة جـزءتطبیق الزكاة حیث تركت لألفراد في بدا

فبعـــد أن صـــدر . فـــي مـــصارفها بمعـــرفتهم الخاصـــة، قبـــل أن یـــستقر األمـــر علـــى جبایـــة الزكـــاة كاملـــة

بجمـــع كامـــل الزكـــاة المـــستوجبة، ) ١٩٥١( ه١٣٧٠ لعـــام ١٧/٢/٢٨/٨٦٣٤لكـــي رقـــم المرســـوم الم

أي  (یل ثمـن العـشر فقـط مـن زكـاة النقـود والعـروضصدر مرسوم آخر في العـام نفـسه یقـضي بتحـص
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 ٥٤

ثمــن العــشر البــاقي للمــزكین ینفقونهــا علــى المــستحقین بمعــرفتهم، ثــم وتــرك ) نــصف الزكــاة المــستحقة

صــدر مرســوم آخــر أمــر أن تجبــى الزكــاة بكاملهــا، ثــم صــدر مرســوم بجمــع نــصفها، ثــم اســتقر األمــر 

  .٦١/٥/١لمرسوم الملكي رقم هـ بموجب ا٥/١/١٣٨٣بجمع الزكاة كاملة بتاریخ 

  :البنیة التنظیمیة آللیات جبایة وتوزیع الزكاة: ًثانیا

ٕ، وانمــا )١( ألن المملكــة لــم تخــص تطبیــق فریــضة الزكــاة إلــى اآلن بمؤســسة مــستقلة بــذاتهاًنظــرا

هـام وظیفیـة مـشابهة وقائمـة  مـن الـوزارات لهـا مًاأوكلت تطبیق الزكاة إلى مؤسسات حكومیة تتبع عدد

ُّوزارة المالیـــة التـــي كلفـــت بالجبایـــة، ووزارة الـــشؤون : ، حیـــث كلفـــت لتطبیـــق الزكـــاة وزارتـــان همـــاتهابــذا

ُّاالجتماعیة التي كلفت بالتوزیع، وكلفـت وزارتـان للمـساعدة فـي جبایـة أصـناف محـددة بحكـم عملهمـا، 

سـسة العامـة لـصوامع ، وزكاة القمح تجبـى بواسـطة المؤتجبى بالتعاون مع وزارة الداخلیةفزكاة األنعام 

ّالغــــالل ومطــــاحن الــــدقیق التابعــــة لــــوزارة الزراعــــة، لــــذلك شــــخص بعــــض المختــــصین تطبیــــق الزكــــاة 

بالمملكــة بأنــه یعتمــد علــى مبــدأ الفــصل بــین جهــازي التحــصیل والــصرف، لهــذا الوضــع فقــد تعــددت 

  :األجهزة التي تتولى جبایة وتوزیع الزكاة بالمملكة، فهناك أربعة أجهزة هي

 ).جبایة زكاة عروض التجارة(خل ة الزكاة والدمصلح .١

وحدة زكاة الزروع والثمار واألنعام التابعة إلدارة اإلیرادات العامـة بـوزارة المالیـة، وتتفـرع منهـا  .٢

 :اللجان التالیة

 ).زكاة بهیمة األنعام(عوامل جبایة بهیمة األنعام بالتعاون مع الداخلیة  -

 ). الزروع والثمارزكاة(عة خرص بالتعاون مع وزارة الزرالجان ال -

جبایـــة زكـــاة ( المؤســـسة العامـــة لـــصوامع الغـــالل ومطـــاحن الـــدقیق، التابعـــة لـــوزارة الزراعـــة  .٣

 ).الحبوب

                                                
  .هاة معروض على مجلس الشورى إلقرارهناك تشریع جدید للزك )1(

 



 ٥٥

 ).توزیع الزكاة(وكالة الضمان االجتماعي، التابعة لوزارة الشؤون االجتماعیة  .٤

جبایتهــا وســوف نعــرض نبــذة عــن هــذة المؤســسات حــسب أصــناف األمــوال الزكویــة التــي تقــوم ب

مــع . مــع ذكــر آلیــات عملهــا، ثــم نتحــدث عــن طریقــة توزیــع أمــوال الزكــاة، ومــن هــم المــستهدفون فیهــا

بعض التفصیل في دراسة أكبـر وأهـم تلـك المؤسـسات وهـي مـصلحة الزكـاة والـدخل، مـن خـالل الفـرع 

  .الثاني الذي نركز فیه على زكاة عروض التجارة التي تعتبر أكبر وعاء زكوي بالمملكة

  ):جبایة عروض التجارة(مصلحة الزكاة والدخل : لفرع الثانيا

كاة عروض التجارة وتحصیل هي مؤسسة حكومیة تتبع وزارة المالیة، مهمتها جبایة ز

  .الضریبة

ثم انتقل مقرها الرئیسي إلى ، دینة جدة، بقرار من وزیر المالیةم في م١٩٥١ُأسست عام 

  . المملكةالعاصمة الریاض ولها فروع في جمیع مناطق

وینحصر عملها في جبایة الزكاة من المكلفین السعودیین والخلیجیین أصحاب التراخیص 

الرسمیة لمزاولة األنشطة التجاریة أو الصناعیة أو المالیة أو الخدمیة فقط، أما بقیة أصحاب 

ألسهم، أو األموال النقدیة والعینیة المكتسبة من خارج نطاق المؤسسات المرخصة كمتاجرة األفراد با

ًالحسابات المصرفیة لألفراد مثال فلیس لمصلحة الزكاة والدخل أي سلطة علیهم، وال توجد أي جهة 

حكومیة أخرى تطالبهم بدفع زكاة أموالهم، ما عدا أصحاب المزارع والمواشي  فهناك جهات 

  .)١(مختصة في وزارتي الداخلیة والمالیة وال تدخل ضمن اختصاصات مصلحة الزكاة والدخل

بالمملكة وتقوم المصلحة بتحصیل ضریبة الدخل من غیر السعودیین والخلیجیین العاملین 

  .بغض النظر عن دیاناتهم

                                                
 ٢٢-  هــــ١٤٣١ رمـــضان ١٢ الملحـــق االقتـــصادي األحـــد ،١٥٣٩٩جریـــدة الریـــاض الـــسعودیة، العـــدد :  انظـــر)1(
  .م٢٠١٠غسطس أ

 



 ٥٦

  :وسوف تكون دراستي لمصلحة الزكاة والدخل في المملكة العربیة السعودیة باعتماد طریقتین

 مباشرة من وهي االعتماد على المصادر األصلیة الصادرة من المصلحة: الطریقة األولى

خالل الزیارات المیدانیة للمصلحة ومقابلة المسؤولین المختصین فیها، أو من خالل المطبوعات 

  . )١(المختلفة كالكتب والمجالت التي تصدرها

أما الطریقة الثانیة فهي البحث فیما كتب عن جبایة الزكاة في المملكة سواء من خالل 

محاضرات التي قدمت في العدید من المؤتمرات والندوات الرسائل العلمیة أو من خالل األبحاث وال

  .وتناولت موضوع جبایة الزكاة في المملكة

وسوف تكون دراستي لمصلحة الزكاة والدخل من خالل معرفة بعض التفاصیل عن هیكلها 

الرئیسي والفرعي، ونبذة عن عمل إدارات أفرعها، وعن الخطوات العملیة للجبایة، وذكر حصیلة ما 

  . من أموال في السنوات السابقةجبته

  
  
  

                                                
األستاذ عبد اهللا  بزیارة ألفرع المصلحة في مدینتي جدة وأبها، وقابلت مدراء األفرع وهم -  الباحث – فقد قمت )1(

ًبن مسفر الحربي، المدیر العام لفرع جدة، واألستاذ محمد بن أحمد العامر مدیر فرع أبها، ثم قابلت عددا من 
ًالمسؤولین منهم رؤساء أقسام ومنهم محاسبون، فقدموا لي مشكورین شروحا مفصلة لما تقوم به المصلحة وما  ً

ًي مجموعة كبیرة من إصدارات المصلحة، شملت نسخا من أعداد یقابلها من صعوبات في سیر عملها، ثم أهدون
  .ًمجلة الزكاة والدخل وعددا من الكتب التي أصدرتها المصلحة

 



 ٥٧

  الهيكل التنظيمي لمصلحة الزكاة والدخل

  
  
  

  
  

 



 ٥٨

  :)١(نبذة مختصرة عن عمل الفرع: ًأوال

توجــد بــالفرع أربــع إدارات باإلضــافة إلــى قــسم الــشؤون اإلداریــة والمالیــة، وتــرتبط جمیــع إدارات 

  :الفرع بمدیر الفرع، وهي على النحو التالي

  :)٢(ربطإدارة الفحص وال )١

ــــواردة بهــــا والتأكــــد مــــن صــــح، لمحــــددة لهــــاومهمتهــــا فحــــص إقــــرارات المكلفــــین ا ــــات ال ة البیان

وموافقتهـــا لألنظمـــة والتعلیمـــات المطبقـــة مـــن خـــالل القیـــام بـــالفحص المكتبـــي والمیـــداني ، وســـالمتها

نظامیـة ات وتعدیل الربوطات التـي یتوجـب تعـدیلها ومراجعـة إقـرارات المكلفـین الـذین ال یقـدمون حـساب

  .بإجراء الربط التقدیري

  :رة المراجعةإدا )٢

ــــة والمیدانیــــة ودراســــة  ومهمتهــــا مراجعــــة اإلقــــرارات والربــــوط ومراجعــــة تقــــاریر الفحــــص المكتبی

اعتراضــات المكلفــین والــرد علیهــا قبــل إحالتهــا لــإلدارة القانونیــة بــاإلدارة العامــة والــرد علــى مالحظــات 

  . الجهات الرقابیة

 :فینإدارة خدمات المكل )٣

ومهمتها توفیر المعلومات التي یحتاجها المكلفون، ومن المهام التي تقوم بهـا تـسجیل المكلفـین 

الجـدد وتـسجیل بیانـات اإلقـرارات والتأكـد مـن صـحة المعلومـات المدخلـة وكـذلك توزیـع النمـاذج وتلقــي 

ًآلیـا بـین الفـروع وقـد استفسارات المكلفین والتحدیث المستمر لملفـات المكلفـین والقیـام بتحویـل الملفـات 

 ومـــن مهــام هـــذه .تــم اســتحداث وحـــدة العملیــات بخـــدمات المكلفــین بعـــد تطبیــق النظــام اآللـــي الجدیــد

  .رصد حسابات المكلفین ومتابعتها، إصدار الشهادات: الوحدة
                                                

 .٢٥هـ ص١٤٣٢ محرم /٢٦/مجلة الزكاة والدخل مقابلة مع مدیر فرع المصلحة بالطائف، العدد  : انظر)1(
 هلحة، وهـو مثلــه مـصطلح الـربط الــضریبي المتعـارف علیــالـربط هـو تحدیــد مبلـغ الزكـاة واعتمــاده مـن قبــل المـص )2(

 .بالنظام الضریبي

 



 ٥٩

 :إدارة التحصیل )٤

ة ومهمتهــا متابعـــة تحـــصیل المتـــأخرات الزكویـــة ودراســـة طلبـــات التقـــسیط قبـــل الرفـــع بهـــا لـــإلدار

  .العامة وتسجیل حاالت التقسیط ومتابعتها

 : اإلداریة والمالیةشؤونال )٥

ومهمتهــا تــوفیر الخــدمات اإلداریــة والمالیــة الالزمــة لــإلدارات والمــوظفین فــي ضــوء التعلیمــات 

واألنظمــة الـــصادرة فـــي هــذا الـــشأن، والتنـــسیق بــین أعمـــال الفـــرع واإلدارة العامــة فیمـــا یخـــص أعمـــال 

لمالیـة للمـوظفین، العمـل علـى تطبیـق األنظمـة واللـوائح اإلداریـة بـالفرع والتأكـد مـن  اإلداریـة واشؤونال

ٕأدائها بكفاءة وفاعلیـة، واعـداد التقـاریر الدوریـة عـن إنجـازات اإلدارة  ومعوقـات أدائهـا واقتـراح الحلـول 

  .المناسبة لها

  :آلیة عمل مصلحة الزكاة والدخل: ًثانیا

الزكـاة والـدخل مـن خـالل تـسلیط الـضوء علـى مجموعـة ّسوف نتعرف على آلیة عمل مـصلحة 

من النقاط التشریعیة والتنفیذیة التي تحكم عملها، حیث نتعرف من الناحیـة التـشریعیة علـى المكلفـین، 

وعلى أوعیة الزكاة وماذا یحتسب أو یخصم منها، وعلـى العقوبـات التـي تفـرض علـى المخـالفین لتلـك 

یة فسنتعرف على كیفیة تـسجیل المكلـف، وعلـى اإلقـرارات التـي یجـب أما من الناحیة التنفیذ. األنظمة

على المكلف تقدیمها، وعلى آلیات دفـع الزكـاة، وعلـى اآلثـار التـي یتحملهـا المكلـف نتیجـة عـدم دفعـه 

  .للزكاة المقررة في أوقاتها، وذلك وفق ما ورد في الالئحة التنفیذیة لجبایة الزكاة

 :لنقدیة في المملكة الخاضعون لزكاة األموال ا- أ

حــدى دول مجلــس التعــاون الخلیجــي ممــن إدیة أو برعویــة  األفــراد الــذین یتمتعــون بالرعویــة الــسعو-١

  .یمارسون أنشطتهم داخل المملكة العربیة السعودیة في عروض التجارة

 



 ٦٠

 الـــشركات الـــسعودیة بكافـــة أنواعهـــا عـــن حـــصص الـــشركاء الـــسعودیین أو مـــواطني دول مجلـــس -٢

إحـــدى دول مجلـــس التعـــاون وكـــذلك عـــن حصـــصهم فـــي الـــشركات المـــسجلة فـــي ، لخلیجـــيالتعـــاون ا

 .ا داخل المملكة العربیة السعودیةتمارس نشاطهالخلیجي و

 : الوعاء الزكوي-ب 

الوعــاء الزكــوي بالنــسبة لمــصلحة الزكــاة والــدخل یقتــصر علــى حــصص الــسعودیین والخلیجیــین 

یة التي تمارس نشاطها بالمملكة، وال تمتـد أوعیـة الزكـاة في الشركات والمؤسسات السعودیة أو الخلیج

بالنـــسبة للمـــصلحة إلـــى أمـــوال المكلفـــین التـــي هـــي خـــارج إطـــار النـــشاط المؤســـسي المـــرخص، لهـــذا 

ا سـنعرض لـذ. وضعت الـضوابط التـي تحكـم النـشاطات التجاریـة والـصناعیة والخدمیـة المرخـصة فقـط

  .التي یجب حسمها من الوعاء الزكويسابها والعناصر حنبذة عن العناصر الواجب 

 :اجب حساب زكاتها في وعاء الزكاةعناصر الو ال-ج 

تحـــــسب ضــــــمن الوعـــــاء الزكــــــوي رؤوس األمــــــوال وغالتهـــــا وكــــــل الـــــواردات وجمیــــــع األربــــــاح 

واالحتیاطیـات والقـروض واإلعانـة الحكومیــة، والمكاسـب التـي تـدخل علــى األفـراد والـشركات المــذكورة 

  .)١(تضى نصوص األحكام الشرعیة فیهاخاضعة للزكاة بمق

 :عناصر التي تحسم من وعاء الزكاةال -د 

، ورصـــید مـــصاریف الخـــسارة المرحلـــة المـــدورة المعدلـــة، ووهـــي  صـــافي قیمـــة األصـــول الثابتـــة

، االسـتثمارات فـي عـروض القنیـة أو فـي رؤوس التـشغیل، واإلنـشاءات تحـت التنفیـذالتأسیس وما قبل 

ــــة م ــــة لثنــــي الزكــــويًنعــــا لأمــــوال شــــركات محلی ــــسندات الحكومی ــــة االجــــل فــــي ال ، واالســــتثمارات طویل

  .السعودیة من الوعاء الزكوي، واألراضي

                                                
  .من الالئحة التنفیذیة لجبایة الزكاة) ٢(البند رقم : انظر )1(

 



 ٦١

حـسم ًویشترط لخصم األراضي والمباني من وعـاء الزكـاة أن تكـون مـسجلة باسـم الـشركة منعـا ل

أحــــد ، ویــــستثنى مـــن ذلــــك إذا كانـــت األراضــــي المـــسجلة باســــم أصـــول أخــــرى غیـــر مملوكــــة للـــشركة

الشركاء مقدمـة كحـصة عینیـة ضـمن رأس مـال الـشركة وهـذه األراضـي مـستغلة فـي نـشاط الـشركة أو 

  . حساب جار دائن یغطي كامل قیمتهاإذا كان للشریك المسجل باسمه األرض

وتحـــسم كــــذلك المـــصاریف الــــسنویة وهــــي جمیـــع المــــصاریف الــــضروریة الالزمـــة التــــي أنفقهــــا 

تـي سـاهمت فـي تحقیـق اإلیـراد الخاضـع للزكـاة كـاألجور والرواتـب ومـا المكلف خالل السنة المالیة وال

  .، وقیمة استهالك األصول الثابتة، والدیون المعدومة)١(في حكمها

 :)٢( الخطوات التطبیقیة للجبایة:ًثالثا

نــصت الالئحــة التنفیذیــة علــى أن علــى جمیــع المكلفــین مــن األفــراد والــشركات الــذین یزاولــون 

أو صـناعیة أو مالیــة أو خدمیـة ملزمــون بمـسك دفــاتر حـسابیة منظمــة یبـین فیهــا رأس ًأعمـاال تجاریــة 

یتعلـق باألعمـال التـي یمارسـونها فـي خـالل كـل عـام،  المال وما دخل علیهم أو خرج منهم في كل ما

ویــشترط أن تكــون هــذه الــدفاتر مــصدقة مـــن . ًقیــق الزكــاة المفروضــة علــیهم شـــرعاًلتكــون مرجعــا لتح

  .)٣(جاریة أو كتاب العدل في الجهات التي الیوجد فیها محكمة تجاریةالمحكمة الت

                                                
 ًنهــا تعتبـر توزیعــا للــربح ولــیسأل مـا عــدا رواتــب الـشركاء فــي الــشركات وأتعــاب ومكافـأت أعــضاء مجلــس اإلدارة )1(

  . علیهفةتكل
   محمد بن أحمد عامر، مدیر فرع مصلحة الزكاة والدخل بأبها، منطقة عسیر، المملكة العربیة تاذمقابلة مع األس )2(

  .م٢٥/٨/٢٠١٢السعودیة، بتاریخ 

 
   .من الالئحة التنفیذیة لجبایة الزكاة) ٦(البند رقم : انظر )3(
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كما أوجبت الالئحة علـى المكلفـین تقـدیم إقـرارات زكویـة تقـدم بتـواریخ محـددة، فهنـاك نموذجـان 

. خــاص بــالمكلفین الــذین لــدیهم حــسابات منتظمــة وهــو ،)١(/٢/اإلقــرار رقــم األول هــو : مــن اإلقــرارات

 هوتقـدم هـذ. وهو خاص بالـذین لیـست لـدیهم حـسابات منتظمـة، )٢(/٢/اإلقرار رقم  واإلقرار الثاني هو

األمـــــوال والبـــــضائع یملكــــه المكلـــــف مـــــن  اإلقــــرارات التـــــي تحتـــــوي بیانتهـــــا توضــــیح مقـــــدار قیمـــــة مـــــا

والممتلكــات والمقتنیــات النقدیــة ومــا یربحــه منهــا التــي یجــب علیهــا كلهــا الزكــاة ومقــدار زكاتهــا الواجبــة 

لـــى مـــأموري المالیـــة المختــــصین إل مـــن الـــسنة التالیــــة لـــسنة المكلـــف ًشـــرعا، وذلـــك فـــي الـــشهر األو

ٌتــي یقــوم بهــا كــل مــن المكلــف وهــذه الخطــوات العملیــة التــي توضــح األجــراءات ال. )٣(بتحــصیل الزكــاة

  .ومصلحة الزكاة من بدایة تسجیل المكلف في المصلحة إلى أن یدفع الزكاة ویتسلم شهادة بذلك

 :)٤(كیفیة تسجیل المكلفین الجدد لدى مصلحة الزكاة والدخل -أ 

 بالتوجه بعد سنة من اسـتخراج سـجله التجـاري إلـى - صاحب السجل التجاري -یقوم المكلف  .١

ًع لمــصلحة الزكــاة والــدخل، مــصطحبا الــسجل التجــاري وصــور مــن بطاقتــه الشخــصیة وعقــد أقــرب فــر

 .اإلیجار

                                                
 فــي الملحــق بات نظامیــةصــورة اإلقــرار الخــاص بالــشركات والمؤســسات الكبــرى، الــذین تكــون لــدیهم حــسا:  انظــر)1(

   .من هذه الرسالة) ٢٨٣(ص الثالث، 
الخاص بصغار التجـار أو أصـحاب المهـن، الـذین لـیس لـدیهم حـسابات ) الجزافي(صورة اإلقرار التقدیري :  انظر)2(

  .من هذه الرسالة) ٢٨٧( ص الخامس، في الملحق نظامیة
  .لزكاةمن الالئحة التنفیذیة لجبایة ا) ٢(البند رقم : انظر )3(
 إبــــراهیم بــــن علــــي المــــشایع، مــــساعد مــــدیر فــــرع مــــصلحة الزكــــاة والــــدخل بأبهــــا، بتــــاریخ مقابلــــة مــــع الــــشیخ )4(

  .م٢٦/٨/٢٠١٢
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ًیقوم الموظف المختص في إدارة خدمات المكلفین باستالم األوراق مـن المكلـف ویفـتح لـه ملفـا   .٢

 .ًخاصا من نسختین، األولى ورقیة والثانیة إلكترونیة

 الزكـــاة، حـــسب نـــوع نـــشاطه التجـــاري، فهنـــاك یعطـــى المكلـــف أحـــد اإلقـــرارت الخاصـــة بمكلفـــي .٣

ویخــــص أصــــحاب المحــــالت ) التقــــدیري(خــــاص بالنظــــام الجزافــــي  وهــــو) ٥(اإلقــــرار األخــــضر رقــــم 

وهـــو الخـــاص بأصـــحاب الـــشركات  )٢(التجاریـــة أو المهنیـــة الـــصغیرة، وهنـــاك اإلقـــرار األحمـــر رقـــم 

 .والمؤسسات ذات الحسابات النظامیة

 .ر الزكوي، ویسلمه للمصلحةیقوم المكلف بتعبئة اإلقرا .٤

 .یقوم الموظف بإدخال بیانات اإلقرار بجهاز الحاسب اآللي، ویسلم المكلف الرقم الممیز الخاص .٥

ــــربط  .٦ ــــى أحــــد أقــــسام إدارة الفحــــص وال  قــــسم التقــــدیري أو قــــسم الحــــسابات –یحــــول المكلــــف إل

إلقـــرار مـــن خـــالل  حـــسب نـــوع وحجـــم النـــشاط التجـــاري، لیـــتم التأكـــد مـــن صـــحة بیانـــات ا-النظامیـــة 

 .معرفة مقدار الوعاء الزكوي عن طریق محاسبین مختصین

  :كیفیة تحدید الوعاء الزكوي للمكلفین -ب 

یقــوم المكلــف بتعبئــة اإلقــرار فــي نهایــة العــام الزكــوي ویتوجــه إلــى أحــد قــسمي الحــسابات بــإدارة الفحــص 

وقـــسم ) الجزافیـــة(حـــسابات التقدیریـــة والــربط، حـــسب حالتـــه هـــل لــه حـــسابات نظامیـــه أو ال، حیـــث یوجـــد قــسم لل

  : آخر للحسابات النظامیة، لیتم تحدید الوعاء الزكوي لمعرفة قیمة الزكاة، حسب الحالتین كما یلي

  :)١()الجزافي(تحدید الوعاء الزكوي في قسم النظام التقدیري : الحالة األولى

ري فـي تحدیـد الوعـاء الزكـوي،  األسـلوب التقـدی فیهـاحددت الالئحة التنفیذیة الحاالت التي یتبـع

وذلـك عــن طریــق تحدیـد أقیــام البــضائع واآلالت واألدوات والمقتنیــات والممتلكـات فــي نهایــة العــام، أو 

                                                
ـــة مـــع األســـتاذ محمـــد زیـــاد، رئـــیس قـــسم الحـــساب التقـــدیري،)1(  بتـــاریخ،  بفـــرع مـــصلحة الزكـــاة والـــدخل بأبهـــا مقابل

 .م٢٦/٨/٢٠١٢
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ًسـواء مكتبیـا أو میـدانیابصورة تقدیریـة  ، ویـتم اتبـاع تقـدیر الوعـاء )١( لمـن لـیس لهـم موجـودات ظاهریـةً

  :لیها ویعتمد علیها في الحاالت التالیةإیوجد لدیهم حسابات یركن  الزكوي على الذین ال

 . عدم توفر حسابات نظامیة لدى المكلف یمكن االعتماد علیها لتحدید الوعاء الزكوي -

 .عدم قبول المصلحة لحسابات المكلف لوجود مالحظات جوهریة علیها  -

 .بات في الموعد النظامي المحددعدم تقدیم اإلقرار والحسا -

الخـــاص ) ٥( لطبیعــة النـــشاط حیـــث یوجــد اإلقـــرار األخــضر رقـــم ًویتحــدد الوعـــاء الزكــوي وفقـــا

ة إلضــافا علــى اإلقــرار، بهبالنظــام التقــدیري، الــذي یحتــوي وجهــه األول علــى بیانــات المكلــف وتوقیعــ

خــر فیحتــوي علــى جــدول یبــین عناصــر الــدخل ومجمــوع األربــاح، أمــا وجهــه اآل. إلــى إرشــادات عامــة

قرار یكتب بهـا نـاتج وعـاء الزكـاة وقیمـة الزكـاة الواجـب ت في اإلوبعد حسابها توجد خانا. ورأس المال

  .ٕسدادها، وكذلك خانات للتوقیعات الرسمیة للمحاسب ومدیر إدارة الفحص والربط وادارة المراجعة

فیقــــوم المحاســــب بتحدیــــد القیمــــة اإلجمالیــــة لعناصــــر الــــدخل كقیمــــة المــــستوردات مــــن الخــــارج 

لمقــاوالت، والمبیعــات الــسنویة، وأي إیــرادات أخــرى، ثــم یقــوم بتحدیــد ٕوالمــشتریات الداخلیــة، وایــرادات ا

الربح المتوقع منها حسب نوع النـشاط، وذلـك حـسب متوسـط نـسب الـربح المتفـق علیهـا، وتحـدد نـسب 

  :الربح كما یلي

  :نسبة الربح للمواد المستوردة .١

 .%١٠,٥تجارة عامة  -

 .%٥,٥خضار وفواكة  -

 .%٣,٥الحبوب  -

                                                
محـرم / ٢٦/مجلـة الزكـاة والـدخل العـدد  :ً أیـضاانظـر و.حـة التنفیذیـة لجبایـة الزكـاةمـن الالئ) ٧(البند رقم : انظر )1(

 .٢٥ ص،ه١٤٣٢
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 .%٢٠ المقاوالت  .٢

 .%١٥المبیعات السنویة  .٣

 .حسب نوع النشاط والتقدیر المیداني% ٢٥ -% ١٥األنشطة المهنیة من  .٤

فبعــد تحدیــد الــربح یــضاف إلــى قیمــة رأس المــال والنــاتج یكــون مقــدار الوعــاء الزكــوي، وتحــدد 

والنتیجـــة تكـــون مقـــدار الزكـــاة % ٢,٥قیمـــة الزكـــاة بـــضرب قیمـــة الوعـــاء الزكـــوي بنـــسبة الزكـــاة وهـــي 

  .)قیمة الزكاة الواجبة السداد% = ٢,٥ xقیمة وعاء الزكاة ( :  أيالواجب سدادها

  :)١(تحدید الوعاء الزكوي ألصحاب الحسابات النظامیة: الحالة الثانیة

    من المتعارف علیـه أن الـشركات والمؤسـسات الكبـرى تكـون لـدیها دفـاتر حـسابات نظامیـة، 

قـــة متناهیـــة، لـــذلك ألزمـــت مـــصلحة الزكـــاة والـــدخل مثـــل هـــذه تبـــین إیرادتهـــا ومـــصاریفها وأرباحهـــا بد

لمؤســسات، الــشركات والمؤســسات بتقــدیم إقــرارات حــسابیة دقیقــة، وأعــدت نمــوذج إقــرار خــاص بهــذه ا

 علـى ه اللون األحمر، الذي یحتـوي وجهـه األول علـى بیانـات المكلـف وتوقیعـذا) ٢(وهو اإلقرار رقم 

ناصـر اإلیـرادات عخـر فیحتـوي علـى جـدول یبـین ة، أمـا وجهـه اآلشادات عامإلضافة إلى إرااإلقرار ب

ٕواجمالیهــا، وعناصــر المــصاریف واجمالیهــا، واجمــالي النتیجــة التــي تمثــل الــربح أو ا ٕ لخــسارة الدفتریــة ٕ

جمــالي اإلیــرادات، ثــم عناصــر التعــدیالت علــى صــافي إجمــالي المــصروفات مــن إالناتجــة عــن طــرح 

ٕ واجمالیهـــا، ثـــم - كـــرأس المـــال واألربـــاح –وعـــاء الزكـــوي الموجبـــة ٕالنتیجـــة واجمالیهـــا، ثـــم عناصـــر ال

ٕ واجمالیهــا، ثــم - كـصافي األصــول الثابتــة –عناصـر الوعــاء الزكــوي الــسالبة التـي تحــسم مــن الوعــاء 

صــافي الوعــاء الزكــوي، ثــم قیمــة الزكــاة الــشرعیة، ثــم قیمــة التــسدیدات الزائــدة الــسابقة إن وجــدت، ثــم 
                                                

 سعید بن دبیس القحطاني، المحاسـب بقـسم الحـسابات النظامیـة، بفـرع مـصلحة الزكـاة والـدخل ستاذمقابلة مع األ )1(
  .م٢٦/٨/٢٠١٢بأبها، المملكة العربیة السعودیة، بتاریخ 
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ت النظامیـــة اوبهــذا یـــتم تحدیـــد الوعــاء الزكـــوي للمكلـــف بدقــة بموجـــب الحـــسابالمبلــغ الواجـــب ســـداده، 

للنــشاط ، حیــث تجمــع عناصــر الوعــاء الزكــوي ثــم یحــسم منهــا العناصــر الجــائزة الحــسم لیبقــى مقــدار 

  :ًلمعرفة مقدار الزكاة وفقا لآلتيالوعاء الزكوي، فتتم إجراءات تحدید الوعاء الزكوي 

ــــف ب .١ ــــاإلقرار، فتمنحــــه تقــــدیم إقــــراریقــــوم المكل ــــة ب ه وفــــق حــــساباته ویــــسدد قیمــــة الزكــــاة المبین

 . بقیمة المبالغ التي سددهاًالمصلحة إیصاال

بعـــد مراجعـــة ٕواجـــراء التعـــدیالت الالزمـــة دراســـة اإلقـــرار الزكـــوي  یقـــوم المحاســـب المخـــتص ب .٢

 علــى البنــود الحــسابات الختامیــة والجــداول والبیانــات المرفقــة وفحــصها بكــل دقــة وعنایــة، مــع التركیــز

ثـــم یعـــد . وقـــد یـــتم طلــب بعـــض البیانـــات مـــن المكلفــین أو المحاســـب القـــانوني. ذات األهمیــة النـــسبیة

الـربط الزكـوي حیـث یقـوم بالتعـدیالت الالزمـة علـى صـافي النتیجـة فـي إقـرار المكلـف ثـم یـضیفها إلـى 

لمخصـــــصات الحتیاطیــــات وااعناصــــر الوعــــاء الموجبـــــة كــــرأس المـــــال وصــــافي واألربــــاح المرحلـــــة و

والحـساب الجـاري، ثــم یحـسم عناصــر الوعـاء الــسالبة كاألصـول الثابتـة ومــا فـي حكمهــا للوصـول إلــى 

 .)١(الوعاء الزكوي

 .اإلقراروعتماد سب برفع الملف إلى رئیس القسم لالثم یقوم المحا .٣

یحــول الملــف إلــى إدارة المراجعــة التــي تقــوم بالمراجعــة النهائیــة لمــا قامــت بــه إدارة الفحــص  .٤

فـإذا اختلـف تقـدیر الـربط بـین اإلدارتـین یرفـع . الربط، فإما أن تعتمد الربط أو تبدي مالحظاتها علیـهو

 .األمر إلى مدیر الفرع لیفصل فیه

 .یتم اعتماد الربط في الحاسب اآللي والذي یعتمد فیه مبلغ الزكاة الواجبة .٥

                                                
 .٢٥هـ ص١٤٣٢محرم / ٢٦/لة الزكاة والدخل العدد مج: انظر) 1(

 



 ٦٧

مـــا یجـــب علیـــه أداؤه ، وبمقـــدار یـــتم إبـــالغ المكلـــف ومطالبتـــه بالفروقـــات الزكویـــة إن وجـــدت .٦

 ویــسلم فــاتورة الــسداد، التــي تحتــوي علــى الــرقم الممیــز، ورقــم الفــوتر )١(بإشــعارات رســمیة ذات أرومــة

 .، وقیمة مبلغ الزكاة)٠٢٠(الخاص بالزكاة 

  :مالحظة

ـــه أن یعتـــرض علـــى إ ـــغ المـــشعر بأدائـــه غیـــر مطـــابق لواقعـــه یحـــق ل ذا وجـــد المكلـــف أن المبل

لـى الجهـة التــي إب خــاص یرسـل بطریـق البریـد المــسجل اسـتدعاء مـسباإلشـعار الـذي وصـله بموجــب 

عتـــراض ٕلیـــه، واال ســـقط حقـــه فـــي االإًین یومـــا مـــن تـــاریخ وصـــول اإلشـــعار أشـــعرته بـــذلك خـــالل ســـت

  .)٢(والمراجعة، ویجب علیه أداء المبلغ المشعر بأدائه

 :كیفیة سداد الزكاة الواجبة  -  ج

 :ام سداد بطریقتین یقوم المكلف بدفع مبلغ الزكاة عن طریق نظ .١

 حیـــث یقـــوم - یوجـــد فـــرع ألحــد البنـــوك فــي معظـــم فـــروع المــصلحة –بواســـطة البنــك : األولــى

، )٠٠٠٠٤+ رقمـــه الممیـــز (بإدخـــال مبلـــغ الزكـــاة فـــي حـــساب زكاتـــه لـــدى مـــصلحة الزكـــاة والـــدخل 

  . بذلكًویتسلم إیصاال

لـغ الزكـاة فـي حـسابه لـدى بواسطة الصراف اآللي حیث یقوم المكلـف بـدفع مب:  الثانیةةوالطریق

 ٠٢٠(ورقمـه الممیــز ورقـم الزكــاة ) ٠٢٠(المـصلحة الـذي یتكــون مـن رقــم الفـوترة الخـاص بالمــصلحة 

  .یصال الدفع من الصراف اآلليإ، ویأخذ )٠٠٠٠٤+  الخاص بالمكلف الرقم الممیز+ 

                                                
  .من الالئحة التنفیذیة لجبایة الزكاة) ٩(البند رقم : انظر )1(
  .من الالئحة التنفیذیة لجبایة الزكاة) ١٠(البند رقم : انظر )2(

 



 ٦٨

ًعلمــا أن المــصلحة مرتبطــة إلكترونیــا مــع جمیــع البنــوك فبمجــرد تــسدید المكلــف للزكــ اة یظهــر ً

 .)١(التسدید مباشرة في الحاسب اآللي الخاص بمصلحة الزكاة والدخل

  یقــوم المكلــف بمراجعــة المــصلحة لیتــسلم شــهادة دفــع الزكــاة، والتــي یــشترط وجودهــا كوثیقــة  .٢

رسـمیة عنــد مراجعــة جمیــع الـدوائر الحكومیــة لتخلــیص المعــامالت الخاصـة بتــراخیص مزاولــة النــشاط 

 . )٢(تخلیص أي معاملة إال بوجود هذه الشهادةالتجاري، حیث ال یتم 

ًتقــوم مــصلحة الزكــاة والــدخل بتحویــل أمــوال الزكــاة یومیــا علــى حــساب الــضمان االجتمــاعي   .٣

بمؤســسة النقــد العربــي الــسعودي، حیــث قامــت وزارة المالیــة وبالتنــسیق مــع وزارة الــشؤون االجتماعیــة 

لـــضمان االجتمـــاعي بمؤســـسة النقـــد العربـــي ومؤســـسة النقـــد العربـــي الـــسعودي بفـــتح حـــساب مـــستقل ل

تـودع فیـه زكـاة عـروض التجـارة المحـصلة مـن مـصلحة  ) ٢٣٠٣٠١٠٠٠٠٠٦(السعودي تحت رقـم 

  .)٣(الزكاة والدخل والتي یصرف منها مباشرة على المستفیدین والمستفیدات من الضمان االجتماعي

  :م٢٠١٠-٢٠٠٦ حصیلة زكاة األعوام من  -د

تــه مــصلحة الزكــاة للــضمان االجتمــاعي خــالل الــسنوات اخلمــسة الــسابقة حــوايل بلــغ إمجــايل مــا أورد

  .)٤(اثنني وثالثني مليارا ومثامنائة مليون لایر

  

                                                
زكـاة والـدخل ستاذ سعید بن دبیس القحطاني، المحاسـب بقـسم الحـسابات النظامیـة، بفـرع مـصلحة المقابلة مع األ )1(

  .م٢٦/٨/٢٠١٢بأبها، المملكة العربیة السعودیة، بتاریخ 

 
  .من هذه الرسالة) ٢٨٢(في الملحق الثاني، ص الزكاة صورة لشهادة :  انظر)2(
  .٢٦، ص ٢٧ العدد ،مجلة الزكاة والدخل:  انظر)3(
  .٢٥، ص ٢٧مجلة الزكاة والدخل ، العدد : انظر) 4(
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 ٧٠

  : العقوبات التي تلحق بمن تخلف عن أداء الزكاة-هـ 

یقوم فرع المصلحة بالتعامل مع المتأخرین في دفع المستحقات الزكویة على ثالث مراحل 

  :)١(هي كالتالي

  :المرحلة األولى

المستحق للسداد خالل فترة توجیه خطاب رسمي للمكلف یوضح فیه الربط الزكوي والمبلغ  .١

 .محدودة

إذا انتهت الفترة ولم یتجاوب المكلف أو لم یرد على الخطاب المذكور أعاله یتم توجیه  .٢

 .ة بأسبوعینًخطاب ثان أیضا خالل فترة محدود

  .طاب الثاني یتم توجیه إخطار أخیرالمحددة بالخإذا انتهت الفترة  .٣

  :المرحلة الثانیة

بعدم ) الخ..... مكتب االستقدام –لدیات  الب–مكتب العمل ( الكتابة إلى الدوائر الحكومیة تتم

  .اون مع المكلف حتى یثبت مراجعتناالتع

  :المرحلة الثالثة

  .ظامیةالرفع أو الكتابة لإلدارة العامة التخاذ اإلجراءات الن

 :نعامجبایة زكاة الزروع واأل: الفرع الثالث

 ):لجان الخرص(جبایة زكاة الزروع والثمار : ًأوال

ًنظرا الختالف طبیعة زكاة الحبوب والثمار بكونها عینیة عن زكاة عروض التجارة التي هي 

یة، ولوجود عبارة عن أموال نقدیة وتتفق مع طبیعة عمل وزارة المالیة المنحصر في األموال النقد

ًجهات حكومیة أخرى مختصة باألمور الزراعیة وهي وزارة الزراعة، ونظرا لعدة عوامل تتعلق 

                                                
  .٢٥ ص،هـ١٤٣٢  محرم ٢٦ العدد ،خلمجلة الزكاة والد: انظر )1(

 



 ٧١

باألموال الزكویة العینیة، كصعوبة النقل وسرعة التلف التي تستوجب السرعة في التوزیع، من أجل 

میة ذلك تحاول المملكة تجنب هذه المعضالت حیث رأت أن تتضافر جهود المؤسسات الحكو

للوصول إلى الكیفیة المثلى لجبایة وتوزیع زكاة الزروع والثمار فتم تكلیف عدد من الجهات 

 تكلیف كل من وزارة المالیة حیث تم. الحكومیة ذات العالقة المباشرة بكل من المزارعین والمحتاجین

یل اللجان التي ووزارة الزراعة واإلمارة والمحاكم وهیئة األمر بالمعروف، وذلك للتتعاون على تشك

  .كیفیة توزیع الزكاة من جهة أخرى، وتقوم بجبایة من جهةالتقوم ب

بجبایة جمیع أصناف الزروع والثمار عدا القمح وذلك ) لجان الخرص(وتقوم هذه اللجان 

لوجود جهة حكومیة خاصة تعني به ولها ارتباط مباشر بمزارعیه، وسوف نتحدث عن لجان 

  .وعن كیفیة زكاة القمح) لهافیة عمتشكیلها، وكی(الخرص 

 :لجان الخرص

 : تعریفها- أ

 من خالل - عدا القمح –هي لجان فنیة زراعیة ذات خبرة في تقدیر كمیات الحبوب والثمار 

الزیارات المیدانیة للمزارع، تقوم بخرص الحبوب والثمار بعد القیام بالحسابات الفنیة المطلوبة، لذلك 

  .سمیت لجان الخرص

  :)١(تشكیلها كیفیة -ب 

                                                
اهللا بـن  عبـد/ فرحان بن ظافر القرني، مـدیر فـرع وزارة المالیـة بمدینـة أبهـا، واألسـتاذ/  من األستاذ  مقابلة مع كل)1(

شــــرافیة علــــى لجــــان الخــــرص، قــــسم اإلیــــرادات بفــــرع وزارة المالیــــة بأبهــــا، بتــــاریخ عــــضو اللجنــــة اإل محمــــد ســــعید،
   .م٢٥/٨/٢٠١٢

    

 



 ٧٢

 تقوم وزارة المالیة بتوجیه خطاب إلى أمیر المنطقة تطلب منه تشكیل اللجنة المركزیة  - ١

كزیة لجبایة زكاة الحبوب والثمار في النطاق الجغرافي لإلمارة، فیقوم األمیر بتشكیل اللجنة المر

یئة األمر بالمعروف مارة ووزارة المالیة ووزارة الزراعة والمحكمة وهالمكونة من أعضاء یمثلون اإل

 .والنهي عن المنكر، ویدعوها إلى االجتماع لتختار اللجنة اإلشرافیة الممثلة لنفس الجهات

ختیار لجان المتابعة على مستوى المحافظات، كل لجنة تتكون تجتمع اللجنة اإلشرافیة ال - ٢

 .من عضوین، یمثلون وزارة الزراعة ووزارة المالیة

عدد لجان الخرص لكل مركز أو محافظة وتقوم بتسمیة تقوم لجان المتابعة بتحدید  - ٣

وتتكون لجنة الخرص من ثالثة أعضاء . أعضائها وفق الشروط المحددة من قبل اللجنة اإلشرافیة

 وهم رئیس اللجنة من وزارة الزراعة، والخارص من وزارة الزراعة ،یمثلون وزارة الزراعة ووزارة المالیة

ة  المالیة، ثم یتم عرض أسماء أعضاء اللجان على اللجنة اإلشرافیأو المالیة، والكاتب من وزارة

 .إلعتمادها أو تعدیلها إذا لزم

  :)١( كیفیة عملها- ج  

تقوم اإلمارة قبل شهر من خروج لجان الخرص بإرسال كتاب إلى المحافظات والمراكز 

لمالیة تقوم بالتمهید ًالتابعة لها تحث المزارعین على التعاون مع لجان الخرص، علما أن وزارة ا

 اللجان في وسائل اإلعالم المختلفة لخروج تلك اللجان عن طریق اإلعالن عند بدء عمل تلك ال

 .)٢(سیما في الصحف المحلیة

                                                
  .م٢٠١١ أغسطس، ٢٤مقابلة مع األستاذ عبد اهللا الحربي، مدیر فرع مصلحة الزكاة بجدة، بتاریخ  )1(
  :، ورابطهم٧/٨/٢٠١٢: اإلعالن بموقع وزارة المالیة السعودیة، بتاریخ:  انظر)2(

http://www.mof.gov.sa/Arabic/Announcements/Pages/announcement_562012.aspx  
م،  ٢٠١٢ یونیــــــــو ١٠ -ـ هــــــــ ١٤٣٣ رجــــــــب ٢٠، االحــــــــد ١٦٠٥٧موقــــــــع جریــــــــدة الریــــــــاض،  العــــــــدد : وانظــــــــر

http://www.alriyadh.com/2012/06/10/article743144.html.  

 



 ٧٣

 تغطي ًتنزل لجان الخرص في مواعیدها المحددة لتغطي جمیع المراكز والمحافظات، فمثال

إلى كل مزرعة لخرص كمیات الحبوب أو منطقة عسیر عشرین لجنة منها ثالث ألبها، فتذهب 

الصادر من وحدة الزكاة ) ٢(الثمار وفق نموذج الوثیقة الخاص بخرص زكاة الحبوب والثمار رقم 

على بیانات المزرعة وصاحبها، : ً، والذي یحتوي أوال)١(التابعة إلدارة اإلیرادات العامة بوزارة المالیة

فیه بیانات ونوع الثمار المزروعة كعدد النخیل وكم : ً وثانیا.حتها، ورقم سجلها المدنيوالتي تبین مسا

یبین نوع الثمر وتقدیر كمیة االنتاج : ًوثالثا. نتاجهاإ ومساحة الحبوب المزروعة ومتوسط المثمر منه،

، ومقدار الزكاة بالصاع وما یعادلها بالكیلو، وتوقیع أسماء لجنة قعة بالصاع وبما یعادلها بالكیلوالمتو

بیانات تسلیم المزارع للزكاة المستحقة علیه، تبین اسم المحافظة والمركز واسم : ًورابعا. الخرص

  .الجمعیة الخیریة المعتمدة التي قام المزارع بتسلیم الزكاة لها، والتوقیعات والختم الرسمي

 ًلم یقم صاحب المزرعة بتسلیم زكاته عینا وتشیر الوثیقة إلى أنه ال یعتد بهذه الوثیقة ما

  .و المحافظة أو المركز التابع لهللجمعیة أ

  :ًعلما أن وثیقة الخرص نصت على أن لها أربع نسخ كالتالي

 .تسلم لفروع وزارة المزارعة) النسخة البیضاء(أصل الوثیقة  .١

 .تسلم للمزارع) النسخة الزرقاء(الصورة األولى  .٢

حافظة أو المركز التي تقع تسلم للجمعیة الخیریة أو الم) النسخة الحمراء(الصورة الثانیة  .٣

 .المزرعة داخل نطاق أمارة المنطقة لیتم قبض وتوزیع الزكاة بموجبها

 .تر األصلي الخاص بوزارة المالیةتبقى في الدف) النسخة الصفراء(الصورة الثانیة  .٤

 مة لصوامع الغالل ومطاحن الدقیق،أما زكاة القمح فتتم جبایتها بالتعاون مع المؤسسة العا

نتاج القمح بأسعار تشجیعیة من المزارعین، حیث تقوم بتحصیل إالجهة المسؤولة عن شراء لكونها 

                                                
  .من هذه الرسالة) ٢٨٦(الملحق الرابع، ص  في الثمار صورة وثیقة خرص زكاة الحبوب أو:  انظر)1(

 



 ٧٤

الزكاة المستحقة عن طریق اقتطاعها من قیمة القمح قبل دفعها للمزارع، وتحول تلك المبالغ لوزارة 

 .المالیة، التي تحولها إلى وكالة الضمان االجتماعي

 ):امل جبایة األنعامعو(بایة زكاة بهیمة األنعام ج: ًثانیا

عوامل (تشكل لجان مشتركة من وزارتي الداخلیة والمالیة بالتنسیق مع إمارات المناطق، وتسمى 

تقوم وزارة المالیة بالتمیهد لذلك . عنها قبل أن تنزل هذه العوامل الجوالة ، ویتم اإلعالن)جبایة األنعام

م المختلفة بفترة مناسبة، تحث من خالله عن طریق اإلعالن عن خروج تلك العوامل في وسائل اإلعال

، وتكون مهمتها الخروج إلى البوادي لتعداد األنعام من )١(جمیع المكلفین على التعاون مع تلك اللجان

ّإبل وغنم وماعز عند مواردها التي یحددها مساحون جغرافیون متخصصون، ثم تقدر زكاتها وتحصلها 

وتخضع هذه العوامل لرقابة كل من . ًقدا إذا رغب المزكي بذلكبصورة عینیة أو بتحصیل قیمة الزكاة ن

وزارتي الداخلیة والمالیة حیث تختص وزارة المالیة بالمتابعة والرقابة المالیتین، كما یحدد لها برنامج 

  .)٢(عمل ومدة جبایة، ویتم تورید ما یحصل من زكاة األنعام إلى وزارة المالیة

  :زكاةتوزیع أموال ال: رابعالفرع ال

  ):وكالة الضمان االجتماعي(: توزیع أموال الزكاة النقدیة: ًأوال

 خاصــــة –بمــــا أن نظــــام الزكــــاة فــــي المملكــــة یفــــصل بــــین عملیتــــي تحــــصیل الزكــــاة وتوزیعهــــا 

 لــذلك نجــد تــشریعات جبایــة الزكــاة تتحــدث عــن تحــصیل الزكــاة فقــط وال تــأتي بــأي -األمــوال النقدیــة 

بتحویــل أمــول الزكــاة مباشــرة إلــى حــساب وكالــة الــضمان االجتمــاعي ٕذكــر عــن توزیعهــا، وانمــا أمــرت 

ًوهنــاك یختفــي تقریبــا مــسمى أمــوال الزكــاة، فتــصبح ضــمن أمــوال . التــابع لــوزارة الــشؤون االجتماعیــة
                                                

: اإلعالن منشور في موقع وزارة المالیة على الرابط التالي )1(
aspx.2304201_0announcement/Pages/Announcements/Arabic/sa.gov.mof.www://http.  

، المــوارد العلمیــة لبرنــامج التــدریب علــى تطبیــق الزكــاة فــي المجتمــع اإلســالمي المعاصــرقحــف، منــذر، :  انظــر)2(
، جــدة، المملكــة العربیــة ٢ط ، المعهــد اإلســالمي للبحــوث والتــدریب، البنــك اإلســالمي للتنمیــة،٣٣وقــائع النــدوة رقــم 

  .٣٣٣م، ص٢٠٠١السعودیة، 

 



 ٧٥

الحكومـــة وذلـــك ألنهـــا تـــضاف إلـــى األمـــوال الحكومیـــة التـــي تخـــصص للـــضمان االجتمـــاعي ضـــمن 

  .المیزانیة السنویة للدولة

عطـــاء نبـــذة عـــن إض هـــذه الـــضوابط واألنظمـــة مـــن خـــالل دث باختـــصار عـــن بعـــوســـوف نتحـــ

ـــة الـــضمان االج هیتهـــا، ومواردهـــا، ونطـــاق عملهـــا، وأنـــواع أصـــحاب الحاجـــات التـــي تمـــاعي، ماوكال

تشملهم برامجها، ومقدار المعاشات التـي تـصرف لألسـر الفقیـرة وتطورهـا مـن بدایـة صـرفها قبـل أكثـر 

مع ذكر بعض األرقام التي توضـح مقـدار مـا ینفـق مـن مـساعدات مالیـة ًمن خمسین عاما إلى اآلن، 

  .للمواطنین من خاللها

  :وكالة الضمان االجتماعي

  : تعریفها- أ

هـــي وكالـــة حكومیـــة تابعـــة لـــوزارة الـــشؤون االجتماعیـــة، وظیفتهـــا رعایـــة كافـــة المحتـــاجین مـــن 

 أفرعهـا المنتـشرة فـي جمیـع منـاطق المواطنین السعودیین وتقـدیم المـساعدات الالزمـة لهـم، وذلـك عبـر

  .المملكة

  : مواردها-ب 

تقــوم مــوارد وكالــة الــضمان االجتمــاعي علــى مــا یرصــد لهــا مــن أمــوال الدولــة التــي تعتمــد مــن 

خـالل المیزانیــة الــسنویة للحكومــة، ومــن أمــوال الزكــاة التــي تحــول مــن خــالل مــصلحة الزكــاة والــدخل، 

نح فــي المواســم والمناســبات كــشهر رمــضان واألعیــاد، والتــي باإلضــافة إلــى الهبــات الملكیــة التــي تمــ

  .تصل إلى مبالغ كبیرة خاصة في السنوات التي یرتفع فیها فائض في المیزانیة

  : نطاق وآلیته عملها-ج 

یقتـــصر نـــشاط وكالـــة الـــضمان االجتمـــاعي مـــن الناحیـــة الجغرافیـــة علـــى األراضـــي الـــسعودیة، 

  .سعودیین فقط، فجمیع برامجها توجه للمواطنینوتقتصر مساعداتها على المواطنین ال

 



 ٧٦

فبعـــد أن یتقـــدم المـــواطن المحتـــاج للمـــساعدة بجمیـــع أوراقـــه الثبوتیـــة وعنوانـــه : أمـــا آلیـــة عملهـــا

 بدراســة أحــوال – بــاحثین اجتمــاعیین -حــسب الــشروط المطلوبــة لكــل حالــة، تقــوم اللجــان المختــصة 

لـــب الخدمــة أو المــستفید، مــن خــالل البحــث اآللـــي ویــتم التأكــد مــن اســتحقاق المتقــدم بط. المتقــدمین

  الـشهري بواســطة نظـام الــربط اآللـي بــین وكالـة الــضمان االجتمـاعي والجهــات الحكومیـة ذات العالقــة

، المؤســــسة العامــــة للتقاعــــد، المؤســــسة العامــــة للتأمینــــات االجتماعیــــة، الجــــوازات، األحــــوال المدنیــــة(

فقــد شــددت وزارة . )١( یمنــع اسـتحقاقهً نظامیــاًأن لدیــه مانعـا، فیـستبعد كــل مــن یتـضح )الخدمـة المدنیــة

الــشؤون االجتماعیــة علـــى أن معظــم مــصاریف الـــضمان االجتمــاعي مــن الزكـــاة، ممــا یــستدعي مـــن 

ــــاك حــــاالت تتعفــــف عــــن تلقــــي . المــــستفیدین التأكــــد مــــن أحقیــــتهم فــــي الزكــــاة وأكــــدت الــــوزارة أن هن

  .)٢(أن مصاریف الضمان االجتماعي من الزكاةمخصصات الضمان االجتماعي بمجرد معرفتها ب

بعد التأكد من استحقاق المتقدمین للمـساعدة یـتم تـصنیفهم حـسب حاجـاتهم، وتـضاف أسـماؤهم 

  .یدین من نظام الضمان االجتماعيإلى المستف

  :برامجهاالمستفیدون من  -د 

كــــة العربیــــة یـــستفید مــــن الخــــدمات التــــي تقــــدمها بــــرامج وكالـــة الــــضمان االجتمــــاعي فــــي الممل

ّالـــسعودیة كافـــة الفئـــات المحتاجـــة مـــن المـــواطنین، كـــالفقراء واألرامـــل واألیتـــام والمطلقـــات والمعلقـــات 

والمهجــورات وابــن الــسبیل وأصــحاب الحاجــات والكــوارث، وتــصرف معاشــات أو مــساعدات الــضمان 

  :)٣(وقد قسمت المساعدات حسب الفئات التالیة. ًللمستحقین وفقا لشروط سهلة ومیسرة

  :فئة المعاشات -١

                                                
  .٣٠، ص ٢٧الضمان االجتماعي، العدد والدخل، حوار مع وكیل الوزارة لشؤون مجلة الزكاة :  انظر)1(
  .٢٦، ٢٧مجلة الزكاة والدخل، العدد :  انظر)2(
  .٢٦، ٢٧مجلة الزكاة والدخل، العدد :  انظر)3(

 



 ٧٧

تــصرف معاشــات شــهریة للحــاالت التــي تحتــاج إلــى مــساعدة مــستمرة، نتیجــة العجــز الــدائم أو 

عـــدم وجـــود عائـــل، بـــشرط أن تكـــون للمتقـــدم أو المتقدمـــة مجموعـــة مـــن اإلثباتـــات كالهویـــة أو دفتـــر 

تــب المتقــدم العائلــة، وأن تنطبــق علیــه بعــض الــشروط منهــا أن تكــون اإلقامــة فــي نطــاق خــدمات المك

وتـشمل . له، وأن یخضع المتقدم أو المتقدمة لدراسة الحالة مـن خـالل الزیـارات المیدانیـة عنـد الحاجـة

  .) سنة، األرامل، والمطلقات، األیتام١٨فوق سن : الرجال: (فئة المعاشات أربع فئات هي

  :  فئة المساعدات-٢

المؤقتة وفق شـروط محـددة تصرف مساعدات مؤقتة أو مقطوعة إلصحاب الحاجات الطارئة و

أصـحاب العجـز المؤقـت، ( :مشابهة لشروط أصحاب المعاشـات، وتـشمل هـذه الفئـة أربـع حـاالت هـي

 ..).. كالحریق هجرها، أصحاب الكــوارثيالت أسر السجناء، األسر المتغیب عنها عائلها أو

  : تطور معاش الضمان االجتماعي-ه 

ـــــضمان  ـــــر قـــــرارات ) المـــــساعداتالمعاشـــــات و(ٕمـــــرت معاشـــــات واعانـــــات ال بعـــــدة مراحـــــل، عب

وتعلیمــات ســامیة عدیــدة، صــدرت لتواكــب غــالء المعیــشة مــن أجــل المحافظــة علــى اســتمرار الحیــاة 

ولعـــدم تكـــرار هـــذه القـــرارات التــي ذكرتهـــا ضـــمن التـــشریعات فـــي بدایـــة المطلـــب، . الكریمــة للمـــواطنین

مـاعي بـشكل مختـصر وذلـك عبـر سوف أقتصر على سـرد التطـور فـي زیـادة معاشـات الـضمان االجت

  :الجدول التالي

  

  

  

  

  

 



 ٧٨

  ١تطور معاشات الضمان االجتماعي في المملكة العربية السعودية
  معاش العائل  ) أفراد ٧( معاش األسرة   العام
   لایر٣٦٠   لایر١٥٤٠  هـ١٣٨٢
   لایر١٠٨٠   لایر٥٤٠٠  هـ١٣٩٤
   لایر١٦٢٠   لایر٨١٠٠  هـ١٣٩٦
   لایر٢٢٦٨   لایر١١٣٤٠  هـ١٤٠١
   لایر٥٤٠٠   لایر١٦٢٠٠  هـ١٤١٣
     لایر٢٨٠٠٠  هـ١٤٢٦
    ) أفراد٨(  لایر ٣١١٠٠  هـ١٤٢٧

القاضي برفع الحد األعلى لعدد أفراد األسره التي يشملها ) ٢٠/أ(هـ صدر األمر السامي رقم ١٤٣٢وفي عام 
  :حسب الجدول التاليوتم اعتماد معاشات الضمان االجتماعي . ١ًفردا) ١٥(إلى ) ٨(الضمان االجتماعي من 

  عدد األفراد  المبلغ الشهري  المبلغ السنوي
 ١  لایر٨٦٢  لایر١٠٣٤٠
 ٢  لایر١١٤٦  لایر١٣٧٥٠
 ٣  لایر١٤٣٠  لایر١٧١٦٠
 ٤  لایر١٧١٤  لایر٢٠٥٧٠
 ٥  لایر١٩٩٨  لایر٢٣٩٨٠
 ٦  لایر٢٢٨٣  لایر٢٧٣٩٠
 ٧  لایر٢٥٦٧  لایر٣٠٨٠٠
 ٨  لایر٢٨٥١  لایر٣٤٢١٠
 ٩  لایر٣١٣٥  لایر٣٧٦٢٠
 ١٠  لایر٣٤١٩  لایر٤١٠٣٠
 ١١  لایر٣٧٠٣  لایر٤٤٤٤٠
 ١٢  لایر٣٩٨٨  لایر٤٧٨٥٠
 ١٣  لایر٤٢٧٢  لایر٥١٢٦٠
 ١٤  لایر٤٥٥٦  لایر٥٤٦٧٠
 ١٥  لایر٤٨٤٠  لایر٥٨٠٨٠

 



 ٧٩

 هـ ١٤٢٨/ ١٤٢٧للعام المالي  جمالي المبالغ التي صرفها الضمان االجتماعيإجدول یبین 
  )١(اطق المملكةحسب من

 
 

 

                                                
 م،٢٠١٠هــ ، وزارة الـشؤون االجتماعیـة، المنـشور ١٤٢٧/١٤٢٨الكتاب االحصائي السنوي للعام المالي : انظر) 1(

  .٢٢٢ص

 



 ٨٠

 هـ ١٤٢٨/ ١٤٢٧للعام المالي  جمالي المبالغ التي صرفها الضمان االجتماعيإ جدول یبین
  )١(حسب مناطق المملكة

  
 ):الحبوب والثمار: (توزیع أموال الزكاة العینیة: ًثانیا

یقــة لقــد عرفنــا مــن خــالل دراســتنا لكیفیــة جبایــة زكــاة الحبــوب والثمــار أن النمــوذج الخــاص بوث

الخـــرص یجبـــر المـــزارع علـــى تـــسلیم زكاتـــه العینیـــة إلـــى جهـــات معینـــة هـــي المحافظـــة أو المركـــز أو 

الجمعیـــة الخیریـــة المعتمـــدة فـــي منطقتـــه، حیـــث تقـــوم لجـــان مختـــصة یـــتم تـــشكیلها مـــن قبـــل إمـــارات 

ور المنـاطق بدراســة أوضـاع الفقــراء، بنـاء علــى طلبـات یتقــدمون بهـا إلیهــا، وبتقـدیر حاجــاتهم مـن التمــ

  .وغیرها، فتوزع  تمور أو حبوب كل منطقة على فقرائها

ممــا ســبق یتـــضح أنــه ال توجــد فـــي المملكــة العربیـــة مؤســسة مــستقلة لجبایـــة الزكــاة وتوزیعهـــا، 

ٕوانمــا وزعــت مهــام جبایــة وتوزیــع الزكــاة علــى مؤســسات حكومیــة قائمــة بــذاتها، لهــا مهامهــا الرئیــسیة 

  .ات في الدول األخرىوالتي توجد مثیالتها في جمیع الحكوم
                                                

  .٢٠٧-٢٠٦هـ ، وزارة الشؤون االجتماعیة، ص١٤٢٦/١٤٢٧حصائي السنوي للعام المالي الكتاب اإل: انظر )1(
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ــــضرائب أساســــا، كغیرهــــا مــــن  ــــدخل التــــي تقــــوم بتحــــصیل ال ــــك مؤســــسة الزكــــاة وال ًبمــــا فــــي ذل

ة الثانیــة فــي أولویــة بــوالــدلیل علــى أن جبایــة الزكــاة تــأتي بالمرت. المؤســسات الــضریبیة فــي دول العــالم

 الزكـاة، بجبایـة عمل المصلحة هو أن المراسـیم الخاصـة بتحـصیل الـضرائب سـبقت المراسـیم الخاصـة

أمــا جبایــة أمــوال الزكــاة العینیــة فقــد تعــددت . ًهــذا فیمــا یخــص زكــاة عــروض التجــارة التــي تجبــى نقــدا

الجهــات التــي تقــوم بجبایتهــا وتوزیــع زكاتهــا، فــدور وحــدة زكــاة الــزروع والثمــار واألنعــام التابعــة لــإلدارة 

إذ تقــوم . میــة عدیــدة، حــسب نــوع الزكــاةالعامــة لإلیــرادات بــوزارة المالیــة هــو بالتنــسیق مــع جهــات حكو

بالتنسیق مع المؤسـسة العامـة لـصوامع الغـالل ومطـاحن الـدقیق لجبایـة زكـاة القمـح، وتنـسق مـع وزارة 

الداخلیة لجبایة زكاة بهیمة األنعام، وتنسق مع إمارات المناطق ووزارة الزراعـة والمحـاكم وهیئـة األمـر 

  .بوب والثماربالمعروف والنهي عن المنكر لجبایة الح

أمــا توزیــع الزكــاة فقــد تعــددت الجهــات التــي تقــوم بــذلك، حــسب نــوع كــل مــال، فزكــاة األمــوال 

النقدیــة تتــولى توزیعهــا وكالــة الــضمان االجتمــاعي، واألمــوال العینیــة تتــولى توزیعهــا جهــات حكومیــة 

  .تابعة إلمارات المناطق التي قد توزعها بمعرفتها أو بواسطة الجمعیات الخیریة

  نشاء الصندوق الملكي السعودي للزكاة؟إفهل آن األوان لصدور مرسوم ملكي ب
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  :اقع جبایة الزكاة في دولة الكویتو: المطلب الثاني

  :البنیة التشریعیة: الفرع األول

تكــون البنیــة التــشریعیة للزكــاة فــي دولــة الكویــت مــن قــانونین ومجموعــة مــن اللــوائح التنفیذیــة ت

ات وزاریـــة، والتــي تتـــضمن األحكـــام التفـــصیلیة أو التكمیلیــة الالزمـــة لتیـــسیر تنفیـــذ التــي صـــدرت بقـــرار

القــوانین، فقــد صــدر القــانون األول بإنــشاء بیــت الزكــاة، ولــم یتطــرق لجبایتهــا، وتــرك أمــر دفــع الزكــاة 

طواعیــة، أمــا القــانون الثــاني فاســمه قــانون الزكــاة ومــساهمة الــشركات المــساهمة العامــة والمقفلــة فــي 

مــن % ١ دفــع نــسبة الــشركات الكویتیــة المــساهمة العامــة والمقفلــةمیزانیــة الدولــة، الــذي أوجــب علــى 

وسـنتعرف علـى هـذین القـانونین، ثـم نتعـرف علـى . وزارة المالیة تنفیذ هـذا القـانونإلى أرباحها، وأوكل 

  .ُما شرع من خالل اللوائح التنفیذیة التي تنظم عمل بیت الزكاة

  :القوانین: ًوالأ

ــانون إنــشاء بیــت الزكــاة -١ م، فــي عهــد صــاحب ١٩٨٢  صــدر أول تــشریع للزكــاة عــام :ق

الـذي نـص  ،)١( بـشأن إنـشاء بیـت الزكـاة١٩٨٢ لـسنة ٥خ جابر الصباح، وهـو قـانون رقـم یالسمو الش

علــــى إنــــشاء أول مؤســــسة عامــــة مــــستقلة للزكــــاة فــــي دولــــة الكویــــت، باســــم بیــــت الزكــــاة، تكــــون لهــــا 

وقـد نـصت بعـض مـواده . ة، وتخضع إلشـراف وزیـر األوقـاف والـشؤون اإلسـالمیةالشخصیة االعتباری

  :على ما یلي

ــــة مــــستقلة باســــم بیــــت الزكــــاة تكــــون لهــــا الشخــــصیة ): ١(مــــادة  تنــــشأ هیئــــة عامــــة ذات میزانی

  .االعتباریة، وتخضع إلشراف وزیر األوقاف والشؤون اإلسالمیة

  :تتكون موارد بیت الزكاة من اآلتي):  ٢(مادة 

                                                
ـــوائح وأنظمـــة بیـــت الزكـــاة، بیـــت الزكـــاة، : انظـــر.  م١٩٨٢ ینـــایر ١٦، ه ١٤٠٣ ربیـــع األول ٢١صـــدر فـــي ) 1( ل

 .٧م، ص ٢٠١٠الكویت، اإلصدار الرابع، 
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  . أموال الزكاة التي تقدم طواعیة من األفراد أو من غیرهم-أ 

 الهبــات والتبرعــات التــي تقــدم مــن الهیئــات والمؤســسات العامــة والجمعیــات والــشركات واألفــراد، -ب

  .التي یقبلها مجلس اإلدارة

  . اإلعانات السنویة من الدولة-ج 

وقـاف والـشؤون اإلسـالمیة وعـضویة یكون لبیت الزكاة مجلـس إدارة برئاسـة وزیـر األ): ٣(مادة 

  :كل من

  . وكیل وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمیة-أ 

  . وكیل وزارة الشؤون االجتماعیة والعمل-ب

  . مدیر عام المؤسسة العامة للتأمینات االجتماعیة-ج 

  . مدیر إدارة شؤون القصر-د 

 وظیفة عامة ویـتم تعییـنهم بقـرار  ستة من الكویتیین من ذوي الخبرة والكفاءة ممن ال یتولون أي-ه 

  .من مجلس الوزراء لمدة ثالث سنوات قابلة للتجدید

  .دت اختصاصات مجلس اإلدارةدح) ٤(مادة 

 فـــي شـــأن الزكـــاة ومـــساهمة الـــشركات المـــساهمة العامـــة :٢٠٠٦ لـــسنة ٤٦قـــانون رقـــم  -٢

ریبة، فهـو قـانون زكـاة لمـن وهو عبارة عن قانون هجـین، بـین الزكـاة والـض. والمقفلة في میزانیة الدولة

الـشركات الكویتیـة المـساهمة العامـة آمن بها، وضریبة لمن ال یؤمن بفریضة الزكـاة، فقـد أوجـب علـى 

مــن أرباحهــا، وتــرك لهــا تحدیــد نیتهــا، هــي تنویهــا زكــاة أو ال، فــإذا نــوت إنهــا % ١ دفــع نــسبة والمقفلــة

كاة تبقى األمـوال فـي وزارة المالیـة تـضیفها إلـى ٕزكاة، تحول المبالغ إلى بیت الزكاة، واذا نوت غیر الز

  :وقد نصت بعض مواده على ما یلي. میزانیة الدولة لتنفق في المرافق العامة
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 من صـافي أربـاح الـشركات الكویتیـة المـساهمة ًسنویا%) ١(تحصل نسبة مقدارها ): ١ (المادة

 بهــا میزانیاتهــا الــسنویة ً علیهــا مرفقــاالعامــة والمقفلــة، ولهــذه الــشركات عنــد تقــدیم إقراراتهــا بالمــستحق

كمـا أن لهـا أن  بموجب هذا القانون أن تحدد القدر الذي یمثل زكاة عن أموالها مـن المبلـغ المحـصل،

َویعاقـب كـل مـن قـدم . ًتطلب توجیه المبلغ المـستحق علیهـا أو جـزءا منـه إلـى إحـدى الخـدمات العامـة

د التهــرب مــن أداء النــسبة المــشار إلیهــا فــي الفقــرة بیانــات غیــر صــحیحة، أو امتنــع عــن تقــدیمها بقــص

الف دینــار، آاألولـى مـن هـذه المـادة بـالحبس مـدة ال تجـاوز ثـالث سـنوات، وبغرامـة ال تجـاوز خمـسة 

 .أو بإحدى هاتین العقوبتین مع الحكم بسداد المبلغ المطلوب

ولـى لـصالح الخزانـة العامـة تتولى وزارة المالیة تحصیل النسبة المقررة بالمـادة األ):  ٢( المادة 

 .للدولة بالكیفیة التي ینظمها هذا القانون والئحته التنفیذیة

ٕیــصدر وزیــر المالیــة الالئحــة التنفیذیــة لهــذا القــانون التــي تبــین قواعــد واجــراءات ):  ٣( المــادة 

نة التحصیل واإلنفاق لألموال المحصلة في مدة ال تتجاوز سنة من تـاریخ صـدور هـذا القـانون متـضم

المصارف الشرعیة للزكاة بعـد أخـذ موافقـة هیئـة الفتـوى بـوزارة األوقـاف والـشؤون اإلسـالمیة وذلـك مـع 

 . مراعاة أحكام المادة األولى من هذا القانون

یـــستثنى مـــن تطبیــــق هـــذا القـــانون الـــشركات المملوكــــة للحكومـــة والتـــي یــــصدر ):  ٤( المـــادة 

  .  المشار إلیه١٩٥٥لسنة ) ٣( علیها المرسوم رقم بإنشائها قوانین خاصة، والشركات التي یطبق

  :    اللوائح التنفیذیة: ًثانیا

 :لوائح وأنظمة بیت الزكاة -أ 

اللــوائح التنفیذیـــة هــي األنظمـــة التـــي تتــضمن األحكـــام التفـــصیلیة أو التكمیلیــة الالزمـــة لتـــسییر 

ریعیة، كمــا أنهــا تعــد بمثابــة تــشریع  للقواعــد التــشً ومــساعداً مكمــالً هامــاًتنفیــذ القــوانین، وتعتبــر عمــال
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وتتـضمن أهمیـة اللـوائح والـنظم الداخلیـة فـي بیـت الزكـاة العدیـد مـن . )١(فرعي لتنظیم العمل في البیت

الجوانـــب التنظیمیـــة مـــن أبرزهـــا صـــالحیات مجلـــس اإلدارة، وكیفیـــة إدارة أمـــوال المیزانیـــات الخاصـــة 

  .بیت الزكاةبالبیت، وأوجه إنفاق األموال وغیرها من أعمال 

وقد صـدر عـدد مـن القـرارات الوزاریـة بـشأن وضـع مجموعـة مـن اللـوائح التنفیذیـة لتـسییر عمـل 

م، والتـــي عـــدلت بعـــدة قـــرارات، منهـــا ١٩٨٣لـــسنة ) ٨، ٧، ٣، ٢: (بیـــت الزكـــاة، منهـــا القـــرارات رقـــم

لــــوزاري رقــــم ، والقــــرار ا)٢( بــــشأن تعــــدیل الالئحــــة المالیــــة لبیــــت الزكــــاة٤/٢٠٠٣القــــرار الــــوزاري رقــــم 

الالئحـة العامـة :  بشأن تعدیل لوائح وأنظمة بیت الزكاة، والذي أقر مجموعـة مـن اللـوائح هـي١٦/٩٤

لبیت الزكاة، والالئحـة الداخلیـة للهیئـة الـشرعیة لبیـت الزكـاة، والئحـة توزیـع الزكـاة والخیـرات، والالئحـة 

  : ذه اللوائح كما یليالمالیة لبیت الزكاة، وسنتعرف على بعض المواد التي وردت في ه

  :الالئحة العامة لبیت الزكاة -١

  : مادة، وسوف أقتصر على ذكر أهم تلك المواد كما یلي/٥٢/احتوت الالئحة على 

مجلـس إدارة البیـت ": بینت مهام واختـصاصات وصـالحیات مجلـس اإلدارة بقولهـا) ٣٦(المادة 

ًخــذ مــا یــراه الزمــا مــن القــرارات لتحقیــق هــو الــسلطة القائمــة علــى شــؤونه، وتــصریف أمــوره، ولــه أن یت

  ."الغرض الذي قام البیت من أجله

 : اختصاصات الرئیس والتي منها ما یليتحدد) ٣٧(المادة 

  ... الرئیس هو المشرف على تنفیذ السیاسة العامة للبیت-

 یدعو المجلس لالنعقاد، ویرأس جلساته، وله توزیـع اختـصاصات محـددة علـى األعـضاء أو -

  ...هم بمهام خاصة متعلقة بنشاط البیتتكلیف

                                                
 .٣م، ص ٢٠١٠، ٤اة، بیت الزكاة، الكویت، طلوائح وأنظمة بیت الزك )1(
 .٦٩م، ص ٢٠١٠، ٤لوائح وأنظمة بیت الزكاة، بیت الزكاة، الكویت، ط )2(

 



 ٨٦

  . یصدر اللوائح الداخلیة للمجلس وللبیت-

 یكون للرئیس اختصاصات وسلطات الوزیر في وزارته عند إشـرافه علـى إدارة البیـت فیمـا لـم -

  .یرد به نص خاص

  : د من المهام منهادحددت اختصاصات المدیر بع) : ٣٩(مادة 

ة التنفیذیــة للبیــت، ویقــوم بتــصریف جمیــع شــؤونه الداخلیــة فــي  یتــولى المــدیر مــسؤولیة اإلدار-

  .المجاالت المالیة واإلداریة

ً ینفذ قرارات المجلس والرئیس وفقا-   . لما ورد في هذه الالئحة من أحكامّ

  . یمثل البیت أمام القضاء وصالته بالغیر-

 خطــط اإلدارات  علــىً یــضع ویقتــرح الخطــط التفــصیلیة لمختلــف أوجــه نــشاطات البیــت، بنــاء-

  . لألهداف والسیاسات والمؤشرات التي یقررها المجلسًالمختلفة، ووفقا

 یقـــوم بإعـــداد مـــشروع میزانیـــة البیـــت والحـــساب الختـــامي وفقـــا لألحكـــام والقواعـــد الـــواردة فـــي -

  .الالئحة المالیة

  یعرض على المجلس المؤشرات الرئیسیة ألوجه نـشاطات البیـت فـي تقریـر كـل ثالثـة شـهور-

  . فیه مستوى األداء واإلنجاز واالقتراحات الخاصة بتطویر العملًوتقریر سنوي، مبینا

علــى المــدیر تزویــد المجلــس والــرئیس والجهــات المختــصة بجمیــع البیانــات الالزمــة لمباشــرة  -

  .اختصاصاتها المتعلقة بأعمال البیت

  .و الرئیسّ عما سبق یكون للمدیر السلطات التي یفوضه فیها المجلس أً فضال-

یمسك البیـت مجموعـة مـن الـدفاتر والـسجالت المحاسـبیة واإلحـصائیة التـي تتفـق ): "٤٦(مادة 

  ".مع طبیعة عمله كهیئة ذات میزانیة مستقلة

  ."یجوز للبیت تنمیة واستثمار أمواله بما ال یتعارض وأحكام الشریعة اإلسالمیة: ")٤٩ (مادة

 



 ٨٧

لمــادة الــسابقة یجــوز للبیــت اقتنــاء بعــض األصــول ِمــع عــدم اإلخــالل بمــا جــاء با): "٥٠ (مــادة

لغـــرض تملیكهـــا لمـــستحقي الزكـــاة مـــن عـــدیمي أو محـــدودي الـــدخل دون مقابـــل أو بمقابـــل رمـــزي أو 

  ."بجزء من ثمنها، كما یجوز تقدیمها كأدوات إنتاج أو بصفة أمانة أو تأجیرها لهم بإیجار رمزي

ت المـستحقة وفـق الـضوابط التـي یـضعها  للحـاالةیجوز للبیت تقدیم قروض حـسن): "٥١ (مادة

  ".المجلس في هذا الشأن

  :الالئحة الداخلیة للهیئة الشرعیة لبیت الزكاة -٢

 

 

  

  

  

  

  :نصت الالئحة الداخلیة للهیئة الشرعیة على ما یلي

  :االختصاصات"

  .المیةِ النظر في اللوائح التنظیمیة لبیت الزكاة، واقتراح تصحیحها بما یوافق الشریعة اإلس- ١

  . االطالع على أعمال بیت الزكاة و أنشطته، لضمان مطابقتها ألحكام الشریعة اإلسالمیة- ٢

 إبداء الرأي من الوجهة الشرعیة في المسائل المعروضة علـى الهیئـة مـن قبـل مجلـس اإلدارة أو -٣ 

  .ّاللجان المتفرعة عنه أو إدارة بیت الزكاة

 الحق فـي االطـالع علـى جمیـع اللـوائح التنظیمیـة - مهامها  في سبیل تمكینها من أداء- للهیئة -٤

  .والنماذج العملیة، والمبادئ المتبعة للتورید والتنمیة والتوزیع

 



 ٨٨

 للهیئـــة طلــــب النظـــر فــــي التطبیقــــات العملیـــة التــــي یظـــن أنهــــا وقعــــت مخالفـــة ألحكــــام الــــشریعة -٥

  .اإلسالمیة

  :العضویة واالنعقاد

  . لهاًأعضاء الهیئة رئیسا یختار مجلس اإلدارة من بین -٦

ً یكــون اجتمــاع الهیئــة صــحیحا بحــضور غالبیــة األعــضاء الــذین یــصدر قــرار مــن رئــیس مجلــس -٧

  .اإلدارة بعضویتهم فیها

 لهـا مـن بـین أعـضائها أو مـن غیـرهم، علـى أن یـصدر بمكافـأة المقـرر قــرار ً تختـار الهیئـة مقـررا- ٨

  .من المدیر

ٕ أصــوات الحاضــرین مــن األعــضاء، واذا تــساوت األصــوات یــرجح  تــصدر الهیئــة قــرارات بأغلبیــة- ٩

  .الجانب الذي فیه الرئیس

ًجتماعــا كــل شــهر علــى األقــل بــصفة دوریــة، ویمكــن أن تعقــد جلــسات طارئــة عنــد ا تعقـد الهیئــة -١٠

  .الحاجة بدعوة من الرئیس

  :القرارات

ً یعد مقرر الهیئة محاضر االجتماعات المتـضمنة بیانـا-١١ ّ  ًالحاضـرین والغـائبین، وملخـصا ألسـماء ّ

ٕلآلراء، والـنص الكامـل للقـرارات الـصادرة، كمـا یقـوم بالتحـضیر للجلـسة واعـداد جـدول األعمـال وتلقـي 

ّالمالحظات المعروضة على الهیئـة، وابـالغ إدارة بیـت الزكـاة بـالقرارات المتخـذة مـن خـالل المحاضـر  ٕ

  .حاتها بتوقیع األعضاءّالموقعة وتحفظ من األوراق المدروسة نسخة مذیلة صف

 للهیئــة أن تــستعین بمــوظفي بیــت الزكــاة أو غیــرهم بــدعوتهم لالجتمــاع لــإلدالء بالبیانــات التــي -١٢

  . فقط ًتحتاج إلیها، ویكون دور هؤالء استشاریا

  

 



 ٨٩

  :الهیئة الشرعیة العالمیة للزكاة

  . لهاًوتتبع الهیئة الشرعیة في بیت الزكاة، ویكون رئیس الهیئة الشرعیة رئیسا

  :)١(الئحة توزیع الزكاة والخیرات -٣

  : مادة، أهمها ما یلي/٢٢/وقد احتوت على 

یقتــصر الــصرف مــن الزكــاة علــى المــسلمین، علــى أنــه یجــوز الــصرف منهــا لغیــرهم ): ٢(مــادة 

  .إذا كانوا من المؤلفة قلوبهم، أو العاملین علیها في غیر الجبایة والتوزیع

مــن  ّل میزانیــة الزكــاة والخیــرات أولویــة ومقــدار مــا یــصرفیحــدد المجلــس مــن خــال: )٤(مــادة 

 ألحكــام الــشریعة اإلســالمیة ًاألمـوال فــي مــصارف الزكـاة الــشرعیة وفــي أوجــه الخیـر والبــر العــام، وفقـا

  . لألحكام الواردة في هذه الالئحةًوطبقا

 -الفقــراء  :تــصرف الزكــاة علــى األصــناف الثمانیــة اآلتــي بیانهــا دون غیرهــا، وهــي):  ٥(مــادة 

 - وفــي ســبیل اهللا –والغــارمون  - وفــي الرقــاب - والمؤلفــة قلــوبهم - والعــاملون علیهــا -والمــساكین 

  .وابن السبیل

واألرامــل، والمطلقــات، والــشیوخ،  األیتــام،: (بینــت المقــصود بــالفقراء والمــساكین وهــم): ٦(مــادة 

 عـن العمـل، وأسـر الـسجناء، وأســر  الـدخول الـضعیفة، والطلبـة، والعـاطلونووالعجـزة، والمرضـى، وذو

  .، وحددت شروط كل فئة من من هذه الفئات)المفقودین

العــــاملین علیهــــا، والمؤلفــــة قلــــوبهم، وفــــي  ( المقــــصود بكــــل مــــن/١٢–٧/وحــــددت المــــواد مــــن 

، حیــث ذكــرتهم بالتفــصیل مــع ذكــر الــشروط التــي )الرقــاب، والغــارمین، وفــي ســبیل اهللا، وابــن الــسبیل

  .همیجب أن تتوفر فی
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یجـــــوز " نـــــهأب) الـــــصدقات ( طـــــرق صـــــرف الخیـــــرات/١٧-١٦-١٥-١٤-١٣/وبینـــــت المـــــواد 

صـــرف الخیـــرات إلـــى أصـــناف صـــرف الزكـــاة الثمانیـــة، وللجنـــة حینئـــذ التجـــاوز عـــن بعـــض الـــشروط 

وذكــــرت . وتـــصرف كـــذلك علــــى المنكـــوبین وعلـــى وجـــوه الخیـــر العامـــة." المبینـــة فـــي صـــرف الزكـــاة

خیــــر والبـــر، حیـــث دكـــرت معظــــم المؤســـسات األهلیـــة والكثیـــر مــــن المجـــاالت التـــي تـــشملها وجـــوه ال

  .األنشطة االجتماعیة والدعویة

كیفیـــة طلـــب المـــساعدات، فقــد حـــددت الخطـــوات التـــي یتبعهـــا : /٢٠-١٩-١٨/وبینــت المـــواد 

 .مقدم الطلب، واإلجراءات التي یتبعها الصندوق حتى تصرف المساعدة لمستحقها

  :)١(اة الالئحة المالیة لبیت الزك-٤

  :  ، منها ما یلي مادة٨٠وقد تضمت هذه الالئحة 

ّیكـون للبیـت میزانیـة مـستقلة تـشمل جمیـع اإلیـرادات المقـدر تحـصیلها والمــصروفات ): ٢(مـادة  ّ

ّالمقــدر إنفاقهــا خــالل الــسنة، وتتبــع الــسنة المالیــة للبیــت فــي بــدایتها ونهایتهــا التــواریخ المقــررة لمیزانیــة 

  .الدولة

تــودع أمــوال البیــت بــالبنوك التــي یختارهــا مجلــس اإلدارة، وتــتم عملیــات الــصرف ) : ١٩(مــادة 

ویجــــوز .  لمــــستندات وأســــالیب الــــصرف المعتمــــدة لــــدى إدارة الــــشؤون المالیــــةًشــــیكات طبقــــا بموجــــب

الــصرف باســتخدام وســائل وفــاء قانونیــة كالــدفع مــن خزینــة الــصرف بالبیــت التــي تمــول بــدفعات نقدیــة 

  .أمین الخزینة المختص، ویحدد المدیر مقدار هذه الدفعاتیحرر بها شیك باسم 

                                                
، بــشأن تعــدیل الالئحــة المالیــة لبیــت م٢٠٠٣/ ٤رار الــوزاري رقــم قــم، بموجــب ال٢٠٠٣ مــایو ٣١صــدرت  فــي  )1(

 .٤٥م، ص ٢٠١٠، ٤لوائح وأنظمة بیت الزكاة، بیت الزكاة، الكویت، ط: الزكاة، انظر
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یــتم تحـــصیل مــستحقات البیــت بموجـــب إشــعار إیــداع لحـــساب البیــت فــي البنـــوك : )٤٦(مــادة 

 لألســالیب ًوفقــا ّالتــي یحــددها، أو بــشیكات علــى البنــوك باســم البیــت أو بإیــصال نقــدي علــى الخزینــة،

  .المعتمدة لدى إدارة الشؤون المالیة

ٕتتولى اإلدارة المالیـة مراجعـة إیـصاالت تـسلم واشـعار اإلیـداع بالبنـك للتحقـق مـن ) : ٤٨ (مادة ّ

َّتمام التورید فعال وأن المبلغ المورد یتضمن كافة المتحصالت النقدیة ً.  

ترسل الشیكات الواردة للبیت إلى البنك المختص فـي صـباح الیـوم التـالي لورودهـا ): ٤٩(مادة 

  .على األكثر

تـــنظم حـــسابات البیـــت فیمـــا یخـــص المیزانیـــة وفـــق أصـــول المحاســـبة وقواعـــدها ) : ٥٠(مـــادة 

ــــسجالت والــــدفاتر الحــــسابیة والنمــــاذج وأشــــكالها  ــــة، وتحــــدد ال المعمــــول بهــــا فــــي الحــــسابات الحكومی

  .ومحتویاتها وكیفیة استعمالها بقرار من المدیر بناء على عرض مدیر الشؤون المالیة

ًسجالته المحاسبیة األساسیة لإلیرادات والمـصروفات وفقـا للنظـام  یقوم البیت بفتح: )٥٣(مادة 

المحاســـبي المتبـــع، مـــع مراعـــاة التقـــسیم والتبویـــب الـــذي صـــدرت بـــه المیزانیـــة ووجـــوب االلتـــزام بهـــذا 

التبویــب فــي جمیــع الكــشوفات والبیانــات والمراســالت؛ كمــا یجــب أن یكــون القیــد فــي الــسجالت حــسب 

  .یة البیتاألنواع الواردة في میزان

یخـتص مكتــب التـدقیق الــداخلي بـإجراء المراجعــة والتـدقیق علــى األعمـال المالیــة ) : ٦٩(مـادة 

واإلداریــة للبیــت، وذلــك بــشكل مــستمر علــى مــدار الــسنة وال یجــوز أن یعهــد إلیــه بــأي عمــل یتعــارض 

  .مع اختصاصاته

المنـصوص علیهـا فـي هـذه تعتبر مخالفة مالیة، مخالفة القواعـد واألحكـام المالیـة ) : ٧٢(مادة 

  .الالئحة

 



 ٩٢

ًیجــوز للبیــت التــأمین علــى ممتلكاتــه ضــد األخطــار المحتملــة وذلــك وفقــا لألحكــام ): ٧٣(مــادة 

  .الشرعیة

یــصدر المــدیر كافــة القــرارات التنفیذیــة لمــا تتــضمنه هــذه الالئحــة، وخاصــة فیمـــا ): ٧٥(مــادة 

ــــة مــــن حیــــث الجــــرد والتفتــــیش المــــالي وأســــ ــــق بأســــلوب الرقاب لوب العمــــل ومــــسئولیات وواجبــــات یتعل

ًالمــــسئولین وتعتبــــر جــــزءا متممــــا لهــــا، وكــــذلك األنظمــــة اآللیــــة التــــي تحقــــق تــــسهیل العمــــل فــــي هــــذه 

  .المجاالت

  :)١(الالئحة المالیة للزكاة والخیرات -٥

  : یلي مادة، وأهم موادها ما) ٧٩ (ةالالئحوقد تضمنت هذه 

ّ أمـــوال الزكـــاة والخیـــرات للبیـــت، وتحـــدد أولویـــة ٕتـــنظم هـــذه الالئحـــة مـــوارد وانفاقـــات): ٢(مـــادة  ّ

ّومقــدار مــا یــصرف مــن األمــوال فــي مــصارف الزكــاة الــشرعیة فــي أوجــه الخیــر والبــر العــام؛ ویتــولى 

ًالمجلس وضع اللوائح المالیة واإلداریة واتخـاذ القـرارات الالزمـة لتنفیـذ هـذه الالئحـة وفقـا للمـواد الثانیـة 

  .لبیتوالرابعة من قانون إنشاء ا

ّیكـــون للبیـــت میزانیـــة تـــشمل جمیـــع اإلیـــرادات المقـــدر تحـــصیلها واإلنفاقـــات المقـــدر): ٣(مـــادة  ّ 

إنفاقهــا خــالل الــسنة المالیــة، وتكــون الــسنة المالیــة مــن أول ینــایر حتــى نهایــة دیــسمبر مــن كــل عــام 

  .ّمیالدي، وتنظمها قواعد وأحكام خاصة

فاقـات إلـى حـسابات رئیـسیة وحـسابات فرعیـة، تقسم عناصر كـل مـن اإلیـرادات واإلن): ٤(مادة 

 بتحدیـــد الحـــسابات الرئیـــسیة والفرعیـــة حـــسب الحاجـــة وطبیعـــة ًویـــصدر المـــدیر أو مـــن یفوضـــه قـــرارا

  .العمل
                                                

 ، بــشأن تعــدیل الالئحــة المالیــة للزكــاة م٢٠٠٣/ ٥قــرار الــوزاري رقـم م، بموجــب ال٢٠٠٣ مــایو ٣١صـدرت  فــي  )1(
لـوائح وأنظمـة : دل ووزیر األوقاف والشؤون اإلسالمیة رئیس مجلس إدارة بیت الزكاة، انظروزیر الع: والخیرات، باسم

 .٦٩ م، ص٢٠١٠، ٤بیت الزكاة، بیت الزكاة، الكویت، ط

 



 ٩٣

ّتعتبــر أمــوال الزكــاة والخیــرات والهبــات والتبرعــات ومــا شــابهها مــن ضــمن إیــرادات ): ٥(مــادة 

  .ة المالیة التالیة للصرف منه في نفس األغراضّمیزانیة الزكاة والخیرات، ویدور الفائض للسن

ّتحــدد هــذه الالئحــة أوجــه الــصرف مــن هــذه المیزانیــة علــى المــشاریع واألنــشطة ومــا ): ٦(مــادة 

ًیتعلق بها من أجور وحوافز، علـى أن یـتم الـصرف وفقـا لألحكـام والـضوابط والـسیاسات التـي یـضعها 

  .البیت في هذا الشأن

ّاد مشروع المیزانیـة التقدیریـة برئاسـة المـدیر أو مـن یفوضـه ولهـا أن تشكل لجنة إعد): ٧(مادة 

  .تدعو من تراه من المختصین

ًتـــصرف المبـــالغ المقـــررة للمـــساعدات بموجـــب شـــیكات، ویجـــوز صـــرفها نقـــدا أو ): ٢٩(مـــادة  ّ

  .تحویلها إلى الحساب

إیــــصال یـــتم تحـــصیل اإلیـــرادات بموجـــب شـــیكات علـــى البنـــوك باســـم البیـــت أو ب): ٤٢(مـــادة 

  .تحصیل نقدي على خزینة البیت، ویتم التورید للخزینة بموجب استمارة تورید

ًتعــــد اإلدارة خــــالل الثالثــــة أشــــهر التالیــــة النتهــــاء الــــسنة المالیــــة حــــسابا ختامیــــا، ): ٥٦(مـــادة  ً ّ

  .موضحا فیه اإلیرادات واإلنفاقات الفعلیة بالنسبة لكل نوع ویعرض على المدیر

راجعــــة حــــسابات أمــــوال الزكــــاة وغیرهــــا مراقــــب حــــسابات أو أكثــــر مــــن ّیتــــولى م: )٧٠ (مــــادة

المحاسبین القانونیین، یصدر بتعیینه وتحدید مكافأته قرار من مجلس اإلدارة؛ وللمراقب فـي كـل وقـت 

الحــــق فـــــي االطـــــالع علـــــى الـــــدفاتر والـــــسجالت الخاصـــــة بـــــأموال الزكـــــاة وغیرهـــــا، وطلـــــب البیانـــــات 

  .حصول علیها ألداء مهمتهواإلیضاحات التي یرى ضرورة ال

للمـــدیر ســـلطة وضـــع واعتمـــاد اللـــوائح والقواعـــد واإلجـــراءات التـــي تكفـــل اســـتمرار ): ٧٣(مـــادة 

ّالرقابــة الفعالــة علــى صــرف واســتعمال وتــداول الــسجالت والــدفاتر والمطبوعــات التــي یــستعملها البیــت 

  .في شأن المیزانیة

 



 ٩٤

یــة لمــا تتــضمنه هــذه الالئحــة، وخاصــة فیمـــا یــصدر المــدیر كافــة القــرارات التنفیذ): ٧٤(مــادة 

ـــة مــــن حیــــث الجــــرد والتفتــــیش المــــالي وأســــلوب العمــــل ومــــسئولیات وواجبــــات  ــــق بأســــلوب الرقابـ یتعل

ًالمسئولین واألسالیب والطرائق اآللیة التي تتخذ في هذا الشأن، وتعتبر جزءا متمما لها ً.  

 المالیــة یعمــل بمیزانیــة الــسنة الــسابقة إذا لــم یــتم اعتمــاد المیزانیــة قبــل بــدء الــسنة): ٧٥(مــادة 

  .حتى یتم اعتمادها

ّیجوز للمدیر أن یفوض نوابه في بعـض اختـصاصاته المنـصوص علیهـا فـي هـذه ): ٧٧(مادة 

  .الالئحة

  :)١()وزارة المالیة( الئحة تطبیق قانون الزكاة -ب

، رغـــم وجـــود مؤســـسة ُكلفـــت وزارة المالیـــة بتنفیـــذ قـــانون الزكـــاةبدایـــة قـــد یتـــساءل المـــرء، لمـــاذا 

وهذا التساؤل ال یلغي حق الدولة في تحدید الجهـة المناسـبة لتنفیـذ ! حكومیة مختصة بفریضة الزكاة؟

 أن هــذا القــانون لــم یــستهدف فــي تــشریعه جبایــة  لكــن الــسبب مــن وجهــة نظــر الباحــث هــوالقــانون، و

ًجــزء مـــن فریـــضة الزكـــاة فقـــط، وانمـــا أضـــاف إلیهــا هـــدفا ؛ )ة فـــي میزانیـــة الدولـــةالمـــساهم( آخـــر وهـــو ٕ

، تــرك لهــم اختیــار مــن صــافي األربــاح% ١دفع مــا نــسبته ِّفالمــشرع بعــدما ألــزم أصــحاب الــشركات بــ

نون به الزكاة أم ضریبة للمساهمة في میزانیة الدولـة، وكـأن القـانون لـم یوجـه عَّمسمى ما دفعوه، هل ی

نــصفه زكــاة ونــصفه ضــریبة، ویؤیــد ) هجــین(ُللمــسلمین فقــط، بــل وجــه للمــسلمین وغیــرهم، فهــو قــانون 

جــزء یحــول إلــى بیــت الزكــاة، : ینأبموجــب هــذا القــانون، تنقــسم إلــى جــزّذلــك أن األمــوال التــي تحــصل 

كزكاة تصرف في مصارفها الشرعیة، وجزء یضاف إلى میزانیة الدولـة، كـضریبة علـى الـدخل، وسـیتم 

نفیـذ هـذا القـانون إلـى بیـت الزكـاة الـذي ّ المشرع أال یوكل تى لذلك رأ.بیان ذلك في موضوع المعوقات

                                                
 فــي شــأن ٢٠٠٦ لــسنة ٤٦ بإصــدار الالئحــة التنفیذیــة للقــانون رقــم ٢٠٠٧لــسنة ) ٥٨(قــرار وزیــر المالیــة رقــم  )1(

  .٢٠٠٧ نوفمبر ٢٥: بتاریخ ، الصادر اهمة العامة والمقفلة في میزانیة الدولةالزكاة ومساهمة الشركات المس

 



 ٩٥

 لغیـــر ًیعمــل وفــق أحكــام الــشریعة اإلســالمیة، وأوكــل تنفیـــذه إلــى وزارة المالیــة، حتــى ال یــسبب حرجــا

علـى   الذین یـدفعون النـسبة بنیـة المـساهمة فـي المیزانیـة العامـة؛، الطوائف األخرىأتباع المسلمین أو

.  إلــى بیــت الزكــاة- التــي یــصرح مــن دفعوهــا أنهــا زكــاة -زكــاة أن تقــوم وزارة المالیــة بتحویــل مبــالغ ال

  :وسیتم عرض بعض مواد هذه الالئحة كما یلي

یتحـــدد الـــدخل الخاضـــع علـــى أســـاس الـــدخل اإلجمـــالي النـــاتج عـــن العملیـــات علـــى ): ٢(مــادة 

اخـــتالف أنواعهـــا، بعـــد خـــصم الخـــصومات المـــسموح بهـــا؛ وهـــي كافـــة المـــصروفات والتكـــالیف التـــي 

 .ها الشركةتتكبد

ة قبـــل ســـریان القـــانون تلتـــزم الـــشركات الكویتیـــة المـــساهمة العامـــة والمقفلـــة المؤســـس): ٦(مـــادة 

ـــد كمـــا تلتـــزم .  مـــن بـــدء ســـریان القـــانونً وزارة المالیـــة فـــي مـــدة ال تتجـــاوز تـــسعین یومـــاىبالتـــسجیل ل

التــسجیل لــدى وزارة الــشركات الكویتیــة المــساهمة العامــة والمقفلــة والتــي تؤســس بعــد العمــل بالقــانون ب

 ًاوتـــصدر وزارة المالیـــة تعمیمـــ.  مـــن تــاریخ تأسیـــسهاًالمالیــة بموجـــب إخطـــار یقـــدم خــالل ثالثـــین یومـــا

بــالنموذج المعتمــد لتــسجیل الــشركات، وتحــدد فــي ذات التعمــیم إجــراءات تــسجیل الــشركات والبیانــات 

  .الواجب إرفاقها

ًإلقــرار المــالي لــوزارة المالیــة مــدققاعلــى الــشركات الخاضــعة للقــانون أن تقــدم ا): ٧(مــادة   مــن َّ

قبل أحد مكاتب المحاسبة والمراجعة المعتمدة لدى وزارة المالیة، خـالل مـدة ال تتجـاوز الیـوم الخـامس 

عــشر مــن الــشهر الرابــع، التــالي لنهایــة الفتــرة الخاضــعة وســداد المبلــغ المــستحق مــع اإلقــرار علــى أن 

  :یرفق به اآلتي

  . والقوائم المالیة واإلیضاحات المتممة لهاالمیزانیة العمومیة .١

  .المستندات المؤیدة للتوزیعات النقدیة المستلمة .٢

 . محضر الجمعیة العمومیة .٣

 



 ٩٦

 بــــالنموذج المعتمـــــد لإلقـــــرار المـــــالي الــــذي تلتـــــزم بـــــه الـــــشركات ًوتــــصدر وزارة المالیـــــة تعمیمـــــا

  .الخاضعة للقانون

مـــن هـــذه الالئحـــة ) ٧(لي المـــشار إلیـــه بالمـــادة ار المـــایحـــق لـــوزارة المالیـــة فحـــص اإلقـــر): ٩(مـــادة 

كمـا یحـق   علیه على ضـوء المـستندات المؤیـدة لـه وكافـة الوقـائع الثبوتیـة،ًومراجعته، ولها أن تجري تعدیال

لهـا إجـراء الـربط التقـدیري علــى الـشركات الخاضـعة للقـانون التـي لــم تلتـزم بتقـدیم اإلقـرار المـالي، والحــاالت 

  .فیذیة التي تصدرها وزارة المالیة للتعامیم التنًفیها تحدید الدخل الخاضع طبقااألخرى التي یتعذر 

، أو الـربط بطریقـة ون فـي حالـة تعـدیل اإلقـرار المـاليیحق للـشركة الخاضـعة للقـان: )١٠(مادة 

ویكــون ربــط المبلــغ  ؛ مــن تــاریخ إخطارهــا بكتــاب الــربطًالتقــدیر أن تعتــرض كتابــة خــالل ســتین یومــا

، وتلتـــزم الـــشركة بالـــسداد نقـــضى المیعـــاد المـــذكور دون اعتـــراض واجـــب األداء إذا اًاائیـــالمـــستحق نه

  .ً التالیة العتبار الربط نهائیاًخالل الثالثین یوما

 التالیــة لتــاریخ تقدیمـــه، ًعلــى وزارة المالیــة البـــت فــي االعتــراض خــالل التـــسعین یومــا): ١١( مــادة 

اضــعة للقــانون علــى تحدیــد المبلــغ المــستحق خــالل الفتــرة المــشار ٕواذا اتفقــت وزارة المالیــة مــع الــشركة الخ

، وعلــى الــشركة دفعــه خــالل الثالثــین ًإلیهــا یــتم ربــط المبلــغ المــستحق بموجــب هــذا االتفــاق ویــصبح نهائیــا

  . التالیة على تاریخ االتفاق، ویعتبر عدم رد وزارة المالیة على االعتراض بمثابة رفض لهًیوما

 كـــان لهــــا أن ًض اعتـــراض الـــشركة الخاضــــعة للقـــانون صـــراحة أو ضـــمناإذا رفـــ): ١٢(مـــادة 

 مـن تــاریخ ًتطعـن فـي قـرار الـرفض أمـام لجنـة الطعـون المختــصة فـي وزارة المالیـة خـالل ثالثـین یومـا

إخطارهـــا بـــرفض االعتـــراض أو مـــن تـــاریخ فـــوات میعـــاد البـــت فـــي االعتـــراض دون رد، ویـــتم الطعـــن 

 ًویــصدر وزیـر المالیـة قــرارا.  بــه كافـة المـستندات المؤیـدةًمـذكورة مرفقـاكتابـة بطلـب یقـدم إلــى اللجنـة ال

  .ٕبتشكیل لجنة الطعون أو أكثر ویحدد القرار اختصاصاتها واجراءات عملها
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علــى الــشركات الخاضــعة للقــانون ســداد المبلــغ المــستحق علیهــا مــن واقــع اإلقــرار : )١٥(مــادة 

؛ ي لنهایـة الفتــرة الخاضـعة للقــانونشهر الرابــع، التـالخـالل مـدة ال تتجــاوز الیـوم الخـامس عــشر مـن الـ

َولها عند سداد المبلغ المستحق علیها أن تحدد القدر الذي یمثل زكاة من المبلغ المـسدد، كمـا لهـا أن 

وفـــي حالــــة عـــدم توجیــــه .  منــــه إلـــى إحـــدى الخــــدمات العامـــةًتطلـــب توجیـــه المبلــــغ المـــسدد أو جـــزءا

  .ًة المالیة توجیهها طبقا للقانونرالشركات لتلك المبالغ تتولى وزا

علــى الــشركات الخاضــعة للقــانون ســداد مــا یزیــد علــى المبلــغ المــستحق مــن واقــع : )١٦(مــادة 

 مــن تــاریخ إصــدار ًاإلقــرار إذا أجــرت وزارة المالیــة تعــدیالت علــى اإلقــرار المــالي خــالل ثالثــین یومــا

  .الربط

جنــة الطعــون واجــب األداء خــالل ثالثــین َیعتبــر المبلــغ المــستحق بموجــب قــرار ل): ١٧(مــادة 

ٕ مـــن تـــاریخ اإلخطـــار بكتـــاب الـــربط بنـــاء علـــى قـــرار اللجنـــة، حتـــى وان تـــم الطعـــن علیـــه أمـــام ًیومـــا

  .المحاكم

تتــولى وزارة المالیــة إنفــاق القــدر الــذي یمثــل زكــاة عــن أمــوال الــشركات الخاضــعة : )١٨(مــادة 

المحـــددة بكتــاب هیئـــة الفتــوى بـــوزارة األوقـــاف للقــانون مـــن المبلــغ المحـــصل إلــى المـــصارف الــشرعیة 

  .والشؤون اإلسالمیة المشار إلیه

تتولى وزارة المالیة إنفاق المبلغ المحـصل مـن الـشركات الخاضـعة للقـانون فـي أي ): ٢٠(مادة 

  .بند من بنود المیزانیة العامة للدولة، إذا لم تحدد الشركة توجیه المبلغ المحصل

لمالیــة بالتنـسیق مـع الجهــات الحكومیـة بعـدم تقــدیم الخـدمات للــشركات تقـوم وزارة ا): ٢١(مـادة 

الخاضـــعة للقـــانون إال بعـــد تقـــدیم هـــذه الـــشركات مـــا یفیـــد بـــراءة ذمتهـــا مـــن االلتزامـــات المقـــررة علیهـــا 

  . القانونبموجب هذا
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علـــى المـــسؤولین كـــل فیمـــا یخـــصه تطبیــق أحكـــام هـــذه الالئحـــة، ویعمـــل بهـــا مـــن ): ٢٣(مــادة 

  .رها وتنشر بالجریدة الرسمیةتاریخ صدو

  :)١(البنیة التنظیمیة لبیت الزكاة: الفرع الثاني

 :ظیميالهیكل التن :ًوالأ

ال یمكننا أن نتحدث عن النمو الذي شهده بیت الزكاة في بنیتـه األساسـیة دون أن نتطـرق إلـى 

 قـرن مـن عمـر التغییرات التي طرأت على شكل وحجم الهیكل التنظیمي للبیت، والذي مـر خـالل ربـع

حتـى إنـه یمكننـا بـشكل عـام أن نقـول إن بنیـة الهیكـل .. .البیت بمراحـل متعـددة مـن التعـدیل والتطـویر

التنظیمي لبیت الزكاة تمیزت على الدوام بالمرونة، والقدرة علـى اسـتیعاب التغیـرات الطارئـة علـى بیئـة 

ین االختـــصاصات الوظیفیـــة العمــل، بـــشكل یـــضمن انـــسیابیة كافــة العملیـــات، ویحـــدد نقـــاط التمــاس بـــ

  .ّالمختلفة وینسقها

ًوانعكاسـا إلیمـان بیـت الزكـاة بالـدور الـذي تؤدیـه الهیاكـل التنظیمیـة فـي ضـبط العمـل ومـا ینــتج 

عنه من تحدید لمسارات العملیات اإلداریـة المختلفـة، وتـأثیر ذلـك علـى ضـبط العمـل وجودتـه، فقـد تـم 

هیكـل التنظیمــي واختـصاصات الوحــدات اإلداریـة، وذلــك اعتمـاد إعـادة النظــر المـستمرة فــي كـل مــن ال

  .لمواكبة التطور المستمر الذي یشهده بیت الزكاة
                                                

  .م٢٠١٢ ینایر، ٣مقابلة مع األستاذ عبد القادر ضاحي العجیل، مدیر بیت الزكاة الكویتي، بتاریخ  )1(
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م بهیكـــل تنظیمـــي، اقتـــصر علـــى ثـــالث إدارات ١٩٨٢ولقــد كانـــت بدایـــة بیـــت الزكـــاة فـــي عــام 

تنفیدیــة ومكتبــین یتبعــان لمجلــس اإلدارة، ومــا لبثــت الحاجــة إلــى تطــویر هــذا الهیكــل أن ظهــرت حــین 

اتــسعت دائــرة العمــل فــي بیــت الزكــاة، بعــد ســنة مــن إنــشائه، األمــر الــذي أدى إلــى اســتحداث وحــدات 

ًإداریة جدیدة، والى اتساع حجم الهیكل التنظیمي رأسیا وأفقیا ً ٕ.  

فقـد توالــت التغیــرات المــستمرة علــى الهیكــل التنظیمـي لبیــت الزكــاة، حیــث شــهد هیاكــل تنظیمیــة 

-١٩٨٥-١٩٨٣: بـة اتـساع أنــشطة البیـت، التـي حــدثت فـي الــسنواتعدیـدة، اقتـضتها الحاجــة لمواك

١(٢٠٠٩ -٢٠٠٢-١٩٩٨-١٩٩٥-١٩٩٤-١٩٩٢(.  

عتمـد االـذي  ًعلما أننـي سأقتـصر علـى عـرض آخـر هیكـل تنظیمـي لبیـت الزكـاة الكـویتي، وهـو

  .)٢(م٢٠٠٩سنة 

                                                
، إصـدار  العطـاءً عامـا مـن٢٥بیـت الزكـاة ومـسیرة الجبـار،  القـادر عبـد  عبـد،العزیـز، وعمـر المسلم، كوثر عبـد )1(

لتقریــر الــسنوي، ا: ً أیــضاانظــرو. ٣٣م، ص ٢٠١١، ٣ســتقالل دولــة الكویــت، طالخـاص بمناســبة الــذكرى الخمــسون 
 .١٩م، ص٢٠٠٩بیت الزكاة، الكویت، 

 . ١٩م، ص٢٠٠٩التقریر السنوي، بیت الزكاة، الكویت، : انظر )2(
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ّتفرعات الوحدات اإلداریة وبعض اختصاصاتها
)١(:  

ل التنظیمــي لبیــت الزكــاة الكــویتي، ال یــسعنا ذكــر اختــصاصات جمیــع وحداتــه ًنظــرا لكبــر الهیكــ

ّالتــي لــم یتــسن ) أقــسام اإلدارات(اإلداریــة، لــذلك ســوف نقتــصر علــى ذكــر أســماء الوحــدات التنفیذیــة 

ّذكرها بالهیكل التنظیمي، ثم نقتصر على ذكـر اختـصاصات بعـض الوحـدات اإلداریـة التـي تمیـز بهـا 

  :ًتي عن مؤسستي الزكاة في السعودیة وقطر، وذلك تفادیا لإلطالة والتكراربیت الزكاة الكوی

  :اللجان التابعة لمجلس إدارة بیت الزكاة مباشرة -أ 

ـــه  مجلـــس اإلدارة هـــو الـــسلطة العلیـــا لبیـــت الزكـــاة الكـــویتي، ویمـــارس االختـــصاصات المقـــررة ل

  :بثق منه اللجان التالیة، وین١٩٨٢ لسنة ٥نون إنشاء البیت رقم  من قا٣٦بموجب المادة 

  :وتختص باآلتي: الهیئة الشرعیة -١

  .، واقتراح تصحیحها بما یوافق الشریعة اإلسالمیة التنظیمیة لبیت الزكاةالنظر في اللوائح -١.١

  .ابقتها ألحكام الشریعة اإلسالمیة، لضمان مطع على أعمال بیت الزكاة وأنشطتهاالطال -١.٢

ئل المعروضـة علـى الهیئـة مـن قبـل مجلـس اإلدارة إبداء الرأي من الوجهة الشرعیة فـي المـسا -١.٣

  .ٕواللجان المتفرعة عنه وادارة بیت الزكاة

وائح التنظیمیــة للهیئــة فــي ســبیل تمكینهــا مــن أداء المهــام الحــق فــي اإلطــالع علــى جمیــع اللــ -١.٤

  .، والمبادئ المتبعة للتورید والتنمیة والتوزیعوالنماذج العملیة

                                                
 ٣قـات العامـة واإلعـالم فـي بیـت الزكـاة الكـویتي، بتـاریخ مقابلة مع األستاذ عبـد العزیـز البطـي، مـدیر إدارة العال )1(

  .م٢٠١٢ینایر 
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مخالفــة ألحكــام الــشریعة العملیــة التــي یظــن أنهــا وقعــت للهیئــة طلــب النظــر فــي التطبیقــات  -١.٥

  . اإلسالمیة

  : وتختص بما یلي: نة تنمیة المواردلج -٢

  .النظم الخاصة لتنمیة موارد البیتاعتماد اللوائح و -٢.١

  .اإلیرادیة واتخاذ ما یلزم حیالهااالطالع على تقاریر أداء األنشطة  -٢.٢

ت التحـــصیل واتخـــاذ مـــا یلـــزم ة وكافــة قنـــوااالطــالع علـــى اإلیـــرادات المحققـــة للفـــروع اإلیرادیـــ -٢.٣

  .حیالها

  : وتختص بما یلي: الخارجيلجنة العمل  -٣

  . رسم السیاسة الخاصة بالنشاط الخارجي لبیت الزكاة -١_٣

رســـم الـــسیاسة الخاصـــة بعالقـــة البیـــت بالمؤســـسات العالمیـــة فـــي مجـــال المـــشاریع واألنـــشطة  -٢_٣

  . الخیریة

  : ة؛ ولها في سبیل ذلك ما یليرسم السیاسة الخاصة بمكاتب البیت الخارجی -٣_٣

  . اعتماد مشروع المیزانیة التقدیریة والحساب الختامي للمكاتب -٤_٣

  . اعتماد تعیین مدقق الحسابات وتحدید أتعابه -٥_٣

ًارة تقریرا دوریا عن إنجازاتهاترفع اللجنة إلى مجلس اإلد -٦_٣ ً      .  

  :وتختص باآلتي: لجنة االستثمار -٤

  .ألموال بیت الزكاة ط االستثماریة الالزمةاعتماد اللوائح والنظم والضواب -

  .دراسة الفرص االستثماریة الجدیدة واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها وتطویر أسالیب االستثمارات -

  .االطالع على تقاریر مكتب االستثمار بشأن المحفظة االستثماریة واتخاذ ما یلزم حیالها -

  . ستثمارات البیتمناقشة تقاریر الجهات الرقابیة بشأن ا -

 



 ١٠٣

  : وتختص اللجنة بما یلي١/٩٨الوزاري رقم  صدر بها القرار: ِّلجنة التوزیع المحلي -٥

  .ِّاعتماد اللوائح والنظم الخاصة بالتوزیع المحلي -١_٥

  .ّإقرار المساعدات للحاالت المستحقة من األفراد واألسر والهیئات المحلیة -٢_٥

 . إنجازاتهاترفع اللجنة إلى مجلس اإلدارة تقریرا دوریا عن -٣_٥

  : األقسام التابعة إلدارات بیت الزكاة -ب 

  :ّاألقسام التابعة إلدارة المشاریع والهیئات المحلیة واختصاصات بعضها -١

   .ّقسم المشاریع المحلیة .١.١

 .ّقسم لجان الزكاة والهیئات المحلیة .١.٢

 .  قسم التبرعات العینیة  .١.٣

 .  قسم التأهیل اإلنتاجي .١.٤

م هـــذا القـــسم بالتنـــسیق والتعـــاون مـــع الكثیـــر مـــن الجهـــات یقـــو:   قـــسم الـــصنادیق المـــشتركة .١.٥

الحكومیــة واألهلیــة بهـــدف تبــسیط اإلجــراءات، وصـــرف المــساعدة بالــسرعة الممكنـــة لــشرائح محـــددة؛ 

 :ویشمل التنسیق الجهات التالیة

 . تقدیم المساعدات ألسر السجناء: )إدارة السجون(وزارة الداخلیة  .١.٥.١

 .قدیم مساعدات مالیة للمدینینت: )إدارة التنفیذ(وزارة العدل  .١.٥.٢

 . تقدیم مساعدات مالیة للطلبة:  وزارة التربیة .١.٥.٣

ویـــتم مــن خاللـــه إعانـــة أســـرة المــریض علـــى مـــصاریف العـــالج، :  صــندوق إعانـــة المرضـــى .١.٥.٤

ّوتقدیم المساعدات المالیة لعالج المریض في الخارج، وتوفیر أجهزة ومعدات طبیة ُ .  

  :خارجياألقسام التابعة إلدارة النشاط ال -٢

 :ومن أهدافه ما یلي: قسم الهیئات .٢.١

 



 ١٠٤

دراسة احتیاجات المجتمعات والتجمعات اإلسـالمیة، بعـد الحـصول علـى معلومـات متكاملـة  .٢.١.١

  . عن البالد والجالیات اإلسالمیة، والهیئات الخیریة، واختیار الجهات التي تتعامل معها

  . التنسیق مع الجهات الرسمیة والشعبیة في مجاالت العمل الخیري .٢.١.٢

التواصــل مــع المنظمــات الدولیــة واإلقلیمیــة، والتعــاون معهــا فــي مجــاالت األعمــال الخیریــة  .٢.١.٣

  . واإلنسانیة

  . القیام بأعمال اإلغاثة في حالة حدوث كارثة أو حرب في إحدى البالد اإلسالمیة .٢.١.٤

 :وأهدافه ما یلي: قسم المشاریع .٢.٢

  . األقلیات اإلسالمیة في العالمبناء المشاریع الخیریة المختلفة في دول العالم اإلسالمي و .٢.٢.١

  . المساهمة في حل بعض المشكالت في العالم .٢.٢.٢

  . تدریب وتعلیم المسلمین على بعض المهارات الفنیة والحرفیة لغرض االعتماد على النفس .٢.٢.٣

إقامة المشاریع اإلنتاجیة التي یمكن االستفادة منها كمردود دائـم ومـستمر لحاجـات المـسلمین  .٢.٢.٤

  . في الخارج

  .ب العلمقسم طال .٢.٣

  .مشروع كافل الیتیم .٢.٤

 :نشأته وأهدافه ):القاهرة(المكتب الكویتي للمشروعات الخیریة  .٢.٥

هیئــة " بیــت الزكــاة الكــویتي"أنــشئ المكتــب الكــویتي للمــشروعات الخیریــة تحــت مــسمى : نــشأته

 وتغیـــر اســـمه إلـــى المكتـــب الكـــویتي ١٩٩٢ عـــام ً وتـــم افتتاحـــه رســـمیام١٩٨٧حكومیـــة مـــستقلة عـــام 

، بموجــب بروتوكــول تــم توقیعــه بــین وزارتــي األوقــاف فــي م١٩٩٨ات الخیریــة فــي دیــسمبر للمــشروع

، وقـرار الـسید رئـیس جمهوریـة مـصر العربیــة م١٩٩٩البلـدین، وصـدر بـه المرسـوم األمیـري فـي مـایو 

 ووافـــق علیـــه مجلـــس الـــشورى وصـــدق علیـــه مجلـــس ٢٠٠٦ فبرایـــر ٢٠ فـــي ٢٠٠٦ لـــسنة ٦٠رقـــم 

 



 ١٠٥

 ونـــشر فـــي ٢٠٠٦ لـــسنة ٤٩ وصـــدر بـــه قـــرار وزارة الخارجیـــة رقـــم ،م٢٠٠٦ مـــایو ١٦الـــشعب فـــي 

  .٢٠٠٦ دیسمبر ٢١في ) ٥١(الجریدة الرسمیة بالعدد 

وهـــو المخـــول بتنفیـــذ كافـــة المـــشروعات الخیریـــة المختلفـــة لبیـــت الزكـــاة الكـــویتي فـــي جمهوریـــة 

ســسات الخیریــة مــصر العربیــة، إضــافة الــى تنفیــذه للعدیــد مــن األنــشطة الخیریــة لمعظــم الجهــات والمؤ

  .الكویتیة األخرى

  :أهدافه

إبـــراز الـــدور الحـــضاري للكویـــت، وذلـــك فـــي إطـــار المـــساعدات االجتماعیـــة علـــى المـــسار  .٢.٥.١

  . الرسمي والشعبي

تعزیـــز الـــروابط بـــین الـــشعب الكـــویتي والـــشعوب األخـــرى مـــن خـــالل المـــشاریع ذات األثـــر  .٢.٥.٢

  . التنموي

لــى التمویـــل الـــشعبي مــن داخـــل الكویـــت تخفیــف األعبـــاء علـــى میزانیــة الدولـــة باالعتمـــاد ع .٢.٥.٣

  . وخارجها

  . تفعیل دور المساعدات الكویتیة من خالل شبكة تنسیقیة مع مؤسسات الدولة المعنیة .٢.٥.٤

ـــــسانیة مـــــع إســـــناد أدوار محـــــددة لهـــــذه  .٢.٥.٥ ـــع مؤســـــسات القطـــــاع الثالـــــث اإلن بنـــــاء عالقـــــات مــ

 .المؤسسات

  :لتابعة إلدارة الخدمة االجتماعیةاألقسام ا -٣

 ).رجال-نساء(جتماعي قسم البحث اال .٣.١

 . قسم المراجعة والمتابعة .٣.٢

    . فرع محافظة الجهراء  .٣.٣

 :األقسام التابعة إلدارة تنمیة الموارد -٤

 



 ١٠٦

تــسعى إدارة تنمیــة المــوارد إلـــى زیــادة اإلیــرادات مـــن أمــوال الزكــاة والخیـــرات مــن خــالل إعـــداد 

وتتكــــون اإلدارة مــــن الــــسیاسات والخطــــط والمــــشروعات التــــي تــــستهدف تنمیــــة إیــــرادات بیــــت الزكــــاة، 

  :الوحدات اإلداریة التالیة

 .قسم تسویق المشاریع .٤.١

  .قسم الصدقة الجاریة .٤.٢

  .قسم الخدمات الخاصة .٤.٣

  .قسم خدمة الشركات .٤.٤

  .قسم خدمة األفراد .٤.٥

  .قسم الفروع اإلیرادیة .٤.٦

  : األقسام التابعة إلدارة العالقات العامة واإلعالم -٥

 .قسم العالقات العامة .٥.١

 . نقسم اإلذاعة والتلفزیو .٥.٢

  .قسم الصحافة والنشر .٥.٣

  : األقسام التابعة إلدارة الشؤون المالیة -٦

 .  العامةة  قسم المیزانی .٦.١

 .  قسم الحسابات .٦.٢

 . سم الرواتبق   .٦.٣

 .  قسم المشتریات .٦.٤

 .   قسم المخازن .٦.٥

 .   قسم محاسبة الزكاة والخیرات .٦.٦

 .  قسم التدقیق .٦.٧

 . قسم الخزینة .٦.٨

 . قسم االستقطاعات .٦.٩

 .قسم صرف المساعدات .٦.١٠

 .شؤون المقترضینقسم  .٦.١١

 . قسم محاسبة القروض .٦.١٢

 :األقسام التابعة إلدارة الموارد البشریة -٧

 



١٠٧ 
 

 . قسم التدریب .٧.١

 . قسم تطویر وتقییم األداء .٧.٢

 . قسم تطویر التنظیم ووصف الوظائف .٧.٣

 . قسم شؤون الموظفین .٧.٤

 . ٕ قسم التعیین وانهاء الخدمة .٧.٥

  . قسم الدوام واإلجازات .٧.٦

  :امةألقسام التابعة إلدارة الخدمات الع -٨

 . قسم الصیانة .٨.١

 . قسم اإلنشاءات .٨.٢

  :آلیة عمل بیت الزكاة: ًثانیا

  :ّطرق االتصال مع المزكین والمتصدقین

عرفنــا مــن خــالل دراســة الهیكــل التنظیمــي لبیــت الزكــاة وجــود إدارتــین تختــصان بالتواصــل مــع 

نمیـة المـوارد تـسعى إلـى فـإدارة ت. ٕ، وادارة العالقات العامـة واإلعـالمتنمیة المواردإدارة : الجمهور، هما

زیـــادة اإلیـــرادات، مـــن خـــالل أقـــسامها المتخصـــصة بكـــل فئـــة مـــن فئـــات المـــزكین والمحـــسنین، التـــي 

أمـــا إدارة العالقـــات العامـــة واإلعـــالم، فهـــي مختـــصة للتواصـــل مـــع . تتعامـــل مـــع تلـــك الفئـــات مباشـــرة

واصــل إعالمیــة جمهــور المــزكین مــن خــالل وســائل اإلعــالم المختلفــة، حیــث خصــصت لكــل وســیلة ت

ًقــسما مــستقال، یخاطـــب الجمهــور مــن خاللهـــا، وســوف نتعـــرف علــى تلــك األقـــسام، وكیفیــة اتـــصالها  ً

  :بشرائح المجتمع المختلفة كما یلي

  

  

 



١٠٨ 
 

  :وسائل التواصل المیداني المتمثلة بأقسام إدارة تنمیة الموارد  -  أ

 والتواصـــل هـــو قـــسم یخـــتص بتقـــدیم الخدمـــة لفئـــة كبـــار المتبـــرعین: قـــسم الخـــدمات الخاصـــة -١

معهـــم، لتزویـــدهم بأحـــدث المـــشاریع والتنـــسیق الســـتقبال مبـــالغ تبرعـــاتهم ومـــساهماتهم فـــي المـــشاریع، 

  :ویقوم القسم بالمهام التالیة. وتزویدهم بالتقاریر التي تحتوي على ثمرات مساهمتهم

التواصــل مــع فئــة كبــار المحــسنین وتوثیــق العالقــات معهــم، ومــدهم بــصفة دوریــة بالكتیبــات  ١.١

  .تي توضح أهداف البیت وسیاساته وخططه ومشاریعهال

مـــد جـــسور التواصـــل مـــع كبـــار المحـــسنین، ودعـــوتهم للمـــشاركة فـــي دعـــم وتمویـــل مـــشاریع  ١.٢

  .ار المتبرعین بحلول موعد زكاتهمتذكیر كب والبیت،

طــالع علــى مــساهماتهم المباركــة وعـــدد  وذلــك لالإرســال التقــاریر الــسنویة لكبــار المتبــرعین، ١.٣

  .ت المستفیدة منهانوع الفئاو

تجدیـد وتحــدیث بیانــات متبرعــي القــسم، وذلــك  للتواصــل معهــم بــشكل متمیــز ودقیــق، یرضــي  ١.٤

  .طموحات القسم بتقدیم أفضل الخدمات للمتبرعین

إرسال كتب الشكر والعرفان للمتبرعین، وتقدیم الهدایا التقدیریة لهـم علـى مـساهماتهم الخیریـة  ١.٥

  .  د التنمویةفي دعم القضایا اإلنسانیة والجهو

هو قسم یخـتص بتقـدیم الخدمـة لقطـاع الـشركات والجمعیـات التعاونیـة، : قسم خدمة الشركات -٢

كما یقوم هـذا القـسم باحتـساب زكـاة األسـهم المدرجـة فـي  وذلك الستخراج الوعاء الزكوي الخاص بها؛

  :م بالمهام التالیةویختص القس.  على الجمهور الستخراج زكاة أموالهمًسوق األوراق المالیة، تسهیال

االتـــصال بالـــشركات وتوثیـــق العالقـــة مـــع المـــسؤولین فیهـــا ومـــدهم بـــصورة مـــستمرة بالنـــشرات  ٢.١

والكتیبــــات التــــي توضــــح لهــــم أهــــداف البیــــت وسیاســــاته وخططــــه ومــــشاریعه، ودعــــوة الــــشركات إلــــى 

  .اهمة في دعم وتمویل مشاریع البیتالمس

 



١٠٩ 
 

وعــرض المــشروعات الخیریــة التــي یقــوم حــث الــشركات علــى أداء فریــضة الزكــاة إلــى البیــت  ٢.٢

  .بها البیت علیهم وطلب مساهمتهم في تمویلها

الــرد علــى استفــسارات الــشركات، ومــدهم بمعلومــات متكاملــة عــن المــشروعات الخیریــة التــي  ٢.٣

  .وآثارها االیجابیة ساهموا فیها،

ت تقـــدیم خدمـــة احتـــساب زكـــاة الـــشركات والجمعیـــا .جمـــع معلومـــات عـــن الـــشركات وتوثیقهـــا ٢.٤

  .ٕواعداد التقاریر الدوریة الخاصة بها ،تجاریةالتعاونیة والمؤسسات ال

هـــو القـــسم الــذي یقـــدم الخدمــة لفئـــة عمـــوم المحــسنین، ویقـــوم بالتواصـــل : قــسم خدمـــة األفــراد -٣

معهم من خالل مختلف القنـوات، للتعریـف بأحـدث المـشاریع والخـدمات، وتزویـدهم بالتقـاریر الخاصـة 

  : هام التالیةویختص بالم. بمساهماتهم

لكترونــي عبــر رســائل لعالقــة معهــم، مــن خــالل التواصــل اإلالتواصـل مــع المحــسنین وتوثیــق ا ٣.١

SMS والمطبوعات واإلصدارات اإلعالمیة.  

ریــة الخاصــة بالبیــت حـث المحــسنین األفــراد علـى أداء فریــضة الزكــاة، وعــرض المـشاریع الخی ٣.٢

  .ةومتابعة استقطاعات المشاریع الزكوی ،للمساهمة فیها

تحــدیث ، وةمتابعــة استفــسارات المحــسنین ومــدهم بمعلومــات متكاملــة عــن مــشاریعهم الخیریــ ٣.٣

  .المعلومات والبیانات الخاصة بهذه الفئة، للتواصل معها بشكل فاعل ومتمیز

هـــو القـــسم المعنـــي باإلشـــراف علـــى المراكـــز اإلیرادیـــة، وتقـــدیم الـــدعم : قـــسم الفـــروع اإلیرادیـــة -٤

  : ویختص القسم بما یلي. وتقدیم أفضل الخدمات للمتبرعین، تقاء بأدائهااإلداري والفني لها لالر

 .استقبال المحسنین وتلقي تبرعاتهم النقدیة والعینیة ٤.١

 .تعریف الجمهور بأنشطة ومشاریع البیت ٤.٢

  .التواصل وتوثیق العالقة مع أهالي المناطق ٤.٣
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ّمساعده األفراد على احتساب مختلف أنواع الزكاة المستحقة علیهم ٤.٤ َ.  

  .التنسیق بین المراكز اإلیرادیة في البیت والوحدات ذات العالقة مع الجمهور ٤.٥

 .توعیة رواد المراكز بمختلف األنشطة والخدمات التي یقدمها البیت ٤.٦

 .الرد على االستفسارات المتعلقة بأنشطة ومشاریع البیت ٤.٧

 :وسائل التواصل اإلعالمي المتمثلة بأقسام إدارة العالقات العامة واإلعالم  - ب

  : ومن اختصاصاته ما یلي: قسم العالقات العامة -١

  . توفیر المعلومات لكافة الجهات عن أنشطة وأعمال البیت ١.١

  . اإلعداد لالجتماعات والمؤتمرات التي ینفذها البیت، واإلشراف على تنظیمها ١.٢

  . توزیع اإلصدارات اإلعالمیة المتعلقة بمجاالت عمل البیت وأنشطته ١.٣

  . لتي یقیمها أو یشارك فیها البیتإعداد وتنظیم المعارض ا ١.٤

  . رصد اتجاهات الرأي العام والجمهور تجاه البیت ١.٥

  . متابعة ما ینشر في وسائل اإلعالم المختلفة عن البیت، واتخاذ اإلجراءات المناسبة بشأنها ١.٦

  . حفظ وتوثیق كافة المواد اإلعالمیة الصدارة عن البیت ١.٧

  . مختلفة، واإلشراف على استالمها وتوزیعهااالشتراك في الدوریات والصحف والمجالت ال ١.٨

  .التنسیق مع الصحف والمجالت، بشأن المؤتمرات الصحفیة التي ینظمها البیت ١.٩

 : ویختص بما یلي: قسم اإلذاعة والتلفزیون -٢

  . إصدار المطبوعات اإلعالمیة واإلعالنیة المتعلقة بأنشطة البیت ٢.١

  . لحمالت البیت المختلفةالمساهمة في اقتراح وتنفیذ التصامیم اإلعالنیة  ٢.٢

  . تنفیذ األعمال الصحفیة من تحقیقات وأخبار، ونشرها في الصحف المحلیة  ٢.٣

  . اإلشراف على إعداد وتنفیذ التقریر السنوي والنشرات الدوریة التي یصدرها البیت ٢.٤
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  . إبالغ الصحف والمجالت بما یصدر من تصریحات وأخبار صحفیة ٢.٥

  . میة الخاصة بالبیت في الصحف والمجالتمتابعة إجراءات نشر المواد اإلعال ٢.٦

  .متابعة األرشیف الصحفي األلكتروني في اإلنترنت ٢.٧

  : ومن اختصاصاته ما یلي: قسم الصحافة والنشر -٣

 .اقتراح السیاسات اإلعالمیة والضوابط المنهجیة في مجاالت وأنشطة الصحافة والنشر .٣.١

اء فریــــضة الزكــــاة والخیــــرات، متابعــــة إجــــراءات نــــشر المــــواد اإلعالمیــــة التــــي تحــــث علــــى أد .٣.٢

ومتابعــة مــا ینــشر فــي وســائل اإلعــالم مــن شــكاوي ومــشكالت أو ظــواهر عامــة، ورفــع تقریــر بهــا إلــى 

 .لمختصةاالجهات 

 إصـــدار المطبوعـــات والملـــصقات والنـــشرات التـــي تعـــرف الجمهـــور بأنـــشطة البیـــت وأهدافـــه،  .٣.٣

 .ورصد اتجاهات الرأي العام تجاه أنشطة البیت

  ):قنوات التحصیل(ات جمع أموال الزكاة آلی: ًالثثا

باإلضـافة إلـى األمـوال التــي یتلقاهـا بیـت الزكــاة مـن قبـل الحكومــة كـدعم سـنوي، أو بواســطتها، 

، )١(وهــي المبــالغ التــي تحــصلها وزارة المالیــة كزكــاة بموجــب قــانون الزكــاة والمــساهمة بمیزانیــة الدولــة

كــانوا أوالــصدقات، للوصــول إلــى المحــسنین ســواء هنــاك طــرق عدیــدة یتبعهــا البیــت لتحــصیل الزكــاة 

ً شــركات؛ فقــد اســتثمر بیــت الزكــاة الكـــویتي وســائل االتــصال الحدیثــة، فلــم یــدخر جهــدا فـــي مًأفــرادا أ

تطویع جمیع قنوات االتصال لخدمة المحسنین، لیـسهل علـیهم إیـصال أمـوال زكـاتهم وصـدقاتهم بأقـل 

وات التحــصیل لتــوفیر جمیــع الخیــارات المناســبة، حیــث جهــد ممكــن، لــذلك قــام بیــت الزكــاة بتنویــع قنــ

  :ّوفر طرق التحصیل التالیة
                                                

ل للبیـــت مــن وزارة المالیـــة كزكـــاة ِّوُم مبلــغ ملیـــوني دینــار كـــویتي، وبلــغ مـــا حــ٢٠١٠بلــغ الـــدعم الحكــومي لعـــام  )1(
        الزكـاة، الكویـت،م، بیـت٢٠١٠التقریـر الـسنوي لعـام :  ملیون دینـار، انظـر١٢,٧ بموجب قانون الزكاة مبلغ یزید عن

 .٣٦ص 
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 ):صالة المتبرعین(استقبال المحسنین في مقر البیت الرئیسي وجمیع أفرعه بالمحافظات  -١

ة للمحسنین الكرام، عند حـضورهم إلـى بیـت الزكـاة، فیـتم اسـتقبالهم یمالزحیث تقدم الخدمات اإل

صــالة المتبــرعین فــي المقــر الرئیــسي : (تبــرع، والتــي جهــزت فــي األمــاكن التالیــةبحفــاوة فــي صــاالت ال

 فـرع - منطقـة سـلوى، صـالة المتبـرعین - فـرع محافظـة حـولي -في جنوب الـسرة، صـالة المتبـرعین 

).  منطقــة الجهــراء- محافظــة الجهــراء  فــرع-، صــالة المتبــرعین ة منطقــة إشــبیلی-محافظــة الفروانیــة 

  .٢٢٢٤١٩٩٤ الرقم أو باتصالهم على

  

  :المراكز اإلیرادیة -٢

ً مركـــزا إیرادیــا، وضـــعت بـــالقرب مــن الجمعیـــات التعاونیــة فـــي المنـــاطق ٢٧یوجــد لبیـــت الزكــاة  ً

اهللا الـــسالم، مجمـــع الـــوزارات، األنـــدلس، الخالدیـــة، الرمیثیـــة، الروضـــة، الـــسرة،  ضـــاحیة عبـــد: (التالیـــة

ن، العدیلیـة، العمریـة، الفحیحیـل، الفیحـاء، القادسـیة، جنوب السرة، الشامیة، الشعب، العارضـیة، العـدا

  ). فهد األحمد، قرطبة، كیفان، مشرفالقرین، النزهة، الیرموك، بیان، سلوى، صباح السالم،
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  :اإلیداع البنكي -٣

یـستطیع المتبـرع أن یقـوم باإلیـداع المباشـر فـي الحـسابات الخاصـة بكـل مـشروع یرغـب بــالتبرع 

نترنـت فـي ل تحویـل المبـالغ عـن طریـق شـبكة اإل أو مـن خـاللبنـوك المحلیـة، اله من خالل زیـارة أحـد

  . مواقع البنوك على شبكة اإلنترنت

 :خدمة التحصیل السریع -٤

تقــــدم هــــذه الخدمــــة مــــن خــــالل زیــــارة منــــدوب 

بعــد أن بیــت الزكــاة للمتبــرعین فــي أمــاكن تواجــدهم، 

: یتــــــــــصل المزكــــــــــي علــــــــــى أحــــــــــد األرقــــــــــام التالیــــــــــة

)٢٢٢٤١٨٣٨(،)٢٢٢٤١٨٣٦(،)٩٤٤٥٤٨٢٣( ،

ًكمـا یقــوم أیـضا بتقــدیم خــدمات  ، K-net.ویوجـد لــدى منـدوب التحــصیل خدمـة الــدفع مـن خــالل ال 

  .احتساب الزكاة وخدمة االستقطاع للمشاریع الخیریة

 :خدمة التبرع من خالل الهاتف -٥

همة ، حیـث یـستطیع المتبـرع المـسابیت التمویـل الكـویتيالتبرع من خالل الهاتف خدمة یقدمها 

یـــت التمویـــل فـــي مـــشاریع بیـــت الزكـــاة مـــن خـــالل اســـتخدام التحویـــل عـــن طریـــق الخدمـــة الهاتفیـــة لب

  .)٨٠٣٣٣٣(على الرقم ) سالميإبنك (الكویتي 

خدمــة التبــرع مــن خــالل الرســائل النــصیة  -٦

SMS:  

یــستطیع المتبــرع المــساهمة فــي المــشاریع مــن 

رمز المـشروع وفئـة التبـرع الخاصـة بـه  خالل اختیار

) ٩٩٩٩١(ســـال رســـالة نـــصیة إلـــى رقـــم الخدمـــة ٕوار
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  .  الخاص بشركة زین

 :خدمة التبرع اآللي -٧

قــــام بیــــت الزكــــاة باســــتحداث خدمــــة 

 ١٠٠التبــرع اآللـــي، حیـــث وفـــر أكثـــر مـــن 

 یمكـــن التبـــرع مـــن خاللهــــا E-netجهـــاز 

ًفـــي المراكـــز واألســـواق التجاریـــة،  نقـــدا أو 

   . K.netبواسطة البطاقات المصرفیة 

 عن طریق موقع البیت التبرع  -٨

 :على شبكة اإلنترنت

  ّوالذي یمكن المزكین أو

  المتصدقین أو المتبرعین من تقدیم

  مساهماتهم المالیة من خالل شبكة

  اإلنترنت، بالدخول على موقع بیت

   .)١( اإلنترنتشبكةالزكاة على 

  :طبیعة المستفیدین من معونات بیت الزكاة: ًرابعا

قتـــصر علیهـــا صـــرف أمـــوال الزكـــاة والخیـــرات فـــي الئحـــة توزیـــع وردت أصـــناف الفئـــات التـــي ی

  :  كما یلي ، فقد حددت الالئحة فئات المستحقین للزكاة في المواد التالیة)٢(الزكاة والخیرات

                                                
 .cms.donation_ar/AxCMSwebLive/kw.org.zakathouse.www://http :الرابط التاليعلى  )1(

 .٣٣م، ص ٢٠١٠، ٤لوائح وأنظمة بیت الزكاة، بیت الزكاة، الكویت، ط )2(
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یقتــصر الــصرف مــن الزكــاة علــى المــسلمین، علــى أنــه یجــوز الــصرف منهــا لغیــرهم ):  ٢(مــادة  -

 .ین علیها في غیر الجبایة والتوزیعإذا كانوا من المؤلفة قلوبهم، أو العامل

 -الفقـراء ( :تـصرف الزكـاة علـى األصـناف الثمانیـة اآلتـي بیانهـا دون غیرهـا، وهـي) ٥(مادة  -

 -ســبیل اهللا   وفــي–والغــارمون - وفــي الرقــاب - والمؤلفــة قلــوبهم - والعــاملون علیهــا -والمــساكین 

  ).وابن السبیل

ام، األرامــل، المطلقــات، الــشیوخ، العجــزة، المرضــى، األیتــ: (الفقــراء والمــساكین، هــم) ٦(مــادة  -

 .  وفق شروط محددة) الدخول الضعیفة، الطلبة، العاطلون عن العمل، أسر السجناءوذو

كـل مـن یقـوم بعمـل مـن األعمـال المتـصلة بجمـع الزكــاة : العـاملون علـى الزكـاة هـم) ٧(مـادة  -

. ه الفئة ولـو كـانوا أغنیـاء مقـدار أجـر المثـلویصرف ألفراد هذ. وتخزینها وحراستها وتدوینها وتوزیعها

  .وال یصرف لهم من الزكاة شيء إذا كانت میزانیة البیت السنویة تفي بأجورهم

  : حددت على من یصرف من سهم المؤلفة قلوبهم كما یلي) ٨(مادة  -

 .ِالمهتدون لإلسالم ممن تحققت فیهم شروط محددة -١

 . محددةّالمرغبون في اإلسالم ممن تحققت فیهم شروط -٢

 :ِتحسین العالقات اإلسالمیة، ویشمل الحالتین التالیتین -٣

ِالــــصرف فــــي الكــــوارث لغیــــر المــــسلمین إذا كــــان ذلــــك یــــؤدي إلــــى تحــــسین النظــــرة لإلســـــالم  .١

 .والمسلمین

الــصرف إلــى األفــراد أو الجهــات إذا كــان ذلــك یــؤدي إلــى تحــسین أحــوال المــسلمین فــي الــبالد  .٢

  . من الصرف في المؤلفة قلوبهمِغیر اإلسالمیة، وال یمنع الغنى

 .ًیقتصر الصرف في هذا المجال حالیا على فداء األسرى المسلمین: في الرقاب) ٩ (مادة -

  : حددت من یشملهم مصرف الغارمین وهم)  ١٠(مادة  -

 



١١٦ 
 

  .المدینون لمصلحة خاصة، ممن تحققت فیهم شروط محددة -١

ًوهــم مــن كــان دیــنهم ناشــئا: المــدینون لمــصلحة المجتمــع -٢ ّتحمــل الــدیات أو قــیم المتلفــات  عــن َ

  .وال یمنع الصرف غنى الملتزم أو قدرته على السداد. الواجبة على الغیر بغرض إصالح ذات البین

  : وهم الفئات اآلتیةاهللاحددت من یشملهم مصرف في سبیل )  ١١(مادة  -

  .ًوهم من یقاتلون للدفاع عن دیار اإلسالم وفقا للشروط الشرعیة: المجاهدون -١

وهــي مــا كــان هـــدفها تبلیــغ اإلســالم لغیـــر :  نــشر اإلســالم فـــي الــبالد غیــر اإلســـالمیةمراكــز -٢

  .المسلمین، بشتى الوسائل واألنشطة الموافقة للكتاب والسنة

  :أوضحت أن ابن السبیل هو من تحققت فیه الشروط التالیة) ١٢(مادة  -

 .ًأن یكون مسافرا عن بلد إقامته -١

ًأال یكون سفره محظورا شرعا -٢ ً ّ. 

  . تكون معه نفقات سفره إلى بلدهّأال -٣

  :دته الالئحة في المواد التالیةدحفقد  ،)الصدقات(أما المستحقون للخیرات 

ــــة، ول) ١٣(مــــادة  - ــــى أصــــناف صــــرف الزكــــاة الثمانی ــــذ لیجــــوز صــــرف الخیــــرات إل جنــــة حینئ

 .التجاوز عن بعض الشروط المبینة في صرف الزكاة

ا ورد فـــي البـــاب األول إلـــى الـــصنفین اآلتـــي ِتـــصرف الخیـــرات باإلضـــافة إلـــى مـــ) ١٤(مـــادة  -

 .األفراد المنكوبون، ووجوه الخیر العامة: بیانهما، وهما

ًالمنكوبـــون مالیـــا أو صـــحیا: األفـــراد المنكوبـــون هـــم) ١٥(مـــادة  - ممـــن تحققـــت فـــیهم شـــروط . ً

 .محددة

: وجــــوه الخیــــر العامــــة وتــــشمل مــــا تحققــــت فیــــه الــــشروط فــــي المجــــاالت اآلتیــــة) ١٦(مــــادة  -

 دور - المـــشاریع اإلنتاجیـــة بأنواعهـــا - المستـــشفیات - المـــدارس والمعاهـــد والجامعـــات -مـــساجد ال(

 



١١٧ 
 

 جمعیـات - دور التأهیـل المهنـي - "ّلكل من األیتام والمعوقین والعجزة والمـسنین"الرعایة االجتماعیة 

ات واللجـان  الجمعیـ- المـشاریع العلمیـة النافعـة - مؤسسات نـشر الكتـب اإلسـالمیة -ومراكز الدعوة 

  .ویشترط للصرف إلى وجوه الخیر شروط محددة). الخیریة

ِیجـوز للبیـت اإلقـراض مـن الخیـرات إذا تحققـت فـي المـستقرض شـروط  الـضمان ) ١٧(مادة  -

  .المحددة

 :والصدقاتتوزیع الزكاة : ًاخامس

عونـات من المعلـوم أن بیـت الزكـاة ال یقتـصر عنـد توزیـع أمـوال الزكـاة والخیـرات علـى تقـدیم الم

ٕللمحتاجین الذین یتقدمون بطلباتهم للبیت، وانما یقوم بتنفیذ مجموعة من المـشاریع الزكویـة والمـشاریع 

ین، جـــزء یقـــدم لطـــالبي أالخیریـــة داخـــل الكویـــت وخارجهـــا؛ لـــذلك فتوزیـــع أمـــوال البیـــت یقـــسم إلـــى جـــز

  .المعونة، وجزء تنفذ به مشاریع موجهة لعموم المحتاجین

اآللیـــة التـــي یتبعهـــا البیـــت لتوزیـــع أمـــوال الزكـــاة والخیـــرات علـــى طـــالبي وقبـــل أن نتعـــرف علـــى 

المعونـــة، ســـنعرض بدایـــة أنـــواع المـــشاریع الزكویـــة والخیریــــة التـــي ینفـــذها بیـــت الزكـــاة، داخـــل دولــــة 

  :الكویت وخارجها كما یلي

  :أنواع المشاریع التي ینفذها بیت الزكاة  -  أ

  :لى قسمین هما وتنقسم من حیث تمویلها إ:المشاریع الداخلیة -١

 مـشاریع الرعایـة -مـشاریع الرعایـة الـصحیة : وهـي): تمول من أموال الزكـاة(المشاریع الزكویة  .١.١

 . مشاریع الرعایة االجتماعیة-التعلیمیة 

مـــشروع حقیبـــة الطالـــب، : (وهـــي: )مـــول مـــن أمـــوال الـــصدقات والتبرعـــاتت(المـــشاریع الخیریـــة  .١.٢

ل زكـــاة الفطـــر، مـــشروع والئـــم اإلفطـــار، مــــشروع مـــشروع اســـتقبال لحـــوم األضـــاحي، مـــشروع اســـتقبا

 ).ضانیة، مشروع السقیا المتنقلةمالتبرعات العینیة، مشروع المؤونة الر

 



١١٨ 
 

م الــــبالد یقــــیم بیـــت الزكــــاة العدیــــد مــــن المـــشاریع المتنوعــــة فــــي معظــــ: المــــشاریع الخارجیــــة -٢

 :اإلسالمیة منها ما یلي

حفـر اآلبـار ، هـاع ومنهـا المـساجد وملحقاتوتتمثـل فـي العدیـد مـن المـشاری: المشاریع اإلنشائیة .٢.١

  .المستشفیاتودور األیتام ، المدارس، هومصادر المیا

 .مشروع كافل الیتیم .٢.٢

 .مشروع طالب العلم .٢.٣

 .ومشاریع األضاحي، وتشمل مشاریع إفطار الصائم: المشاریع الموسمیة .٢.٤

     ...  يكمشاریع إغاثة المحتاجین والمتضررین في العالم اإلسالم: المشاریع الملحة .٢.٥

 :إجراءات تقدیم طلبات اإلعانات  - ب

 من الئحة توزیع الزكاة والخیرات، كیفیة الحـصول علـى اإلعانـة، ٢٢ إلى ١٨بینت المواد من 

حیث ذكرت اإلجراءات والشروط لطلب المعونـة، وكـذلك الجـزاءات التـي تقـع علـى مـن تحایـل أو قـدم 

  :)١( مزورة؛ والتي حددتها كما یليًأوراقا

ِ بالمــــستندات إلـــى اإلدارة التــــي تقــــوم بالبحــــث ًالمعونــــة إلــــى البیـــت ویحــــال مرفقــــایقـــدم طلــــب  - ١

 .االجتماعي عن مقدم الطلب، وذلك لعرضه على اللجنة

 وتنظـر اللجنـة الطلبــات بحـسب تــاریخ أسـبقیتها باسـتثناء الطلبــات التـي تعطیهــا اللجنـة صــفة  - ٢

ّونــة وقیمتهــا، ومــدة صــرفها، ومــن أي ًاالســتعجال فــي حــاالت الــضرورة، وتــصدر قــرارا باســتحقاق المع

  .البنود، أو برفض الطلب أو تأجیله

                                                
/ ١٦ رقـم من الئحة توزیـع الزكـاة والخیـرات، الـصادرة بـالقرار الـوزاري) ٢٢، ٢١ ،٢٠، ١٩ ،١٨ (المواد : ظران )1(

، لـــوائح وأنظمـــة بیـــت الزكـــاة، م١٩٩٤ نـــوفمبر ٢٧:  بـــشأن تعـــدیل لـــوائح وأنظمـــة بیـــت الزكـــاة، الـــصارد بتـــاریخ٩٤
 .٣١ م، ص ٢٠١٠، بیت الزكاة، الكویت، ١اإلصدار الرابع، ط 

 



١١٩ 
 

تـصرف المعونـة الـشهریة فـي األسـبوع األخیـر مــن الـشهر الـذي صـدر فیـه قـرار مـنح المعونــة،  - ٣

ویحـدد المـدیر موعـد صـرف . ویجوز تقدیم الموعـد المـشار إلیـه أو تـأخیره إذا دعـت الحاجـة إلـى ذلـك

  .األعیاد والعطل الرسمیةالمساعدات في المناسبات و

ًویجوز أن تصرف المعونة للولي أو الوصي أو القیم أو الوكیـل أو أكبـر أفـراد األسـرة سـنا، إذا  - ٤ ّ

ال یـــستطیع الحـــضور إلـــى بیـــت  أو. ِتبـــین أن المـــستحق ال یحـــسن التـــصرف فـــي المعونـــة ألي ســـبب

 .الزكاة، وذلك بعد موافقة المدیر أو من یفوضه

ــــة، ویجــــوز  یًیــــصدر المــــدیر قــــرارا - ٥ ــــة لكــــل حال حــــدد فیــــه المــــستندات واألوراق الثبوتیــــة المطلوب

 .التغاضي عن بعض المستندات أو كلها لمصلحة معتبرة أو عند االعتداد بتزكیة األفراد الثقات

یـــسقط الحـــق فــــي المعونـــة ویـــسترد البیــــت مـــا صــــرفه منهـــا دون وجـــه حــــق بـــالطرق القانونیــــة  - ٦

 : من األفعال اآلتیةالمتاحة، إذا قام طالب المعونة بفعل

ِاإلدالء ببیانــات غیــر صــحیحة فــي طلــب المــساعدة أو عنــد إجــراء البحــث االجتمــاعي، بحیــث  .٦.١

 .ترتب علیها تقریر المعونة أو زیادتها أو االستمرار في صرفها دون وجه حق

 .انتحال شخصیة الغیر عند استالم المعونة المقررة .٦.٢

 ترتــب علــى األخــذ بــه تقریــر المعونــة أو تزویــر محــرر رســمي أو اســتعمال محــرر مــزور، ممــا .٦.٣

 .زیادتها أو االستمرار في صرفها دون وجه حق

تعدیل البیانات الواردة في بطاقـة صـرف المعونـة أو إجـراء أي محـو أو كـشط فیهـا، ممـا ترتـب  .٦.٤

 .على األخذ به تقریر المعونة أو زیادتها أو االستمرار في صرفها دون وجه حق

لمـــصرف المخـــصص لهـــا، مـــا لـــم یحـــصل علـــى الموافقـــة بتغییـــر اســـتعمال المعونـــة فـــي غیـــر ا .٦.٥

  .المصرف

 



١٢٠ 
 

یجوز بقرار من المدیر حرمان من سبق أن تقـررت لـه معونـة مـن تقـدیم طلـب جدیـد للمعونـة  - ٧

ِ مـــن األفعـــال الـــسابقة أو أي فعـــل آخـــر مـــن شـــأنه اإلضـــرار ً، إذا ارتكـــب فعـــالًلمـــدة محـــددة أو نهائیـــا

 . بالمصلحة العامة لبیت الزكاة

 : كیفیة تقدیم طلب المساعدة-ج

  ). رجال-نساء (استالم مغلف من صالة الخدمة االجتماعیة  -١

  .تسجیل جمیع البیانات باالستمارة بشكل واضح -٢

  .إرفاق صور عن المستندات المطلوبة ووضعها داخل المغلف -٣

  .تسلیم المغلف إلى أحد موظفي االستقبال في إدارة الخدمة االجتماعیة -٤

  .ألصفر الموجود داخل المغلف لمتابعة المعاملةاالحتفاظ بالكرت ا -٥

  :آلیات صرف اإلعانات  - د

بعــد أن تــصدر لجنــة المــساعدات توصــیاتها وقرارهــا بقبــول طلــب اإلعانــة، تحــدد قیمــة اإلعانــة 

  :؛ ثم یتم الصرف بالطرق التالیة)١(ومدة صرفها وبند الصرف

هریة والمقطوعـــة والقـــروض الــش -ّتـــصرف المبــالغ المقـــررة للمـــساعدات : المــساعدات النقدیـــة -١

وتخــتم المــستندات المرفقــة . ً بموجــب شــیكات ویجــوز صــرفها نقــدا أو تحویلهــا إلــى الحــساب- الحــسنة

كـــسندات الـــصرف بخـــتم یفیـــد تـــاریخ الـــصرف ورقـــم اســـتمارة الـــصرف أو القیـــد، وذلـــك لتجنـــب تكـــرار 

 .ي تحقق ذلككما یجوز االستعاضة عن الختم عند استخدام الطرائق الحدیثة الت. الصرف

قـــام بیـــت الزكـــاة بالتعـــاون مـــع األمانـــة العامـــة لألوقـــاف والقطـــاع الخـــاص، : المـــساعدات العینیـــة - ٢

بتطبیــق  نظــام البطاقـــة الممغنطــة التـــي تتــیح لحاملهــا اختیـــار مــا یحتاجـــه مــن مــواد غذائیـــة؛ وهــذا یـــسهل 
                                                

من الالئحة المالیة للزكاة والخیرات، الصادرة بـالقرار الـوزاري رقـم ) ٣٤، ٣٣، ٣٢، ٣١، ٣٠، ٢٩(المواد : انظر )1(
م، لوائح وأنظمة بیـت الزكـاة، ٣١/٥/٢٠٠٣: بشأن تعدیل الالئحة المالیة للزكاة والخیرات، الصادر بتاریخ ٢٠٠٣/ ٥

 .٧٦ م، ص ٢٠١٠، بیت الزكاة، الكویت، ١اإلصدار الرابع، ط 

 



١٢١ 
 

 وتــشمل أنــواع المــساعدات .عملیــة توزیــع المــواد الغذائیــة علــى األســر المحتاجــة ویمنحهــا حریــة االختیــار

  .)١(المواد الغذائیة واألجهزة الكهربائیة واألواني المنزلیة، إضافة إلى المالبس واألحذیة والبطانیات وغیرها

ــــة والتأهیلیــــة -٣ ــــة والتعلیمی خــــصص بیــــت الزكــــاة صــــنادیق دعــــم مــــشتركة :  المــــساعدات الطبی

ارة الـصحة وجامعـة الكویـت؛ وقیمـة هـذه بالتعاون مع عدد من المؤسـسات المحلیـة، كـوزارة التربیـة ووز

ٕالخــدمات ال تــسلم إلــى المحتــاجین أنفــسهم، وانمــا تــسدد هــذه المبــالغ إلــى الجهــات المقدمــة للخــدمات 

 .٢كالمستشفیات والمدارس والجامعات مباشرة عن طریق تلك الصنادیق

لتنــسیق یعتمــد بیـت الزكــاة فـي نــشاطه الخـارجي علــى ا: المـساعدات التــي تقـدم خــارج الكویـت -٤

 دولــة ٤١ هیئــة خیریــة إســالمیة  فــي ٧٩والتعــاون مــع الهیئــات الخیریــة الرســمیة، حیــث یتعامــل مــع  

لتنفیـذ انــشطته ومـشاریعه الخیریــة خـارج الكویــت، وینـسق فــي ذلـك مــع سـفارات دولــة الكویـت فــي هــذه 

  .الدول

  :اإلیرادات والنفقات: ًساساد

دار إیـــرادات بیـــت الزكـــاة الكـــویتي لألعـــوام  هـــذا الجـــدول یبـــین مقـــ:إیـــرادات بیـــت الزكـــاة - أ

  .دینار كویتي .)٣(م٢٠١٠م،٢٠٠٩م،٢٠٠٨

                   دوالر أمریكـــــــــــــــــــي أو ) ٤٦٢،٨١٩،٠٠٠: ( مجمـــــــــــــــــــوع الـــــــــــــــــــثالث الـــــــــــــــــــسنوات یعـــــــــــــــــــادل 

  .لایر سعودي ) ١،٧٣٧،٩٦٠،٠٠٠( 

  

                                                
 .٣٨م، بیت الزكاة، الكویت، ص ٢٠١٠التقریر السنوي لعام : انظر )1(
 .٣٨م، بیت الزكاة، الكویت، ص ٢٠١٠التقریر السنوي لعام : انظر )2(
م، ص ٢٠٠٩وتقریـــر . ٣٦م، ص ٢٠٠٨التقــاریر الــسنویة لبیــت الزكــاة، تقریــر : انظــر.  جمــع وتنــسیق الكاتــب)3(

 .٣٦م، ص ٢٠١٠وتقریر . ٣٣

 



١٢٢ 
 

  :)١(زكاةنفقات بیت ال: ًثانیا

 : اإلنفاق المحلي -١

                                                
 .٣٧م، بیت الزكاة، الكویت، ص ٢٠١٠لتقریر السنوي لعام ا: انظر )1(

 المجموع ٢٠١٠عام  ٢٠٠٩عام  ٢٠٠٨عام   نـــوع اإلیراد

 ٢٨,٤٣٢,٥٥٣  ١٢,٧٣٩,٩٧٠ ١٥,٦٩٢,٥٨٣ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ زكاة قانون الشركات

 ٤٠,٣٢٤,٢١٢ ١٥,٨٨٠,٢٠٦ ١٣,٣٨٣,٤٥٣  ١١,٠٦٠,٥٥٣ الزكــــــــــــــاة

 ١٨,١٨٧,٦٢٦ ٤.٢٩٢,٥٢٦ ٤,٤٩٩,٩٧٠ ٩,٣٩٥,١٣٠ الخــــــــــــــیرات

 ٣,١٥٢,٠٧٤ ٦٤٥,٣٢٣ ٧٢٦.٠٢٩ ١,٧٨٠,٧٢٢ الصدقة الجاریة

 ٩,٦٩٩,٤١٦ ٣,٥٧٥,١٤٣ ٣,٤١٠,٩١١ ٢,٧١٣,٣٦٢ كافـــــــــل الیتیم

 ٥,٩١٢,٥٦٦ ١,١٧٣,٠١٥ ٣,٠٧٣,٨٣٢  ١,٦٦٥,٧١٩ المشاریع الخیریة

 ١٦,٧٦٢,٣٧٩ ٢,٣٨٦,٧٨٥ ٣,٨٤١,٦٥٨ ١٠,٥٣٣,٩٣٦ أخـــــــــــــــــــــــــــــــرى

 ٦,٠٠٠,٠٠٠ ٢,٠٠٠,٠٠٠ ٢,٠٠٠,٠٠٠ ٢,٠٠٠,٠٠٠ معونة الدولة

 ١,٣٥٠,٠٠٠ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ١,٣٥٠,٠٠٠ عقارات صدقات موهوبة

 ١٢٩,٨٢١,٨٢٦ ٤٢.٦٩٢,٩٦٨ ٤٦,٦٢٩,٤٣٦ ٤٠,٤٩٩,٤٢٢ المجموع

 المبلغ عدد األسر نوع المساعدة

 6,249,60 1928 شهریة

 21,780,349 31672 مقطوعة

 3,233,790 1387 قرض حسن

 31,263,199 34987 اإلجمالي

 



١٢٣ 
 

  :م ٢٠١٠یع اإلنفاق المحلي خالل عام رمشا -٢

 المبلغ اإلجمالي العدد البند
 31,263,99  أسرة34987 المساعدات اإلجتماعیة
 1,030,000 صنادیق 9  الصنادیق المشتركة
 1,893,800  أسرة 8966 التبرعات العینیة
 377,054  وجبة290617 والئم اإلفطار
 27,181  أسرة 343 األضاحي
 68,450  أسرة650 زكاة الفطر

 29,019  هیئات5 دعم الهیئات والمؤسسات
 71375 ً طالبا وطالبة17080 حقیبة الطالب

 20700 ً شخصا3754 سقیا المتنقلة وماء السبیلال
 130,500 ً فردا23576 الصندوق الخیري للرعایة الصحیة

 34,911,278 اإلجمالي
 %77 %النسبة إلى اإلنفاق العام 

  

  :م٢٠١٠اإلنفاق الخارجي خالل  -٣

 المبلغ اإلجمالي العدد البند
 2,168,770 ًمشروعا 153 المشاریع الخیریة

 450,170 ً طالبا1722 طالب العلم
 3,125,772  هیئة93 دعم الهیئات اإلسالمیة

 412,900  دول5 اإلغاثة
 86,070  دولة22 األضاحي
 3,956,719 ً یتیما27804 كافل الیتیم

 203,664  دولة44 والئم اإلفطار
 10,404,065 اإلجمالي

  %23 %النسبة إلى اإلنفاق العام 
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 :م٢٠١٠اإلنفاق العام في العام  -٤

 المبلغ اإلجمالي العدد البند

  %77 34,911,278 اإلنفاق المحلي

  %23 10,404,065 اإلنفاق الخارجي

 45,315,343  المجموع
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  : واقع جبایة الزكاة في دولة قطر:المطلب الثالث

  :البنیة التشریعیة وآلیة التنفیذ: الفرع األول

دولــة قطــر مــن مجموعــة مــن القــوانین، ومــن مجموعــة مــن تكــون البنیــة التــشریعیة للزكــاة فــي ت

فقـد صـدر . القرارات الوزاریة التي تنظم عمل صندوق الزكاة في النـواحي التنظیمیـة والمالیـة والتنفیذیـة

 الدینیــة تنفیــذه، وذلــك قبــل شؤونم وأوكــل لرئاســة المحــاكم الــشرعیة والــ١٩٩٢أول قــانون للزكــاة عــام 

ن اإلسالمیة، التي أنشئت فـي نفـس العـام، ولـم یمـارس نـشاطه الفعلـي إال إنشاء وزارة لألوقاف والشؤو

  .م، الذي أوكل تنفیذه إلى وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمیة١٩٩٤بعد تعدیله األول عام 

وسنتعرف على قانون الزكاة وما أجري علیه من تعدیالت، ثم نتعرف على ما شـرع مـن خـالل 

ا الالئحــة التنظیمیــة فــسنتطرق لهــا مــن خــالل دراســة الجانــب التنظیمــي اللــوائح التنفیذیــة والمالیــة، أمــ

  .  للصندوق الزكاة

  : البنیة التشریعیة-أ

  :أول قانون للزكاة: ًأوال

خلیفـة بــن حمــد / م فــي عهـد صــاحب الـسمو الوالــد الــشیخ١٩٩٢صـدر أول تــشریع للزكـاة عــام 

) ٨(ولــة قطــر، وهــو القــانون رقــم آل ثــاني، الــذي نــص علــى إنــشاء أول مؤســسة رســمیة للزكــاة فــي د

  :، والذي نصت مواده على ما یلي)١( بإنشاء صندوق الزكاة١٩٩٢لسنة 

ـــــى ـــــادة األول ـــــشأ صـــــندوق یـــــسمى :الم یتمتـــــع بالشخـــــصیة االعتباریـــــة » صـــــندوق الزكـــــاة« ین

  .  الدینیةشؤونواالستقالل المالي واإلداري، ویخضع إلشراف رئیس المحاكم الشرعیة وال

                                                
   ل القطریــــة،دالجریــــدة الرســـمیة، وزارة العــــ: انظــــر .م،١٦/٤/١٩٩٢: هـــــ الموافـــق١٤/١٠/١٤١٢ صـــدر بتــــاریخ )1(

 .١٠١٢ ،١٠١١م، ص١٩٩٢لسنة ) ٨ (العدد

 



١٢٦ 
 

 تتكـــون مـــوارد الـــصندوق مـــن أمــوال الزكـــاة التـــي یرغـــب المـــسلمون فـــي أدائهـــا :ةالمـــادة الثانیـــ

للصندوق، لصرفها في األوجه الشرعیة لمستحقیها، وتودع هذه الموارد في أحد المـصارف اإلسـالمیة 

  .ُسم الصندوق، وال یسحب أي من رصیده إال بتوقیع رئیس مجلس اإلدارة أو من ینوب عنهاب

ف علــى إدارة الــصندوق ورعایــة شــؤونه مجلــس یــصدر بتــشكیله قــرار مــن  یــشر:المــادة الثالثــة

  .ویحضر مدیر الصندوق المجلس دون االشتراك في التصویت. مجلس الوزراء

  : دارة االختصاصات اآلتیةاإل یمارس مجلس :المادة الرابعة

  .  رسم السیاسة العامة لصندوق الزكاة-١

ًق في وجوهها المقررة شـرعا وتحدیـد أولویاتهـا،  الموافقة على ما یصرف من أموال الصندو-٢

  .ویجوز لدافع الزكاة تخصیص الوجه الذي یصرف فیه زكاته

 اتخـــاذ مــــا یلــــزم مــــن وســــائل الــــدعوة واإلعــــالم، لتــــذكیر المــــسلمین بحكمــــة فریــــضة الزكــــاة -٣

 علـى ومشروعیتها، وحثهم على وجوب أدائها، وتعریفهم بمقاصد الصندوق، كما یقوم الـصندوق بـالرد

ًاستفسارات المسلمین في كل ما یتعلق بالزكاة وجوبا وقدرا ومصرفا ً ً.  

.  وضع اللوائح اإلداریة والمالیة لتنظیم العمل بالـصندوق والالئحـة الداخلیـة لمجلـس اإلدارة-٤

ویـــصدر بهـــذه اللـــوائح قـــرار مـــن رئـــیس المحـــاكم الـــشرعیة والـــشؤون الدینیـــة، وال تكـــون نافـــذة إال بعـــد 

  .میراعتماد األ

  .  تعیین مدیر لصندوق الزكاة وتحدید اختصاصاته-٥

  . ًختیار محاسب قانوني أو أكثر لمراجعة حسابات الصندوق سنویاا -٦

ــــه مــــن : المــــادة الخامــــسة ــــصندوق وممتلكات ــــدعاوي المتعلقــــة بال تعفــــى جمیــــع المعــــامالت وال

  . الضرائب والرسوم على اختالف أنواعها
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المحـــاكم الــشرعیة والـــشؤون الدینیــة األعمـــال التنفیذیــة ألوجـــه  تتـــولى أجهــزة :المــادة الـــسادسة

النــشاط والخــدمات الالزمــة إلدارة الــصندوق وفــق التنظــیم الــذي یــصدر بــه قــرار مــن رئــیس المحــاكم 

  . )١( الدینیةشؤونالشرعیة وال

  :التعدیل األول: ًثانیا

) ٨(القــانون رقــم  بتعــدیل بعــض أحكــام ١٩٩٤لــسنة ) ٢١(بعـد ســنتین تــم إصــدار القــانون رقــم 

  : من التعدیالت منهاًالذي أجرى عددا. م بإنشاء صندوق الزكاة١٩٩٢لسنة 

ــــة "اســــتبدل بعبــــارتي .١ ــــشرعیة "و " رئاســــة المحــــاكم الــــشرعیة والــــشؤون الدینی رئــــیس المحــــاكم ال

" وزیــر األوقــاف والــشؤون اإلســالمیة "و" وزارة األوقــاف والــشؤون اإلســالمیة"عبارتــا " والــشؤون الدینیــة

 .   المشار إلیه١٩٩٢لسنة ) ٨(ینما وردتا في القانون رقم أ

  . أن یكون اقتراح أعضاء مجلس اإلدارة من قبل وزیر األوقاف والشؤون اإلسالمیة .٢

أن یكـــون تعیـــین مـــدیر الـــصندوق وتحدیـــد اختــــصاصاته مـــن قبـــل وزیـــر األوقـــاف والــــشؤون  .٣

  .ًاإلسالمیة، بناء على اقتراح مجلس إدارة الصندوق

دارة، كإعــداد الموازنــة التقدیریــة الــسنویة والحــسابات اإلختــصاصات مجلــس العــض المهــام زیــادة ب .٤

ٕالختامیـة الــسنویة؛ العتمادهــا مــن قبــل وزیــر األوقــاف والــشؤون اإلســالمیة، واعــداد تقریــر ســنوي إلــى وزیــر 

  .یاتهًاألوقاف والشئؤن اإلسالمیة؛ لرفعه لمجلس الوزراء عن أنشطة الصندوق، مشفوعا بآرائه وتوص

  :التعدیل الثاني: ًثالثا

حمــد بــن خلیفــة آل ثــاني حفظــه اهللا، صــدر التعــدیل / وفــي عهــد حــضرة ســاحب الــسمو الــشیخ

 بتعــدیل بعــض أحكــام ١٩٩٩لــسنة ) ١١(الثــاني لقــانون الزكــاة، وذلــك بــصدور القــانون القــانون رقــم 

                                                
م، ص ١٩٩٢) ٨( العـدد م، ونشر بالجریـدة الرسـمیة فـي١٦/٤/١٩٩٢: هـ الموافق١٤/١٠/١٤١٢ صدر بتاریخ )1(

١٠١٢، ١٠١١. 
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یل بعـــض المـــواد والـــذي نـــص علـــى تعـــد. )١( بإنـــشاء صـــندوق الزكـــاة١٩٩٢لـــسنة ) ٨(القـــانون رقـــم 

 جدیــدة إلــى بعــض المــواد، حیــث نــصت المــادة األولــى علــى اســتبدل نــصوص المــواد ًوأضــاف بنــودا

  :  بالنصوص التالیة١٩٩٢لسنة ) ٨(من القانون رقم ) ٦(، )٣(، )٢(

ــــصندوق بفائــــضها  "تــــصبح ): ٢(المــــادة  - ــــة مــــستقلة یحــــتفظ ال ــــصندوق الزكــــاة موازن یكــــون ل

  :ليالسنوي، وتتكون موارده مما ی

  .أموال الزكاة ١

  .الصدقات والتبرعات والهبات التي یرغب المسلمون في أدائها للصندوق ٢

  .ًأرباح وعوائد استثمارات األموال القابلة لالستثمار شرعا ٣

وتودع هذه الموارد في مصرف أو أكثر مـن المـصارف اإلسـالمیة، علـى أن یخـصص حـساب 

وال یجــوز الــسحب مــن .  علــى مــصارف الزكــاة الــشرعیةمــستقل ألمــوال الزكــاة مــع قــصر الــصرف منــه

أمــوال الــصندوق إال بتــوقیعین، أحــدهما لــرئیس مجلــس اإلدارة أو مــن ینیبــه، واآلخــر لمــدیر الــصندوق 

  ".ًأو من یقوم مقامه في حالة غیابه، وذلك وفقا ألحكام الالئحة المالیة للصندوق

ة شـــؤونه مجلـــس إدارة یتكـــون مـــن یـــشرف علـــى إدارة الـــصندوق ورعایـــ "تـــصبح) : ٣(المـــادة  -

رئـــیس وســـتة أعـــضاء یـــصدر بتـــشكیله قـــرار مـــن مجلـــس الـــوزراء بنـــاء علـــى اقتـــراح وزیـــر األوقـــاف 

ویكـون للــصندوق مـدیر، یــصدر بتعیینــه . والـشؤون اإلســالمیة وذلـك لمــدة ثـالث ســنوات قابلـة للتجدیــد

علـــى اقتـــراح مجلـــس إدارة ًوتحدیـــد اختـــصاصاته قـــرار مـــن وزیـــر األوقـــاف والـــشؤون اإلســـالمیة بنـــاء 

  ".ویحضر المدیر اجتماعات المجلس دون االشتراك في التصویت. الصندوق

                                                
ــــــاریخ)1( ــــــاریخ. م٢٧/٦/١٩٩٩: هـــــــ ، الموافــــــق١٣/٣/١٤٢٠:  صــــــدر بت : هـــــــ، الموافــــــق١٨/٤/١٤٢٠: ونــــــشر بت

م، الـــــصادر بتـــــاریخ، ١٩٩٩لـــــسنة ) ٧ (الجریـــــدة الرســـــمیة، وزارة العـــــدل القطریـــــة، العـــــدد: انظـــــر. م١٣/٧/١٩٩٩
  .٥١ - ٥٠م، ص٣١/٧/١٩٩٩
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تتـــولى أجهـــزة الـــصندوق األعمـــال التنفیذیـــة ألوجـــه النـــشاط والخــــدمات  "تـــصبح): ٦(المـــادة  -

  ". الالزمة إلدارته

 ١٩٩٢لــسنة ) ٨(مــن القــانون رقــم ) ٤(ونــص فــي مادتــه الثانیــة علــى أن یــضاف إلــى المــادة 

توزیـع التقریـر الـسنوي علـى كبـار دافعـي  ٩: " یكـون نـصه كمـا یلـي) ٩(المشار إلیه، بند جدید برقم 

  ".الزكاة والصدقات والتبرعات والهبات

 المــشار إلیــه، مادتــان ١٩٩٢لــسنة ) ٨(ونــص فــي مادتــه الثالثــة علــى أن یــضاف للقــانون رقــم 

  :كما یلي، ویكون نصهما )١ مكرر٦(و)  مكرر٦(جدیدتان برقمي 

مجلـــس الــــوزراء أن یكلـــف دیـــوان المحاســــبة بمراجعـــة حـــسابات الــــصندوق ): " مكـــرر٦(مـــادة 

  ".باإلضافة إلى المحاسب القانوني الذي یختاره مجلس إدارة الصندوق

  ):١ مكرر٦(مادة 

 یتـولى موظفـو الــصندوق األعمـال التنفیذیــة الالزمـة لتـشغیله وتــسییر أعمالـه وتــؤدى رواتـبهم مــن -١"

  .ب األول من موازنة وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمیةالبا

 یخــصص بنــد فــي موازنــة وزارة األوقــاف والــشؤون اإلســالمیة لتغطیــة الموازنــة التــشغیلیة الــسنویة -٢

  ".للصندوق

  :تحول صندوق الزكاة من مؤسسة مستقلة إلى إدارة في وزارة األوقاف: ًرابعا

الهیئــات المــستقلة إلــى وحــدات إداریــة ضــمن م وفــي خــضم تحویــل الكثیــر مــن ٢٠٠٩فــي عــام 

 بالهیكـل التنظیمـي لـوزارة األوقـاف ٢٠٠٩لـسنة ) ٣٤(القرار األمیري رقـم وزاراتها األصلیة، صـدر 

تحــول صـندوق الزكـاة بموجبـه مــن مؤسـسة مـستقلة تتمتـع بالشخــصیة  ، والـذي)١(والـشؤون اإلسـالمیة

                                                
: هـــــــــ، الموافــــــــق٤/٨/١٤٣٠تــــــــاریخ م، ونـــــــشر ب٢٣/٦/٢٠٠٩: هـــــــــ، الموافــــــــق٣٠/٦/١٤٣٠:  صـــــــدر بتــــــــاریخ)1(

 .٩١، ٨٨م، ص ٢٠٠٩لسنة ) ٧(الجریدة الرسمیة العدد : م، انظر٢٦/٧/٢٠٠٩
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،  اإلســالمیة مباشــرةة تابعــة لــوزارة األوقــاف والــشؤوناالعتباریــة واالســتقالل المــالي واإلداري إلــى إدار

  : الزكاة وحدد اختصاصاته كما یليفقد حدد هذا القرار تبعیة صندوق

نــص فــي مادتــه األولــى علــى أن صــندوق الزكــاة هــو إدارة ضــمن الوحــدات التابعــة للــوزیر،   -

ـــ ألوقـــاف والـــشؤون یتكـــون الهیكـــل التنظیمـــي لـــوزارة ا): ١(مـــادة : "يحیـــث نـــصت المـــادة علـــى مـــا یل

الوحـــدات  : المرفقـــة بهـــذا القـــرار، وهـــيبالخریطـــة التنظیمیـــةاإلســالمیة مـــن الوحـــدات اإلداریـــة المبینـــة 

 :اإلداریة التابعة للوزیر

 .مكتب الوزیر .١

 . امة واالتصالوحدة العالقات الع .٢

 .وحدة التدقیق الداخلي .٣

 .إدارة صندوق الزكاة .٤

 ".اإلدارة العامة لألوقاف .٥

وفي المادة الرابعة ذكر القرار اختصاصات إدارة صندوق الزكاة، فقد نـصت المـادة علـى مـا   -

  :تختص إدارة صندوق الزكاة بما یلي): ٤(المادة : " یلي

 .فات من أموال الزكاة والصدقات والتبرعاتإعداد خطة سنویة تقدیریة لإلرادات والمصرو .١

 .تلقي الزكاة وصرفها في األوجه المقررة لها .٢

ٕتلقــــي الــــصدقات والتبرعــــات والهبــــات وغیرهــــا، وایــــداع المتحــــصالت فــــي الحــــساب الخــــاص  .٣

 .بالصندوق

 .دراسة الطلبات المستحقة للزكاة، والبت فیها .٤

 .ء المناسب بشأنهاتلقي ودراسة الطلبات المقدمة للصندوق واتخاذ اإلجرا .٥

 .تنمیة الفائض من أموال الصندوق، واستثمارها بالطرق الشرعیة .٦
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اتخاذ الوسائل الكفیلة لحث المسلم على إخراج الزكاة والتبرع بالـصدقات، بالتنـسیق مـع وحـدة  .٧

 .العالقات العامة واالتصال

 .الرد على االستفسارات المتعلقة بالزكاة .٨

  ".)١(كاة والمساعدةإعداد قاعدة بیانات لمستحقي الز .٩

ًلغـي ضـمنیا، علـى ُأم، یكـون قـانون الزكـاة قـد ٢٠٠٩ة لـسن) ٣٤(وبصدور القـرار األمیـري رقـم 

، وذلك لتعـارض كثیـر مـن مـواده مـع القـرار األمیـري، كوجـود مجلـس إدارة )٢(رأي بعض شراح القانون

ًتـه، والتـي عطلـت فعلیـا للصندوق، الذي نصت علیه المـادة الثالثـة مـن قـانون الزكـاة فـي جمیـع تعدیال

لتعارضـــها مـــع القـــرار األمیـــري الـــذي أصـــبح بموجبـــه صـــندوق الزكـــاة عبـــارة عـــن  إدارة تابعـــة لـــوزیر 

  . ًاألوقاف والشؤون اإلسالمیة، لذلك فالقانون قد ُألغي ضمینا ، ولو لم یشیر القرار األمیري إلى ذلك

  : القرارات التنفیذیة-ب

ذیــة لتنظــیم العمــل بــصندوق الزكــاة، التــي حــددت الخطــوات تــم إصــدار عــدد مــن اللــوائح التنفی

العملیـــة لتطبیــــق نــــصوص قــــانون الزكــــاة، حیــــث أصــــدر وزراء األوقــــاف والــــشؤون اإلســــالمیة خــــالل 

العقـــدین الماضـــیین أربعـــة قـــرارات وزاریـــة، أتـــت متماشـــیة مـــع مـــا جـــرى لقـــانون الزكـــاة مـــن تعـــدیالت، 

 واإلجرائیــة، وســوف نــذكر هــذه القــرارات، ونتعــرف علــى  مــن النــواحي التنظیمیــة والمالیــةًفــشملت كــال

  :بعض موادها بإیجاز، كما یلي

ـــــشأن إنـــــشاء أقـــــسام بـــــصندوق الزكـــــاة وتعیـــــین م ١٩٩٨لـــــسنة ) ٢٠(القـــــرار الـــــوزاري رقـــــم  .١ ب

 .)٣(اختصاصاتها

                                                
 .٩١م، ص ٢٠٠٩) ٧(العدد الجریدة الرسمیة، وزارة العدل القطریة، :  انظر)1(
 .قانونیة بوزارة األوقاف والشؤون اإلسالمیةستاذ حسن بن محمد الكبیسي، مدیر إدارة الشؤون الاأل منهم )2(
 هــــ، الموافـــق ٠٥/١١/١٤١٩: م، ونـــشر بتـــاریخ١٢/٠٧/١٩٩٨ هــــ، الموافـــق ١٨/٠٣/١٤١٩:   صـــدر بتـــاریخ)3(

  .٧٧٦م، ص ١٩٩٩لسنة ) ٢(الجریدة الرسمیة، وزارة العدل القطریة، العدد : م، انظر٢٠/٠٢/١٩٩٩
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 والـذي .)١(بإصـدار الالئحـة الداخلیـة لـصندوق الزكـاةم ١٩٩٨لـسنة ) ٢١(القرار الوزاري رقم  .٢

مجلـس اإلدارة، ورئـیس مجلـس اإلدارة، وسـكرتاریة مجلـس اإلدراة، ومـدیر : صات كل مـنحدد اختصا

 .صندوق الزكاة

والـــذي   .)٢( بـــشأن الالئحـــة المالیـــة لـــصندوق الزكـــاةم١٩٩٩لـــسنة ) ٣١(القـــرار الـــوزاري رقـــم  .٣

 :لذي نص في بعض مواده على ما یليصدر بعد التعدیل الثاني لقانون الزكاة، وا

یكـــون : "علــى اســـتقاللیة موازنــة صـــندوق وحـــددت مــوارده فقـــد جــاء فیهـــا) ٢(نــصت المـــادة   -

للصندوق موازنة مستقلة تشمل جمیـع اإلیـرادات المقـدر تحـصیلها والمـصروفات المقـدر إنفاقهـا خـالل 

الــصندوق بفــائض وتكــون الــسنة المالیــة للــصندوق هــي الــسنة المالیــة للدولــة، ویحــتفظ . الــسنة المالیــة

  ".الموازنة السنوي

 :"بأنها تتكون مما یلي) ٥(وموارد الصندوق حددتها المادة   -

  .أموال الزكاة -١

  .الصدقات والتبرعات والهبات التي یرغب المسلمون في أدائها للصندوق -٢

  ".ًستثمارات األموال القابلة لإلستثمار شرعااأرباح وعوائد  -٣

منـه علـى مـصارف ونصت على أن یخصص حساب مستقل ألموال الزكاة مع قصر الـصرف 

  .الزكاة الشرعیة

تحـصل أمـوال الزكـاة والـصدقات والتبرعـات : "كمـا یلـي) ١٠(كیفیة التحـصیل بینتهـا المـادة و  -

والهبات النقدیة وغیر النقدیة بموجـب إشـعار إیـداع لحـساب الـصندوق فـي المـصارف اإلسـالمیة التـي 

                                                
 هـــــ، الموافــــق ٠٥/١١/١٤١٩: م، ونــــشر بتــــاریخ١٢/٠٧/١٩٩٨هـــــ، الموافــــق ١٨/٠٣/١٤١٩:  صــــدر بتــــاریخ)1(

 .٧٩١–٧٨١م، ص١٩٩٩لسنة ) ٢(الجریدة الرسمیة، وزارة العدل القطریة، العدد : م، انظر٢٠/٠٢/١٩٩٩
م ٣٠/١٢/١٩٩٩: هــ، الموافـق٢٣/٩/١٤٢٠م، ونشر ٢٨/١١/١٩٩٩: هـ، الموافق٢٠/٨/١٤٢٠:  صدر بتاریخ)2(

 .١٠٠٠ -٩٧٥م، ص ١٩٩٩لسنة ) ١١( العدل القطریة، العدد الجریدة الرسمیة، وزارة: انظر
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صال تحـــصیل نقـــدي علـــى ســـم الـــصندوق، أو بإیـــایحـــددها المجلـــس، أو بـــشیكات علـــى المـــصارف ب

خزانـة الــصندوق، ویــتم التوریــد للخزانــة بموجــب اسـتمارة توریــد نقدیــة، أو اســتمارة توریــد غیــر نقدیــة إذا 

  ". كان التورید لذهب أو فضة أو غیره من المعادن الثمینة

 ى فقـد حـددت الحـد األقـص:)٢٢(ف فقـد حددتـه  المـادة أما كیفیة الـصرف ومقـدار مـا یـصر  -

 إلـى مـا  لایر ٢٠,٠٠٠لـك بمبـالغ  تبـدأ مـن ذرفه لكل درجة من درجـات المـسؤولیة، والذي یسمح بص

  .لایر ٥٠٠,٠٠٠یزید على 

أمــا توزیــع الزكــاة والــصدقات والتبرعــات والهبــات، فقــد فــصل ذلــك فــي الفــصل الــسادس مــن   -

ت توزیعهـــا علـــى مـــستحقیها ، حیـــث قـــصر٧٣–٧١فتوزیـــع الزكـــاة حـــددت فـــي المـــواد . القـــرار الـــوزاري

، وبینــت المقــصود بــالفقراء والمــساكین وعــددت مجموعــة مــن فئــات المجتمــع بغــض النظــر الــشرعیین

  .عن جنسیاتهم

العـــاملین علیهـــا، والمؤلفـــة قلـــوبهم، وفـــي (المقـــصود بكـــل مـــن  ٨١–٧٤وحـــددت المـــواد مـــن   -

ي ، حیــث ذكــرتهم بالتفــصیل مــع ذكــر الــشروط التــ)فــي ســبیل اهللا، وابــن الــسبیلالرقــاب، والغــارمین، و

  .یجب أن تتوفر فیهم

تـصرف الـصدقات : "بمـا یلـي) ٨٢(أما طرق صرف الصدقات والتبرعات فقد حددتـه المـادة   -

والتبرعات في مجاالت الخیر والبر العام، كما یجوز صرفها في مـصارف الزكـاة الثمانیـة المنـصوص 

كـرت ذ، حیـث  والبـرت التي تشملها وجوه الخیـرالمجاال) ٨٣(وذكرت المادة ". علیها في هذه الالئحة

  .معظم المؤسسات األهلیة والكثیر من األنشطة االجتماعیة والدعویة

 حیـث نـصت ٩٠–٨٧قـد حـددت الخطـوات فـي المـواد مـن أما إجـراءات طلـب المـساعدات ف  -

على كیفیة تقدیم طلب الحـصول علـى المـساعدات، واإلجـراءات التـي یتبعهـا الـصندوق حتـى تـصرف 

  .المساعدة لمستحقها
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 بإنــشاء أقــسام فــي الوحــدات اإلداریــة التــي تتــألف م٢٠١١لــسنة ) ٢٣( رقــم يراقــرار الــوز ال-٤

  .)١(منها وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمیة

م، ٢٠٠٩لعــام ) ٣٤(وتبـرز أهمیــة هــذا القــرار مـن كونــه یــأتي بعــد صـدور القــرار األمیــري رقــم 

 إلـى وحـدة إداریـة تابعـة )٢( إدارةوالذي حول بموجبه صندوق الزكاة من مؤسسة مستقلة یـدیرها مجلـس

لــوزیر األوقــاف والــشؤون اإلســالمیة مباشــرة، ومــا ترتــب علــى هــذا القــرار مــن تغییــر للهیكــل التنظیمــي 

ٕلـــصندوق الزكـــاة والغـــاء ضـــمني لمجلـــس اإلدارة، فأصـــبح صـــندوق الزكـــاة إحـــدى الوحـــدات اإلداریـــة 

  .والمالیةستقاللیة اإلداریة ابعة للوزیر، مما نزع عنه صفة االالت

ٕعلما أن القرار الوزاري لم یتطـرق إلـى الكیفیـة اإلجرائیـة لجبایـة الزكـاة أو صـرف أموالهـا، وانمـا  ً

اقتــصر علــى تحدیــد الهیكــل التنظیمــي إلدارة صــندوق الزكــاة، فقلــص عــدد األقــسام إلــى ثالثــة أقــسام 

علیـه مــواد ، ثــم حـدد اختـصاصات كــل قـسم علـى حــدة، وسـنتعرف علـى مــا نـصت )٣(ًبـدال مـن خمـسة

  .هذا القرار من خالل دراستنا للجانب التنظیمي للصندوق

  :البنیة التنظیمیة آللیات جبایة وتوزیع الزكاة :الفرع الثاني

ّبمـا أن صــندوق الزكــاة مـر بمــرحلتین مختلفتــین مـن حیــث تبعیتــه اإلداریـة، فقــد واكبــت هیكلیتــه 

یمیـة موسـعة تتماشـى مـع قـانون الزكـاة خصائص كـل مرحلـة، فبینمـا واكبـت مرحلـة التأسـیس بنیـة تنظ

ًالـــذي جعـــل صـــندوق الزكـــاة مؤســـسة مـــستقلة إداریـــا ومالیـــا، یـــدیره مجلـــس إدارة یـــتم تعیینـــه مـــن قبـــل  ً

                                                
ـــــــشر بتـــــــاریخ١/٣/٢٠١١: هــــــــ الموافـــــــق٢٦/٣/١٤٣٢: صـــــــدر بتـــــــاریخ )1( : هــــــــ الموافـــــــق١٤٣٢/ ١٠/٤: م،  ون

 .٢٢٨–٢٢٦م، ص ٢٠١١لسنة ) ٣(الجریدة الرسمیة ، وزارة العدل القطریة، العدد : م، انظر١٥/٣/٢٠١١
یـشرف علـى إدارة الـصندوق ورعایـة شـؤونه : " فـي مادتـه الثالثـة علـىم١٩٩٩سنة لـ) ١١(نص قانون الزكاة رقـم ) 2(

مجلس إدارة یتكون من رئیس وستة أعضاء یصدر بتشكیله قـرار مـن مجلـس الـوزراء بنـاء علـى اقتـراح وزیـر األوقـاف 
) ٧(ل القطریـة، العـدد الجریـدة الرسـمیة، وزارة العـد: انظر ."والشؤون اإلسالمیة وذلك لمدة ثالث سنوات قابلة للتجدید

 .٥٠م، ص ٣١/٧/١٩٩٩م، الصادرة بتاریخ، ١٩٩٩لسنة 
بـــشأن إنـــشاء أقـــسام بـــصندوق الزكـــاة وتعیـــین م ١٩٩٨لـــسنة ) ٢٠(القـــرار الـــوزاري رقـــم مـــن ) ١(المـــادة : انظـــر )3(

 .٧٧٦م، ص ١٩٩٩لسنة ) ٢(اختصاصاتها، المنشور بالجریدة الرسمیة، وزارة العدل القطریة، العدد 
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ًمجلـس الــوزراء، نجـده لزامــا أن تتغیــر بنیتـه التنظیمیــة فــي مرحلـة الــصندوق الحالیــة التـي أصــبح فیهــا 

بعـــد صـــدور القـــرار األمیـــري رقـــم  ون اإلســـالمیة،صـــندوق الزكـــاة إحـــدى إدارات وزارة األوقـــاف والـــشؤ

ـــــى آخـــــر تنظـــــیم إداري للـــــصندوق، ونتعـــــرف علـــــى ٢٠٠٩لعـــــام ) ٣٤( م، لـــــذلك ســـــوف نقتـــــصر عل

  .اختصاصات كل قسم من أقسامه على حده

  :الهیكل التنظیمي إلدارة صندوق الزكاة

  :)١(تتألف إدارة صندوق الزكاة من األقسام التالیة

  . قسم مصارف الزكاة-١

  . قسم خدمات الزكاة-٢

  .  قسم التحصیل وحسابات الزكاة-٣

  

                                                
 بإنـشاء أقــسام فـي الوحــدات اإلداریـة التــي تتـألف منهــا ٢٠١١لــسنة ) ٢٣(رقـم  مـن القــرار) ٥ ،٤، ٣، ٢(المـواد  )1(

 .٨٨ م، ص٢٠٠٩رسمیة العدد السابع لالجریدة ا: وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمیة، انظر
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  :)١(خریطة الهیكل التنظیمي لصندوق الزكاة

 

  :اختصاصات أقسام إدارة صندوق الزكاة -أ 

  :یختص قسم مصارف الزكاة بما یلي: ًأوال

  .تلقي ودراسة طلبات المساعدة من صندوق الزكاة، والبت فیها .١

ت المـــستحقة للزكـــاة والمـــساعدة، واقتـــراح األســـالیب المناســـبة إجـــراء البحـــث المیـــداني للحـــاال .٢

  .لمساعدتها

ًتحدیــــد قیمــــة المــــساعدة المقـــــرر صــــرفها مــــن أمــــوال الزكـــــاة والــــصدقات للمــــستحقین، طبقـــــا  .٣

  .للضوابط الموضوعة في هذا الشأن

متابعـة الحــاالت التـي تــم صــرف أمـوال زكــاة أو مـساعدات لهــا للوقــوف علـى أي تغییــر یطــرأ  .٤

  . واتخاذ الالزم بشأنهمعلیها،

  .إعداد قاعدة بیانات لمستحقي الزكاة والمساعدة .٥

                                                
 /.http://www.zakat.gov.qa: نترنتصندوق الزكاة القطري على شبكة اإلموقع :  انظر)1(
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ًالمــساهمة فـــي دعــم المؤســـسات الخیریـــة واالجتماعیــة داخـــل الدولـــة وخارجهــا، وفقـــا للقـــوانین  .٦

  .واللوائح المعمول بها في هذا الشأن

  . سر منتجةدراسة واقتراح أفضل السبل المؤدیة إلى تحویل األسر المستحقة للمساعدة إلى أ .٧

  :یختص قسم خدمات الزكاة بما یلي: ًثانیا

  .تلقي االستفسارات الخاصة بالزكاة والصدقات والتبرعات األخرى، والرد علیها .١

  .تقدیم خدمة حساب الزكاة للشركات واألفراد .٢

ٕاتخاذ الوسائل الكفیلة لحـث المـسلمین علـى إخـراج الزكـاة لـصندوق الزكـاة، واصـدار النـشرات  .٣

  . وتوزیعها، بالتنسیق مع وحدة العالقات العامة واالتصالالخاصة بذلك

متابعــــة مــــا ینــــشر فــــي وســــائل اإلعــــالم بــــشأن الزكــــاة، واتخــــاذ اإلجــــراءات الالزمــــة بــــشأنها،  .٤

  .بالتنسیق مع وحدة العالقات العامة واالتصال

  . إعداد اإلحصاءات والجداول المتعلقة بأنشطة صندوق الزكاة وموارده .٥

  :التحصیل وحسابات الزكاة بما یليیختص قسم : ًثالثا

  .ٕتحصیل أموال الزكاة وایداعها في الحساب الخاص بصندوق الزكاة .١

إعـــــداد خطـــــة ســـــنویة تقدیریـــــة إلیـــــرادات ومـــــصروفات أمـــــوال الزكـــــاة والـــــصدقات والتبرعـــــات  .٢

  .األخرى

  .إعداد وتنظیم سندات الصرف والسجالت المالیة إلیرادات ومصروفات موارد الصندوق .٣

  .ل الزكاة والمساعدات المقررة لمستحقیهاصرف أموا .٤

  .اإلشراف على حركة الصندوق الیومیة .٥

دراســـة واقتـــراح األســـالیب االســـتثماریة لتنمیـــة فـــائض أمـــوال الـــصندوق، واســـتثمارها بـــالطرق  .٦

 . الشرعیة
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  :آلیة عمل صندوق الزكاة -ب 

  :ّطرق االتصال مع المزكین والمتصدقین: ًأوال

ّالمزكین والمتـصدقین، وذلـك لتفعیـل دور الزكـاة، واالهتمـام بـشرائح هناك نوعان من االتـصال بـ

  : المجتمع المختلفة

  :النوع األول موجه إلى عموم الجمهور، وتتبع فیه عدة طرق منها

  .توزیع إصدارات ومطبوعات الصندوق التعریفیة الدوریة على المتبرعین والجمهور الكریم .١

التقــاریر الــسنویة لكبــار المتبــرعین فــي أمــاكن التواصــل مــن خــالل توصــیل شــهادات الــشكر و .٢

 ).المقابالت الشخصیة(وجودهم وذلك عن طریق الید 

برع ّالــرد علــى االستفـــسارات الخاصــة بالـــشركات والمؤســسات واألفــراد ألي ســـؤال متعلــق بـــالت .٣

  .وكیفیة التواصل معهم وغیرها

  .مهورٕإعداد نماذج اإلستقاطاعات وارسالها مع التقاریر للمتبرعین والج .٤

  ) .SMS(التواصل مع المتبرعین من خالل الرسائل القصیرة  .٥

  .ٕإعداد وارسال كتاب حث عبر البرید في شهر شعبان للجمهور الكریم .٦

ٕإعــداد وارســال كتــب التهــاني بحلــول شــهر رمــضان الكــریم وعیــدي الفطــر واألضــحى والعــام  .٧

  .الهجري الجدید

 معـه ًار الصائم على المتبـرعین بالیـد مرفقـاتوزیع التقریر السنوي على المتبرعین، وتقریر إفط .٨

  .شهادات تقدیریة

االتصال بالمتبرعین مباشرة في حالـة االستفـسار عـن العنـاوین ومواقـع المؤسـسات والـشركات  .٩

 . وتحدیث قاعدة بیانات المتبرعینواألفراد، لتجدید

 



١٣٩ 
 

دارات التــي االتــصال بالــشركات والمؤســسات وتوثیــق العالقــة معهــا ومــدها وبــصفة دوریــة باإلصــ .١٠

  .توضح أهداف الصندوق وسیاساته وخططه ومشروعاته عبر قنوات االتصال المناسبة لهذه الفئة

دعـــوة المتبـــرعین للمـــشاركة والمـــساهمة فـــي دعـــم وتمویـــل مـــشاریع الـــصندوق الخاصـــة بزكـــاة  .١١

  .عبر تنفیذ برامج مخاطبتهم والتواصل معهم) الصدقات(المال والمشاریع الخیریة األخرى 

صل بدعوتهم للـدورات التدریبیـة الخاصـة بمحاسـبة زكـاة الـشركات التـي یقیمهـا الـصندوق التوا .١٢

  . احتساب زكاة الشركات والمؤسساتًسنویا، وتقدیم خدمة

 .استهدافهم بالزیارات من قبل لجنة مختصة لتوضیح دور ومشاریع وخطط الصندوق .١٣

 وتلفزیـــون، وعبـــر اإلعـــالن عبـــر الـــصحف والمجـــالت ووســـائل اإلعـــالم األخـــرى مـــن إذاعـــة .١٤

 .)سیارات شركة كروه للنقل(صالت اللوحات اإلعالنیة المنتشرة في أنحاء الدولة، وعبر وسائل الموا

  : ویسمى هذا النوع بالخدمة الخاصة،ین والمتصدقینّالنوع الثاني یستهدف كبار المزك

 یتبرعـــون ً الخدمـــة لالهتمــام بـــشریحة مهمـــة جـــدا وهــي شـــریحة المتبـــرعین الـــذینه هـــذتــم إنـــشاء

، وتـم إنـشاء قاعـدة بیانـات لهـذه "V I P"بمبلـغ أكثـر مـن عـشرة آالف لایر وتطلـق علـى هـذه الخدمـة 

ًالفئة بحیث یتم العنایة بها عنایة فائقة، من حیث تزویدها بالوسائل المـذكورة آنفـا؛ وذلـك بغـرض ربـط 

  .هذا المتبرع بصندوق الزكاة

) خطبـــة الجمعـــة(ون المـــساجد بتخـــصیص ؤ شـــً معهـــم أیـــضا بالتنـــسیق مـــع إدارةكمـــا یتواصـــل

للتحدث عن الزكاة وأهمیتها ودور صندوق الزكاة في المجتمع، وشـكرهم لـدعم أعمـال الـصندوق، مـع 

  .، وذلك في رجب، شعبان، رمضان)المادة العلمیة للخطبة(إرفاق صورة من التقریر السنوي 

  :آلیات جمع أموال الزكاة -ج 

ِقات والتبرعـــات األخـــرى مـــن المتبـــرعین عبـــر محـــصلي الـــصندوق یـــتم جمـــع أمـــوال الزكـــاة والـــصد ّ

  :رى وذلك لتسهیل عملیة جمع الزكاة، وتتمثل هذه القنوات في التاليوبالتوأمة مع مؤسسات وشركات أخ

 



١٤٠ 
 

ل  للـــصندوق موزعـــة بحیـــث تغطـــى جمیـــع أنحـــاء الدولـــة لتـــسهیً فرعیـــاًمكتبـــا) ١٤(هنـــاك عـــدد  .١

  . استقبال تبرعات الجمهور الكریم

لمجمعــات التجاریــة نقطــة تحــصیل للــصندوق منتــشرة فــي األســواق وا) ١٨(مــا أن هنــاك عــدد ك .٢

   .وجمعیات المیره

كما توجد خدمة التحصیل السریع عن طریق مندوب الصندوق الذي یـصل إلـى المتبـرعین فـي  .٣

یــستلم المنــدوب المبلــغ مــن ) ٥١٩٩٩٩٦(أمــاكن وجــودهم، فبمجــرد االتــصال بــرقم التحــصیل الــسریع 

 یفیـد باسـتالم المبلـغ حیـث یتـوفر مـع المنـدوب جهـاز آلـي يع ویقـوم بتحریـر إیـصال آلـي أو یـدوتبرالم

وقــد ســاهمت هــذه . وطابعــة الكترونیــة وهــذا الجهــاز مــرتبط مــع برنــامج التحــصیل الموجــود بالــصندوق

 هًالخدمــة كثیـــرا فــي تـــوفیر الوقـــت والجهــد بالنـــسبة الــى المتبـــرع حیـــث یــصل إلیـــه المنــدوب فـــي موقعـــ

  .بمجرد االتصال علیه

قطاعات علـــى جمیـــع التحـــصیل عـــن طریـــق طلبـــات االســـتقطاعات حیـــث تـــم توزیـــع نمـــاذج االســـت .٤

ه إلـــى المحـــصل أو  وذلـــك بـــأن یقـــوم المتبـــرع بتعبئـــة طلـــب االســـتقطاع وتـــسلیم،تحـــصیلالنقـــاط مكاتـــب و

  .البنك

  .(www.zf.org.qa) نترنتالتحصیل عبر موقع الصندوق على اإل .٥

بالتنــسیق مــع شــركة اتــصاالت ) sms(یــق خدمــة الرســائل النــصیة القــصیرة التحــصیل عــن طر .٦

  .)كیوتل(قطر 

فــــي أي موقــــع مــــن مواقــــع ) كیوبــــست(خدمــــة التحــــصیل عــــن طریــــق المؤســــسة العامــــة للبریــــد  .٧

   .المؤسسة العامة للبرید

صندوق التبرعات المباشرة عـن طریـق البنـوك حیـث یقـوم المتبـرع بإیـداع المبلـغ فـي حـسابات الـ .٨

  . البنوك حسب نوع التبرعلدى
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  :طبیعة المستفیدین من صندوق الزكاة -د 

مــن الناحیــة التــشریعیة وردت أصــناف الفئــات التــي تــستحق المعونــة مــن الــصندوق، فقــد حــدد 

زكــــاة  جمیــــع الفئـــات التــــي تـــستحق الم١٩٩٩لـــسنة ) ٣١(الفـــصل الـــسادس مــــن القـــرار الــــوزاري رقـــم 

لزكــاة إال علــى علــى عــدم جــواز صــرف أمــوال ا) ٧٢(مــادة  فنــصت ال،والــصدقات والتبرعــات والهبــات

 وفـي ، والغـارمین، وفـي الرقـاب، والمؤلفـة قلـوبهم، والعـاملین علیهـا، والمساكین،الفقراء: (الفئات التالیة

 ).  وابن السبیل،سبیل اهللا

أهـــل الحاجـــة الـــذین ال یجـــدون مـــا : ن المقـــصود بـــالفقراء والمـــساكین هـــمأ) ٧٣(وبینـــت المـــادة 

 :یهم لسد حاجاتهم الضروریة ویدخل في حكمهمیكف

ً حكمیا كمن كان أبوه مفقـودا أو مجهـول اإلقامـة، أو سـجینا، مًكان یتمهم فعلیا، أأاألیتام سواء  .١ ً ً

 .أو غیر معروف

 .األرامل الالتي لم یتزوجن بعد وفاة الزوج .٢

 .المطلقات الالتي لم یتزوجن بعد انتهاء فترة العدة الشرعیة .٣

 .ین تجاوزوا سن الستینالمسنون الذ .٤

 .العجزة من المصابین بعاهة أو مرض مزمن یعوقهم عن العمل .٥

 .ًالمرضى بمرض یعجزهم عن العمل مؤقتا .٦

 .الطلبة الذین یتابعون دراستهم بصفة منتظمة .٧

 .العاطلون عن العمل لسبب خارج عن إرادتهم .٨

 .أسر السجناء .٩

هـــل مـــوطن إقامتـــه لمـــدة تزیـــد علـــى أســر المفقـــودین الـــذین غـــاب عـــائلهم وانقطعـــت أخبــاره، وج .١٠

 .أربعة أشهر

 



١٤٢ 
 

كــل مـن یقــوم بعمـل مــن األعمــال : المقـصود بالعــاملین علـى الزكــاة هـمأن ) ٧٤(وبینـت المــادة 

المتــصلة بجمعهــا وتخزینهــا وحراســتها وتــدوینها وتوزیعهــا، ویــصرف لهــم مــن أموالهــا أجــر المثــل ولــو 

نوا یتقاضــون أجــورهم مــن الدولــة نظیــر عملهــم كــانوا أغنیــاء، وال یــصرف لهــم مــن الزكــاة شــيء إذا كــا

 . في الصندوق

الــالزم توفرهــا فـــیهم المقــصدود بالمؤلفــة قلــوبهم، والــشروط ) ٧٧(، )٧٦(، )٧٥(وبینــت المــواد 

 :المهتدون لإلسالم ممن تحققت فیهم الشروط التالیة: یقصد بالمؤلفة قلوبهم: "كما یلي

المه ســـنة مـــا لـــم تـــر لجنـــة المـــساعدات أن یكـــون حـــدیث عهـــد باإلســـالم ولـــم یمـــض علـــى إســـ .١

 .لظروف تقدرها غیر ذلك

  .ة إلى المؤازرة ولو لغیر النفقةأن یكون بحاج .٢

ُإلى األفراد أو الجهات غیر المـسلمة إذا كـان یرجـى ) المؤلفة قلوبهم(ویجوز الصرف من سهم 

 . من ذلك استمالة قلوبهم إلى اإلسالم وترغیبهم فیه

  . على فداء أسرى المسلمین) الرقاب(ز الصرف من سهم أنه یجو) ٧٨(ونصت المادة 

 :أن المقصود بالغارمین هم ) ٧٩(وبینت المادة 

 .المدینون لمصلحة خاصة ممن تتوافر فیهم شروط محددة .١

ًالمــدینون لمــصلحة عامــة ممــن كــان دیــنهم ناشــئا عــن تحمــل دیــات أو قیمــة التلفیــات الواجبــة  .٢

ُال یكـون األداء قـد وقـع فعـال مـن مـالهم بـال غـرم، وال یمنـع على الغیـر بغـرض إصـالح ذات البـین، وأ ً

َمن الصرف غنى الملتزم من هؤالء أو قدرته على ا  .لسدادِ

 : هم)في سبیل اهللا(أن المقصود بمصرف ) ٨٠(وبینت المادة 

 



١٤٣ 
 

وهــم المتفرغــون للقتــال لنــشر اإلســالم والــدفاع عــن بــالد المــسلمین أو : المجاهــدون المتطوعــون .١

 ویـــشمل الـــصرف أدوات القتـــال والعتـــاد والنفقـــة الشخـــصیة، عـــن فتـــرة تفـــرغهم للقتـــال دون اســـتعادتها،

 .زیادة، وال یمنع غنى المجاهد من الصرف له

وهي الجهات التـي تباشـر القتـال فـي سـبیل نـشر اإلسـالم أو الـدفاع : الجهات القائمة بشؤون الجهاد .٢

ً بأحكام اإلسالم شعارا ونظاما وتطبیقاعن بالد المسلمین أو استعادتها، بشرط أن تكون ملتزمة ً ً. 

وهــي المراكــز التــي یكــون هــدفها تبلیــغ اإلســالم : مراكــز نــشر اإلســالم فــي الــبالد غیــر المــسلمة .٣

 .لموافقة للكتاب والسنة واإلجماعلغیر المسلمین بشتى الوسائل واألنشطة ا

 .حددة نصت علیها المادةبن السبیل هو من تحققت فیه شروط ماأن المقصود ب) ٨١(وبینت المادة 

علــى أن تــصرف الــصدقات والتبرعــات فــي مجــاالت الخیــر والبــر العــام، ) ٨٢(ونــصت المــادة 

 . كما یجوز صرفها في مصارف الزكاة الثمانیة المنصوص علیها في هذه الالئحة

 :وجوه الخیر والبر العام وتشمل المجاالت اآلتیة) ٨٣(وحددت المادة 

ــــة بــــشرط ثبــــوت المــــساجد، المــــدارس والمع .١ اهــــد والجامعــــات، المستــــشفیات، المــــشاریع اإلنتاجی

ٕجدواها اقتصادیا وفنیا واسناد اإلشراف علیها إلى ذوي الكفایة واألمانة والخبرة ً ً. 

دور الرعایة االجتماعیة لألیتام والمعوقین والعجـزة والمـسنین ودور التأهیـل المهنـي والجمعیـات  .٢

 .واللجان الخیریة

دراســات اإلســالمیة ومؤســسات الــدعوة واإلعــالم اإلســالمیة ومؤســسات نــشر مراكــز البحــوث وال .٣

ء الكتــــب والتــــسجیالت اإلســــالمیة والمــــشاریع العلمیــــة النافعــــة وابتعــــاث الطــــالب الموهــــوبین مــــن أبنــــا

 .ًالمسلمین غیر القادرین مالیا

علـــى أنــه یجـــوز أن یــستفید مـــن صــرف أمـــوال الــصدقات والتبرعـــات ) ٨٤(كمــا نـــصت المــادة 

 :لهبات الفئات التالیةوا
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 .ًوبون مالیا وفق شروط محددةكالمن .١

 .ًالمنكوبون صحیا وفق شروط محددة .٢

ًعلــى أنــه یجــوز للــصندوق إقــراض الجهــات أو األفــراد قرضــا حــسنا مــن ) ٨٦(ونــصت المــادة  ً

 .أموال الصدقات والتبرعات والهبات وفق شروط محددة

 ومة متكاملـة تتمثـل فـي قـسم مـصارف الزكـاةأما من الناحیة العملیة فیقوم الصندوق تحت منظ

 أو مـن یحـالون إلـى الـصندوق ًباستقبال الحاالت المستفیدة سواء منهم من تقدم بطلب المـساعدة ذاتیـا

) كالجرائـــد واإلذاعـــة(أو إعالمیـــة ) كـــدور الرعایـــة واإلنمـــاء(ن جهـــات عـــدة حكومیـــة أو اجتماعیـــة مـــ

وصیة فـي البحـث وفـي إیـصال المـساعدة بعـد التأكـد  ودراسة طلباتهم مـراعین فـي ذلـك الخـص،وغیرها

  .  من استحقاقها حسب الضوابط الشرعیة

فمعظــم أصـــناف الزكـــاة یـــستفیدون منهـــا مـــع مالحظــة أن العـــاملین علیهـــا یتلقـــون أجـــورهم مـــن 

  .الدولة حرسها اهللا

  : فیما یليویمكن تلخیص طبیعة المستفیدین من الصندوق

صرف لهم مـساعدات شـهریة إضـافة لمـا یحتاجونـه مـن عینیـات غلبهم هم من محدودي الدخل، فتأ .١

  .منزلیة ال یقوون علیها، إما لعجز الدخل أو ضعف فیه أو لتأثیر الدیون واألقساط أو الرتفاع اإلیجارات

وأن شـــریحة كبـــرى مـــنهم مـــن متوســـطي الـــدخل، لكـــن یعجـــزون عـــن تغطیـــة بعـــض الــــضروریات  .٢

صاریف الدراسة بأنواعهـا أو صـیانة منـازلهم أو توسـعة ضـروریة والحاجیات المهمة، مثل نفقات العالج وم

كدراسة  (، أو لتحسین الدخل عن طریق اإلعانة في التأهیل الوظیفي ألبنائهاًللمنزل لزواج أحد األبناء مثال

أو ذوي المهن منهم، أو من تساهم المساعدة في سد الفجوة األسریة أو حـل ) تخصصیة أو دورات مختلفة

  . في تفاقمها إلى غیر ذلك مما یصعب حصرهًماعیة في األسرة قد تكون الظروف المادیة طرفامشكلة اجت

 



١٤٥ 
 

كما أن هناك شریحة لیست قلیلة هم من األسر المتعففة التي حال حیاؤهـا دون طلـب المعونـة  .٣

ّمــــن أيٍ  كــــان، فهــــؤالء یــــتم مــــساعدتهم بــــسریة تامــــة عــــن طریــــق مــــزكین ولهــــم معاملــــة خاصــــة فــــي 

لدراســـة بـــل مكتـــب خـــاص ولجنـــة خاصـــة، تراعـــي مـــا جبلـــوا علیـــه مـــن تعفـــف وتعـــزز المـــستندات وا

  .     ّ لكرامة المتعففینً على التعفف وصوناًواستحیاء وذلك تشجیعا

وممـا تجـدر اإلشـارة إلیــه أن مـساعدات الـصندوق ال تخــتص بفئـة دون أخـرى وال بجنــسیة دون  .٤

  .   لشرعیةغیرها فهي شاملة للمواطنین والمقیمین وفق الشروط ا

 :والصدقاتتوزیع الزكاة  -ه 

بعـــد أن عرفنـــا المـــستفیدین مـــن أمـــوال صـــندوق الزكـــاة مـــن خـــالل دراســـة طبیعـــة المـــستفیدین، 

ســـــوف نتعـــــرف علـــــى الكیفیـــــة العملیـــــة لتوزیـــــع أمـــــوال الزكـــــاة والـــــصدقات والتبرعـــــات والهبـــــات علـــــى 

دمون طلبــاتهم الشخــصیة، مــستحقیها؛ ومــن المعلــوم أن الــصندوق ال یقتــصر فــي صــرفه علــى مــن یقــ

  .لكنه یقوم بتنفیذ برامج إعانة عامة كموائد اإلفطار وتوزیع تموین ولحوم في شهر رمضان الكریم

ا الــصندوق مــن بدایــة تقــدیم الطلبــات هوســوف نتعــرف علــى كیفیــة صــرف المعونــات التــي یقــدم

  :إلى أن تصرف المعونة إلى مستحقیها

 :)١(إجراءات تقدیم طلبات اإلعانات -١

ــــى٨٧  أوضــــحت المــــواد مــــن   ــــب ١٩٩٩لــــسنة  ) ٣١( مــــن القــــرار الــــوزاري رقــــم ٩١ إل ــــة طل م كیفی

  :)٢(الحصول على اإلعانة، والتي یمكن تلخیصها بالخطوات التالیة

                                                
 ١٩٩٩لـسنة ) ٣١( رقـم يرامـن القـرار الـوز) توزیع الزكاة والصدقات والتبرعـات والهبـات(الفصل السادس :  انظر)1(

م، الـــصادرة بتـــاریخ ١٩٩٩لـــسنة ) ١١(بـــشأن الالئحـــة المالیـــة لـــصندوق الزكـــاة، المنـــشور بالجریـــدة الرســـمیة العـــدد 
 .٩٧٥م، ص ٣٠/١٢/١٩٩٩

ـــة النمـــاء، صـــندوق الز:  انظـــر)2( ـــة مـــع ٢٠٠٨) ٢(كـــاة، العـــدد مجل دیمـــا العبیـــدان رئـــیس الفـــرع / ســـتاذةاألم، مقابل
 .١٠النسائي بالصندوق، ص 
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یقدم المحتاج للمعونة طلب الحصول على اإلعانة إلى الـصندوق علـى النمـوذج المعـد لـذلك،   .١

 .)١(ًمرفقا به المستندات المؤیدة له

ٕل الطلـب ومرفقاتــه إلـى الجهـة المختــصة التـي تتــولى دراسـته واعـداد بحــث اجتمـاعي عــن  یحـا .٢

 . مقدمه لعرضه على لجنة المساعدات

 مـن ذلـك یجـوز ً تنظر لجنة المساعدات الطلبـات بحـسب تـاریخ أسـبقیتها فـي الـورود، واسـتثناء .٣

 .لها نظر الطلبات التي لها صفة االستعجال دون التقید بتاریخ ورودها

تصدر اللجنة توصیاتها وقراراتها بقبول طلب اإلعانـة أو رفـضه أو تأجیلـه، وفـي حالـة القبـول   .٤

 .تحدد قیمة اإلعانة ومدة صرفها وبند الصرف

 تــصرف اإلعانــة مــن التــاریخ الــذي تحــدده لجنــة المــساعدات، ویجــوز تــأخیر صــرفها عــن هــذا  .٥

 . التاریخ إذا دعت المصلحة لذلك

تــصرف للــولي أو الوصــي أو القــیم أو : أو المــستحق، ویجــوز أن یكــون الــصرف لــرب األســرة  .٦

ًالوكیــل أو أكبــر أفــراد األســرة ســنا أو لــشخص مــؤتمن إذا تبــین أن المــستحق ال یحــسن التــصرف فــي 

 .اإلعانة، أو ال یستطیع تسلمها بنفسه ألي سبب تقدره لجنة المساعدات

  :آلیة صرف اإلعانات -٢

ها وقرارهــا بقبــول طلــب اإلعانــة  تحــدد قیمــة اإلعانــة بعــد أن تــصدر لجنــة المــساعدات توصــیات

  : ثم یتم الصرف بالطرق التالیةالصرف،ومدة صرفها وبند 

 للحـــرج، ًالمـــساعدات النقدیـــة یـــتم تحویـــل المبـــالغ المخصـــصة لألســـر المـــستحقة علـــى حـــساباتها البنكیـــة، منعـــا .١

 . )٢(ة المساعدات على حساباتهم المصرفیةویتم إرسال رسائل نصیة للمستحقین على هواتفهم الجوالة تفید بإضاف

                                                
  .من هذه الرسالة) ٢٨٩ ( ص وطلب قرض حسن في الملحق السادس،استمارة تقدیم طلب المعونة،:  انظر)1(
 .٤م، ص٢٠١١) ١٢(دد مجلة النماء، صندوق الزكاة، وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمیة، الع: انظر )2(

 



١٤٧ 
 

المــساعدات العینیــة، تــوزع بطاقــات صــراف آلــي علــى المــستحقین، بالتعــاون مــع مــصرف الریــان وشــركة  .٢

 .المیرة، تستطیع األسر عن طریقها شراء احتیاجاتها التموینیة من فروع الشركة المنتشرة في جمیع أنحاء الدولة

قیمــة لخــدمات عالجیـة أو تعلیمیــة وغیرهــا مـن الخــدمات التــي بالنـسبة للمــساعدات التــي تقـدم ك .٣

ّیتكفــل بهــا الــصندوق لــصالح المحتــاجین، فــإن قیمــة هــذه الخــدمات ال تــسلم إلــى المحتــاجین أنفــسهم، 

 .فیات والمدارس والجامعات مباشرةٕوانما تسدد هذه المبالغ إلى الجهات المقدمة للخدمات كالمستش

 :  اةإیرادات ومصروفات صندوق الزك -٣

  :)١(سوف نتعرف على إیرادات ومصروفات صندوق الزكاة للسنوات الماضیة من خالل الجدول التالي

نسبة التغیر  )ق.ر(القیمة  الســنة
 السنوي

 )ق.ر(المصروفات 

١٤,٩٧٦,٠٦٢  ٩,٩٢٦,٣٥٨ ١٩٩٨/١٩٩٩ 
١١,٦٩٠,١٣٤ %٥٠,٢ ١٤,٩١٢,٩٠٥ ١٩٩٩/٢٠٠٠ 
٢٢,٢٧٨,٢٦٤ %٣٢,٤ ١٩,٧٤٥,٥٨٩ ٢٠٠٠/٢٠٠١ 

٢٤,٦٨٤,٥٨٦ %٣٣,٦ ٢٦,٣٧٣,٤٣٢ ٢٠٠١/٢٠٠٢ 

٣٢,٦٧٥,٤٠٨ %٥٢,٨ ٤٠,٢٨٨,٩١٥ ٢٠٠٢/٢٠٠٣ 

٣٥,٦٩٣,٣٥٠ -% ٠,٤ ٤٠,١١٤,٦٠٢ ٢٠٠٣/٢٠٠٤ 

٤٥,٧٠٢,٢١٣ %١٤,٩ ٤٦,٠٨٢,٥٧٣ ٢٠٠٤/٢٠٠٥ 
٤٠,٤٧٩,٨٨٤ %٤٦,٢ ٦٧,٣٧٢,١٨٢ ٢٠٠٥/٢٠٠٦ 
٥٩,٤٨٦,٦٠٢ %٦,١ ٧١,٤٧٥,١١٧ ٢٠٠٦/٢٠٠٧ 

٦٥,٥٧١,٠٨٧ %٤٤ ١٠٣,٨٩٤,٩٨٦ ٢٠٠٧/٢٠٠٨ 

١٠٠,١٠٥,٢٢٧ %٣١,٨ ١٣٥,٥٩٣,٦٤٣ ٢٠٠٨/٢٠٠٩ 

١٢٩,٥٢٦,٦٨٧ %٤,٧ ١٤١,٩١٧,٧٩٦ ٢٠٠٩/٢٠١٠ 

                                                
 .٤٠ ، صندوق الزكاة، وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمیة القطریة، ص٢٠٠٩/٢٠١٠التقریر السنوي : انظر )1(

 



١٤٨ 
 

 لایر قطـــري بزیـــادة نملیـــو/ ١٤٦/م ٢٠١٠/٢٠١١بینمـــا بلغـــت إیـــرادات صـــندوق الزكـــاة عـــام 

  .)١(عن العام الذي سبقه% ٢,٩نسبتها 

ملیــون لایر قطــري، أنفــق منهــا / ١٦٠/م فقــد بلغــت إیرادتهــا ٢٠١١/٢٠١٢أمــا الــسنة الماضــیة 

  .)٢(ملیون لایر قطري داخل قطر١٥٠

                                                
 .٦م، ص٢٠١١) ١٢(مجلة النماء، صندوق الزكاة، وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمیة، العدد : انظر )1(
 أغـــسطس ٢٤، الجمعـــة ٨٨٣٩ الزكـــاة، العـــدد قصـــندوجریـــدة العـــرب القطریـــة، مـــؤتمر صـــحفي أقامـــه : انظـــر )2(

 .م٢٠١٢

 



١٤٩ 
 

  :جه عمل الصنادیق الخلیجیةالمشكالت التي توا :المبحث الثاني

  :   النقص في التشریعات: المطلب األول

  :مظاهر النقص في القوانین: الفرع األول

 . ضعف دور مؤسسات الزكاة في تطبیق فریضة الزكاة كما یجب -١

 .ضعف هیبة مؤسسات الزكاة في المجتمع -٢

لدولــة فــي  ضــعف أو عــدم وجــود التعــاون والتنــسیق بــین مؤســسات الزكــاة وبقیــة مؤســسات ا -٣

 .عملیة جبایة الزكاة وصرفها

حرمان مستحقي الزكاة الشرعیین من حقوقهم المالیة، ممـا أدى إلـى زیـادة الفجـوة بـین أغنیـاء  -٤

 .المسلمین وفقرائهم

 .ضعف دور الدولة في نشر العدالة االجتماعیة بالتوزیع العادل للثروات -٥

لتــزام بعــض دول ایة، ومــدى  إثــارة الــشكوك حــول مــدى حــرص الدولــة علــى هویتهــا اإلســالم -٦

  .خلیج بأحكام الشریعة اإلسالمیةال

  :أسباب النقص التشریعي من وجهة نظر الكاتب: الفرع الثاني

 :نتیجة ما یلي: ًعدم إدراك بعض والة األمر أنهم مأمورون شرعا بجبایة الزكاة: ًأوال

جهــة الرســمیة عــدم وجــود هیئــات فتــوى رســمیة فــي بعــض الــدول الخلیجیــة أدى إلــى فقــدان ال -١

ًالتـــي تـــصدر الفتـــاوى الـــشرعیة الملزمـــة قانونـــا علـــى المـــستوى الرســـمي، وتـــرك البـــاب مفتوحـــا لـــبعض  ًُ

األقالم البعیدة عن التخصصات الشرعیة إلثارة الجدل حول إلزامیة جبایة الزكاة من قبـل الدولـة، ممـا 

لزامیـة تطبـق مـن خاللهــا أثـار الجـدل بـین متخـذي القـرار وجعلهـم فـي تـردد مـستمر حـول سـن قـوانین إ

 . فریضة الزكاة

 



١٥٠ 
 

صــدور فتــاوى شــاذة تــرفض قیــام الدولــة بجبایــة الزكــاة بحجــج واهیــة، كــرفض مجمــع البحــوث  -٢

اإلســالمیة التـــابع لألزهــر، برئاســـة الــدكتور محمـــد ســید طنطـــاوي شــیخ األزهـــر، مــشروع قـــانون تنـــوي 

 ًا عــن صــحیفة األهــرام بیانــُونقلــت. الحكومــة تــشریعه ویخولهــا التــدخل فــي جمــع وتوزیــع أمــوال الزكــاة

  .)١(ًرفضه أن تكون أركان اإلسالم ومن بینها الزكاة محال لإلجبار بقوة القانونیظهر للمجمع 

ــــة للمتغیــــرات التــــي حــــدثت فــــي المجتمــــع المــــسلم فــــي جمیــــع  -٣ قلــــة األبحــــاث الــــشرعیة المواكب

لتــي غیــرت المفهــوم الــشرعي  وا-قتــصادیة الــسیاسیة والقانونیــة واالالنــواحي  خاصــة مــن -المجــاالت 

ـــــك  ـــــى تل ـــــستوجب تغییـــــر الحكـــــم الـــــشرعي عل ـــــصادیة، ممـــــا ی لـــــبعض المـــــصطلحات الـــــسیاسیة واالقت

المــصطلحات، والــذي یمكــن مــن خاللــه تطبیــق فریــضة الزكــاة فــي كــل مجتمــع مــسلم مــن ناحیــة، مــع 

ابط المــادي تطبیقهـا بـین المجتمعـات اإلســالمیة كأمـة واحـدة مــن جهـة أخـرى، لتـصبح الزكــاة بـذلك الـر

 . األقوى بین جمیع المسلمین

قلة مجالسة بعض متخذي القرار للعلماء الربانیین، مما حال بینهم وبـین مـن ینـصحونهم بمـا  -٤

 .یصلحهم ویصلح الرعیة

                                                
جریــدة الــشرق األوســط، : وانظــر. م٢٨/٣/٢٠٠٩: الخبــر بموقــع لجریــدة الرایــة القطریــة، المنــشور بتــاریخ: انظــر )1(

  .     م٤/١/٢٠٠٢: ، تاریخ٨٤٣٨العدد 
  http://www.raya.com/news/pages/12d84ae0-859b-49fa-a18a-a6dde7ecc8ee: ورابطها

http://www.aawsat.com/details.asp?article=80890&issueno=8438  
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  :نتیجة ما یلي: صعوبة تشریع قانون ملزم للزكاة في بعض الدول الخلیجیة: ًثانیا

الـشریعة، حیـث لـم تـنص بعـض دسـاتیر تلـك عدم تبني بعض الـدول الخلیجیـة تطبیـق أحكـام  -١

 .الدول على ذلك، وكذلك لم تنص على عدم جواز سن قوانین تخالف أحكام الشریعة

برالیـة، والـشیعیة، ی عدم قدرة بعض الحكام على سـن قـوانین للزكـاة، بـسبب رفـض التیـارات الل -٢

ن قبـل مجلـس الـشورى فـض مـشروع قـانون بإنـشاء هیئـة بیـت الزكـاة مـُث في البحرین عنـدما ردكما ح

 .)١(ومجلس النواب

 ضعف دور علماء السنة في مناصحة والة األمر وحـثهم علـى تطبیـق أحكـام الـشریعة، أدى  -٣

 .   إلى استجابة بعض والة األمر للضغوط التي تمارس من قبل التیارات األخرى

الــشرعیة، عـدم اغتنـام بعـض والة األمـر الفـرص المناســبة لتـشریع قـوانین تنـسجم مـع األحكـام  -٤

قبـل أن تقـوى شـوكة بعـض التیـارات المناهـضة لتطبیـق الـشریعة، مـن خـالل االمتیـازات التـي حـصلت 

 . من الخارجهًمحلیا وقوة الدعم الذي تحصل علیعلیها 

ُالقصور في التكییف الشرعي لمصطلح الدولـة القطریـة لـدى الكثیـر مـن علمـاء الـشریعة، : ًثالثا

 بـــالقوانین - خاصـــة العلمـــاء المقربـــون مـــن الحكـــام –مـــاء الـــشریعة نتیجـــة عـــدم إلمـــام الكثیـــر مـــن عل

 بـــإنزال األحكـــام الـــشرعیة التـــي تعلقـــت بالدولـــة االدولیــة التـــي حـــددت مقومـــات الدولـــة الحدیثـــة، واكتفـــو
                                                

، ٨٢٣٧جریـــدة األیـــام، العـــدد : وانظـــر.م٢٠١٢/ ١ /٢٤: ،تـــاریخ٣٤٢٦جریـــدة الوســـط البحرینیـــة، العـــدد : انظـــر 1
  .  م٢٠١١/ ١٠/٢٨:تاریخ

http://www.alayam.com/newsdetails.aspx?id=22700 
http://www.alwasatnews.com/3426/news/read/623787/1.html  
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ُاإلســالمیة فــي عــصر الخالفـــة علــى الدولــة القطریـــة، ممــا تــسبب فـــي القــصور التــشریعي الـــذي أدى 

  .ة، لعجز مؤسسات الزكاة عن القیام بواجبتهابدوره إلى ضیاع حقوق مالی

  :وقد ترتب على ذلك ما یلي

ُنقـــــص كبیـــــر فـــــي الوعـــــاء الزكـــــوي، بـــــسبب الفتـــــاوى التـــــي أخرجـــــت أمـــــوال الدولـــــة القطریـــــة  -١

 علـى تـصور تَیـِنُوالمؤسسات التابعة لها من الوعاء الزكوي، بحجة إنهـا أمـوال عامـة، وهـذه الفتـاوى ب

 .في موضوع الحلول المقترحةغیر صحیح، وسوف نثبت ذلك 

التفرقة في توزیع الزكاة في البلد الواحد بسبب اخـتالف الجنـسیة، فقـد تـصرف للمـواطن حتـى  -٢

 رغــم إنــه مقــیم -  الــذي ال یحمــل جنــسیة البلــد–لــو لــم یكــن مــن نفــس المنطقــة، ویحــرم منهــا المــسلم 

  .  بنفس المنطقة

  :الضعف في الجانب التطبیقي: المطلب الثاني

  : مظاهر الضعف:  األولالفرع

 :المواردقلة   -  أ

تعاني مؤسسات الزكاة في دول الخلیج العربیة من قلة الموارد، رغـم الطفـرة االقتـصادیة التـي  -١

تشهدها منطقة الخلیج، وسنرى صورة هذا الـضعف مـن خـالل أمثلـة مـن واقـع الجبایـة فـي دولـة قطـر 

 :كما یلي

رة في سعیها لجبایة الزكاة، وتوزیعها على رغم الجهود التي تبذلها مؤسسات الزكاة المعاص

مستحقیها، إال أنها لم تستطع أن تفي بالدور المطلوب المنوط بالزكاة خاصة بالجبایة، ودلیل ذلك 

الضعف ما ورد في إحصاءات صندوق الزكاة القطري وفق الحسابات التي نشرها الصندوق لجزء 

ًوهي الشركات المجازة شرعا والتي ) البورصة(ة من الشركات المدرجة بسوق الدوحة لألوراق المالی

حیث ذكر أن نسبة ما یجمع من زكاة الشركات المدرجة بسوق . ُكلف الصندوق بحساب زكاتها
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من ما یجب على تلك الشركات من % ١٠م ال تزید نسبتها عن ٢٠٠٨األوراق المالیة لعام 

  .)١(زكاة

ًكاة فعلیا من أموال الزكاة مع ما یجب    أما إذا نظرنا إلى مقدار ما یحصله صندوق الز

تحصیله من زكاة من وجهة نظر الباحث، فنجد أن الفرق شاسع بین من حصل وبین ما یجب 

م ٢٠١١ّتحصیله، وسیتبین ذلك من خالل الرسم البیاني التالي الذي یبین ما حصله الصندوق عام 

ث من معرفته من إحصاءات بالمقارنة مع جزء فقط مما یجب تحصیله، وهو الذي تمكن الباح

لمقادیر بعض األوعیة الزكویة وهي بعض المؤسسات الحكومیة والشركات المساهمة، حیث بلغ 

رف المركزي من ، وبلغت موجودات المص)٢( میار لایر٥٤م أكثر من ٢٠١١فائض المیزانیة لعام 

، وأرباح الشركات )٣( ملیار لایر٦٦,٥حتیاطات من الذهب والعمالت الصعبة أموال بما فیها اال

  .  )٤( ملیار لایر٣٨,٤م والتي بلغت ٢٠١١المساهمة في البورصة القطریة لعام 

                                                
. ٥، ٤م ص ٢٠٠٨، ٢: ر، العـددمجلة النمـاء، صـندوق الزكـاة، وزارة األوقـاف والـشؤون اإلسـالمیة، قطـ:  انظر)1(

 .١٠م، ص ٢٠٠٩، ٥: العدد: وانظر
، الـــصادر عـــن إدارة االســـتقرار المـــالي واإلحـــصاء، مـــصرف قطـــر التقریـــر الـــسنوي الخـــامس والثالثـــون: انظـــر )2(

  .٥٤ م ص٢٠١١المركزي، 
ء، مـــصرف قطـــر ، الـــصادر عـــن إدارة االســـتقرار المـــالي واإلحـــصاالتقریـــر الـــسنوي الخـــامس والثالثـــون: انظـــر )3(

  .٦  ص،م٢٠١١المركزي، 
  .١٤٠ص :  المصدرسنف: انظر )4(
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الزكاة المحصلة من قبل صندوق الزكاة
الزكاة المقدرة على فائض المیزانیة 

والشركات المساھمة وموجودات المصرف 
.المركزي فقط
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رسم بیاني یوضح أرقام الزكاة المحصلة مقارنة مع 
م٢٠١١لعام الزكاة المقدرة لبعض أوعیة الزكاة في قطر 

  
من زكاة األوعیة الزكویة الواجب % ٩٥من خالل اإلحصاءات المتوفرة نجد أن أكثر من 

ون، مع وجود تفاوت زكاتها في دولة قطر ال تحصل، ویسري ذلك على جمیع دول مجلس التعا

  .طفیف فیما بینها

قلــة حیلــة مؤســسات الزكــاة فــي جبایــة أمــوال الزكــاة التــي تــستطیع معرفــة قیمهــا، خاصــة زكــاة  -٢

 .الشركات المدرجة في األسواق المالیة

 :، ومن ذلكالعجز الكبیر عن القیام بالدور المنوط بفریضة الزكاة  -  ب
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 الزكــاة بــصفتها ركــن اإلســالم المــادي، عجـز مؤســسات الزكــاة عــن القیــام بتفعیــل دور فریـضة -١

 .نیاء المسلمین وفقرائهمغان، وجسر اإلسالم التكافلي بین أوالبرهان العملي لصدق اإلیم

 علــى المــستوى المحلــي، ودلیــل ذلــك هاجــات مــستحقیاعجــز مؤســسات الزكــاة عــن تلبیــة احتی -٢

 .ًتسول في جمیع دول الخلیج تقریباانتشار ظاهرة ال

ي لمؤســـسات الزكـــاة فـــي القیـــام بالوظیفـــة الـــشرعیة للزكـــاة المتمثلـــة فـــي ضـــعف الـــدور العـــالم -٣

تـوفیر حــد الكفایـة لحفــظ حیـاة المــسلمین، وحمایـة ثغــور بـالد المــسلمین، وتـألیف قلــوب النـاس لــصالح 

  .اإلسالم والمسلمین

  :أسباب الضعف: الفرع الثاني

 .النقص في التشریعات .١

 .ن ولي األمرعدم تمتع مؤسسات الزكاة بالجاه الالزم م .٢

 .تبعیة مؤسسات الزكاة للوزارات الحكومیة .٣

 .قتصادیة واالجتماعیة لجبایة الزكاةقلة الوعي باألهمیة الشرعیة واال .٤

 .عدم تجاوب متخذي القرار مع تطلعات المسؤولین ببعض مؤسسات الزكاة .٥

 .عدم وجود هیئات شرعیة فاعلة في بعض مؤسسات الزكاة الخلیجیة .٦

جبـات لقـة الكـادر اسات الزكـاة تـسبب فـي قـصور فـي تنفیـذ بعـض الوصـغر هیاكـل بعـض مؤسـ .٧

 .الوظیفي

منافـــــسة المؤســـــسات الخیریـــــة األهلیـــــة لمؤســـــسات الزكـــــاة الرســـــمیة فـــــي كـــــسب ثقـــــة المـــــزكین  .٨

 .والمحسنین

 .عدم وجود رابط تكافلي بین مؤسسات الزكاة الرسمیة في الدول الخلیجیة .٩
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  :صنادیق الزكاة الخلیجیةالحلول المقترحة لتفعیل  :المبحث الثالث

  :الحلول التأصیلیة المتعلقة بالجانب الشرعي :المطلب األول

، كمـا )١ (لقد سبق في الفـصل األول بیـان التعریـف العملـي المقتـرح للزكـاة والـذي رجحـه الباحـث

، وأتــابع هنــا فــي الحلــول المقترحــة لتفعیــل صــنادیق )٢ ( وشــروطهاســبق بیــان تعریــف الجبایــة وأركانهــا

  .زكاة المحلیة في دول الخلیج العربيال

  :في جبایة الزكاة) السلطان(وجوب تفعیل جاه ولي األمر : ولالفرع األ

ُوجــه: الجــاه لغــة: ًأوال ْ ُ مفــرد وجــوه، ووجــوه القــومَ ُ ُُ َ ُ ُووجــه . ســادتهم، ووجهــاؤهم، وأحــدهم وجیــه: ُ ْ َ
ُما بدا لك منه، ووجه الكالم: النجم ْ   .)٣(السبیل الذي تقصده به: َ

  :تعریف الجاه في االصطالح: ًثانیا

مــا یملكـه الــشخص  ":، أو هـو)٤ ("الجــاه ملـك القلــوب والقـدرة علیهــا": مـام الغزالــي بقولـهعرفـه اإل

من مزایا محمودة عند الناس، یستطیع من خاللها القدرة على استمالة قلوبهم إلى ما یـراه مـن األقـوال 

  ."واألفعال

  :تعریف جاه السلطان: ًثالثا

الوقــار والهیبــة المالزمــان للــسلطان بــسبب صــالحه ": كــن للباحــث تعریــف جــاه الــسلطان بأنــهیم

  ."دیة الضابطة للمجتمع من جهة أخرىمن جهة، وتحكمه بالقوى العسكریة واالقتصا

                                                
 .من هذه الرسالة، وهو یعتبر من الحلول المقترحة لتفعیل الصنادیق المحلیة) ١٩(انظر ص ) 1(
مـــن هـــذه الرســـالة، وهـــذه الفقـــرات تعتبـــر مـــن الحلـــول المقترحـــة لتفعیـــل الـــصنادیق )  ومـــا بعـــدها٣٩(انظـــر ص ) 2(

 .المحلیة
، دار إحیــاء التــراث العربــي، ٣، طلــسان العــرب، ّابــن منظــور، محمــد بــن مكــرم بــن علــي بــن أحمــد األنــصاري )3(

 .٢٢٥ص ،١٥م، ج١٩٩٩بیروت لبنان، 
 .٢٨٥، ص ٣، دار الصابوني، جإحیاء علوم الدین حامد محمد بن محمد، وأبالغزالي، ) 4(
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  :حكم الجاه: ًرابعا

حكمه حكم ملك األموال فإنه عرض من أعـراض الحیـاة الـدنیا، وكمـا أنـه ال بـد مـن أدنـى مـال 

ّرة المطعـــم والمـــشرب والملـــبس، فـــال بـــد مـــن أدنـــى جـــاه لـــضرورة المعیـــشة مـــع الخلـــق، وینقطـــع لـــضرو

  .بالموت كالمال

  :أهمیة جاه السلطان في جبایة الزكاة: ًخامسا

مكن استنباط دور الجاه في الجبایـة مـن خـالل فهـم مـدلوالت التعریـف الـسابق لجـاه الـسلطان، ی

 المــسلمین فــي الدولــة اإلســالمیة، وینقــسمون فــي تطبــیقهم فالمــستهدف فــي عملیــة الجبایــة هــم أغنیــاء

  :لفریضة الزكاة إلى قسمین

ن ئاألول یؤدیهـــا مـــن منطلــــق تعبـــدي نـــاتج عــــن تقـــوى هللا تعــــالى، فهـــو یؤدیهـــا إلــــى مـــن یطمــــ

  .لصالحه وتقواه، فإذا اتصف الحاكم بهذه الصفات، فقد تحقق مبتغاه

لمــال علــى قلــوبهم، وكـان الــشح والبخــل مــن والقـسم الثــاني مــن األغنیـاء، هــم مــن ســیطر حـب ا

صفاتهم، لذلك ولحكمة ربانیة، جعل اهللا لهم من یعینهم على أنفسهم األمارة بالسوء، فجعـل أكبـر مـن 

 هـــو مـــن ینتـــزع الزكـــاة مـــنهم، فأصـــبح الـــسلطان بالنـــسبة لهـــم كالطبیـــب - الـــسلطان -تهابـــه أنفـــسهم 

ن إن لــم ن وقـت والدتهـا، كـي ال یتـسبب الجنـییـضطر إلـى أن یجـري عملیـة قیـصریة للحامـل التـي حـا

 فمــال الزكــاة إن لــم یخــرج مــن مــال الغنــي ســیهلكه فــي الــدنیا، ویهلــك .یخــرج مــن بطنهــا فــي هالكهــا

صاحبه في اآلخرة، فالطبیب في عملیته یحیي نفـسین، األم وابنهـا، والحـاكم فـي انتزاعـه للزكـاة یحیـي 

قراء، ومنهــا مــا یحییهــا بنــور اإلســالم بتــألیف قلــوب النــاس  عدیــدة، منهــا مــا یحییهــا بــالقوت كــالفًاأنفــس

  .ریبهم على اإلنفاق في سبیل اهللاللدخول في دین اهللا، كما یحیي اإلیمان في األغنیاء أنفسهم بتد

 والتـــي فجـــاه الحـــاكم یعتبـــر أقـــوى العناصـــر المـــشجعة مـــن جهـــة، والرادعـــة مـــن جهـــة أخـــرى،

اخ االجتمـاعي الــالزم للـضغط علـى نفــوس األغنیـاء رغبــة ر المنـی تــوف مـن خاللهـا ولـي األمــریـستطیع
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 عـدم ذكـر دور الجــاه صـراحة فــي  مــنرغمالورهبـة، للمـسارعة إلــى أداء مـا وجــب علـیهم مـن زكــاة، وبـ

ٕ مــنهم، وانمــا ً خاصــة بموضــوع جبایــة الزكــاة، وهــذا ال یعتبــر تقــصیرا- علــى حــد علمــي - كتــب الفقــه

نهـار فیــه دولـة اإلســالم، وتتقـسم أرض المــسلمین إلــى دول بـأن یــأتي زمــان ت لعلـه بــسبب عـدم تــوقعهم

متعـــددة، ولــــم یتـــصوروا أن حكــــام المــــسلمین، ســـیحارب بعــــضهم دیــــن اهللا، أو یتـــساهلون فــــي أحكــــام 

  . بغیر قصدمكان بقصد أأالشریعة عامة وجبایة الزكاة خاصة، سواء 

الحكم، لكنـه لـم یـستثمر فـي  بـه للجاقتران الدائمف أن الحكم أكبر أسباب الجاه، لالفمن المعرو

، وتعـدد دول المـسلمین بمـا یـسمیها الـبعض بالـدول )الـدول اإلسـالمیة(جباة الزكاة بعد سقوط الخالفـة 

الوطنیــة، التــي اتبــع الكثیــر منهــا منــاهج غیــر إســالمیة فــي الحكــم، وتخلــي أغلــب الحكــام عــن جبایــة 

  .الزكاة التي أمرهم اهللا تعالى بها

 فـــي اســـتعمال مـــا لـــدیهم مـــن جـــاه فـــي أمـــور أخـــرى كثیـــرة، فتجمـــع ًجهـــداًعلمـــا أنهـــم ال یـــألون 

األمــوال الكثیــرة بجــاه الحكــام وبجــاه أقــاربهم لــدعم مــشاریع أو فعالیــات اجتماعیــة أو ریاضــیة وغیرهــا، 

حیــث تبتكــر الطــرق والوســائل لجمــع تلــك األمــوال كإقامــة احتفــاالت العــشاء التــي تقــام علــى شــرفهم، 

  .ةار فیها مزادات لدعم مشاریع معینتجار ونجوم المجتمع، وتدویدعى إلیها كبار ال

  :وجوب الصدع باألدلة الشرعیة التي تلزم الحكام بجبایة الزكاة: ثانيالفرع ال

رآن الكـریم علـى ولـي أمـر حكم جبایة الزكاة على السلطان هو الوجوب، فقد فرضها اهللا في القـ

ســالم وفرائـضه، فهـي مــن واجبـات اإلمــارة فـي اإلســالم،  ألنهـا الوســیلة لقیـام أحــد أركـان اإل؛المـسلمین

  «    ¼  ½  M¹  ¸  ¶  µ   ´  ³  ²  ±   °  ¯  ®  ¬  «  ª    © º: لقولــــــــه تعــــــــالى

¿   ¾À  Å   Ä           Ã  Â    Á  L)١(.  
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 - فـي األصـل -ولكنـه . .).فریـضة مـن اهللا(حق ثابت مقـرر الزكاة  ":یقول العالمة القرضاوي

، مـنهم مـن یرجـو اهللا والـدار اآلخـرة، ویدعـه مـن ضـعف یقینـه بـاآلخرةً مـوكال لألفـراد، یؤدیـه ًلیس حقـا

ً؛ إنهـا لیـست إحـسانا فردیـا، َّ على حـب اهللا، كـالال في قلبه نصیبة من خشیة اهللا، وغلب حب المَّوقل ً

 الفریــضة مــنظم، یقـوم علــى هـذهٕوانمـا هـي تنظــیم اجتمـاعي تــشرف علیـه الدولــة، ویتـواله جهـاز إدارى 

  .)١("ً، جبایة ممن تجب علیهم، وصرفا إلى من تجب لهمةالفذ

  :أدلة الوجوب: ًأوال

 : األدلة من القرآن الكریم-أ

ــــــــه تعــــــــالى -١   Mr  q  p  o  n  m  l  k  jsw  v  u      t   x  y : قول

  {  zL)ْخــذ(: فــي قولــه ":قــال أبــو حیــان رحمــه اهللا، )٢  یتــولى يدلیــل علــى أن اإلمــام هــو الــذ) ُ

  .)٣("أخذ الصدقات وینظر فیها

ن أعــاد ٕا، وهـذا عـام وه وسـلم بـأن یأخـذ مـن أمــوالهم صـدقةوقـد أمـر اهللا الرسـول صـلى اهللا علیــ

ولهـذا اعتقـد بعـض مـانعي الزكـاة  ،، على الرسول صلى اهللا علیه وسلم)أموالهم( بعضهم الضمیر في

 كــان هــذا خـــاص بالرســول صــلى اهللا علیـــه ٕمــام ال یكـــون، وانمــامــن أحیــاء العــرب أن دفـــع الزكــاة لإل

وقــد رد : "قــال ابــن كثیــر رحمــه اهللا، Mm  l  k  jL) (4  :وســلم، ولهــذا؛ احتجــوا بقــول تعــالى

                                                
 .٧٩٤، ص٢ج مرجع سابق، ،فقه الزكاة القرضاوي، )1(
 .١٠٣: التوبة) 2(
، دار إحیـاء التـراث التفـسیر الكبیـر المـسمى البحـر المحـیطاهللا محمـد بـن یوسـف،  أثیر الدین أبـو عبـد ألندلسي،ا) 3(

 .  ٩٥ ت، ص.، بیروت، لبنان، د٥ط، ج.العربي، د
 .١٠٣: التوبة) 4(
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علیهم هذا التأویل والفهم الفاسد الـصدیق أبـو بكـر رضـي اهللا عنـه وسـائر الـصحابة رضـي اهللا عـنهم، 

  .)١("ودنها إلى الرسول صلى اهللا علیه وسلموقاتلوهم حتى أدوا الزكاة إلى الخلیفة كما كانوا یؤ

M  l  k  j  :إن ظــــــاهر قولــــــه تعــــــالى": وقــــــال الفقیــــــه الحنفــــــي كمــــــال الــــــدین بــــــن الهمــــــام

mL)(2،مــام، وعلــى هــذا كــان رســول اهللا صــلى اهللا علیــه وســلم  لإلً توجــب حــق أخــذ الزكــاة مطلقــا

 علـــى النـــاس مـــستور أمـــوالهم والخلیفتـــان بعـــده، فلمـــا ولـــي عثمـــان وظهـــر تغیـــر النـــاس كـــره أن یفـــتش

مـام وهـذا ال یـسقط طلـب اإل. ذلكففوض الدفع إلى المالك نیابة عنه، ولم تختلف الصحابة علیه في 

  .)٣("، ولذا لو علم أن أهل بلدة ال یؤدون زكاتهم طالبهم بهاًأصال

 ه مـن وجـوب قیـام الدولـة المـسلمةوما ورد من نصوص في تفسیر هذه اآلیة یؤید ما نذهب إلیـ

، وهو القیام بوظیفة جمع زكاة المسلمین، وذلك لما لهـا مـن قـوة وجـاه ًبما كلفت به شرعا) ولي األمر(

  .وسلطان ال یتوفر ألي مؤسسة أو أي جهة أخرى

  M  z  y   x  w  v  u  t  s   r  q :  قولـــــــــه تعــــــــــالى–٢

¡  �  ~  }  |  {¢¥  ¤  £   ¦©    ¨  §  L)٤(.  

إن ألبـــرز دلیـــل علـــى مـــسؤولیة الدولـــة عـــن شـــؤون الزكـــاة، أن اهللا : "یقـــول العالمـــة القرضـــاوي

ًتعــالى ذكــر القــائمین علــى أمــر الزكــاة جمعــا وتفریقــا، وســماهم  ًوجعــل لهــم ســهما .. .)العــاملین علیهــا(ً

ًفــي أمـــوال الزكـــاة نفـــسها، ولـــم یحـــوجهم إلـــى أخـــذ رواتـــبهم مـــن بـــاب آخـــر، تأمینـــا لمعاشـــهم، وضـــمانا  ً

                                                
ســامي بــن محمــد : ، تحقیــقرآن العظــیمتفــسیر القــ، الدمــشقي، أبــي الفــداء اســماعیل بــن عمــر بــن كثیــر القرشــي) 1(

 .٢٠٧ص  ،٤م، ج١٩٩٩، دار طیبة للنشر، الریاض، المملكة العربیة السعودیة، ٢السالمة، ط 
 .١٠٣: التوبة) 2(
، لبنــان،  دار الكتــب العلمیــة، بیــروت،١ط ،شــرح فــتح القــدیر، الواحــد ابــن الهمــام، كمــال الــدین محمــد بــن عبــد) 3(

 .١٧٢ص ،٢ج م،٢٠٠٣
 .٦٠: بةالتو) 4(
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فوجـــود العــاملین علیهـــا ضـــمن مـــصارف الزكــاة، یـــدفع أي حجـــة أو عـــذر . )١("لحــسن قیـــامهم بعملهـــم

لـولي األمـر تحــول بینـه وبــین القیـام بجبایـة الزكــاة، حیـث أن مــا یقـوم بـه ال یتطلــب أي مجهـود یكلــف 

ٕبیت مال المسلمین أي نفقة، وانما یتطلـب إرادة وعزیمـة وفـق مـا خولـه بـه الـشارع الحكـیم، وبمـا كلـف 

  .عموم المسلمین من وجوب طاعة ولي أمرهماهللا عز وجل به 

، فــــاهللا تعــــالى جعــــل الزكــــاة فریــــضة )٢(M  t  s   r  q  L: قولــــه تعــــالى -٣

ً لفئـات ضــعیفة فــي المجتمـع، علمــا أن بقیـة الفــرائض األخــرى غیـر الزكــاة متعلقـة بمــا بــین ًاتوجـب حقــ

 لقـوي وهــو اهللا تعـالى، فرضــها العبـد وربـه، وال یترتــب علیهـا حقـوق للعبــاد، فبقیـة العبـادات هــي حقـوق

علــى ضـــعفاء وهــم عبیـــده، ومـــن الطبیعــي والمنطقـــي أن الــضعیف یرجـــو القـــوي ویهابــه، أمـــا فریـــضة 

 ًالزكاة فهي عبادة تتعلق بحقوق عباد ضعفاء وجبـت علـى أقویـاء وهـم األغنیـاء مـن المـسلمین، ونظـرا

المـساكین، حتـى یـدفعوا إلـیهم حقـوقهم، إلى أن األغنیاء عـادة ال یهـابون وال یرجـون شـیئا مـن الفقـراء و

ًفیتحــتم شــرعا وعقــال  وجــود مــن هــو أقــوى مــن هــؤالء األغنیــاء، ألخــذ حــق الفقــراء مــنهم ولــو ً ومنطقــاً

وال یعقــل أن یتــرك الفقــراء وهــم یطرقــون أبــواب األغنیــاء بذلــة وصــغار، ألن ذلــك یتنــاقض مــع . ًجبــرا

وال یـــستقیم هـــذا التكـــریم مـــع وجـــود مـــن ) ٣(M     `  _    b  a   L :تكـــریم اهللا لبنـــي آدم بقولـــه تعـــالى

اضطرهم فقرهم للخضوع لعباد مثلهم من أجل سد رمقهم وضرورات عیـشهم، لـذلك لـم یكلـف اإلسـالم 

الفقیر بطلب الزكاة مـن الغنـي، ولـم یكتـف بـأمر الغنـي بإعطـاء الزكـاة للفقیـر، بـل أمـر ولـي األمـر أن 

 ًلفقیــر، لیحــافظ علــى كرامــة المــسلم فــال یطــأطئ رأســه إال ســاجدایأخــذ الزكــاة مــن الغنــي ویردهــا إلــى ا

  . هللا تعالىًوراكعا

                                                
 .٧٩٤، ص١جمرجع سابق، ، فقه الزكاةالقرضاوي، ) 1(
 .٦٠: التوبة) 2(
 .٧٠ :السراءا) 3(
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وعــدم قیــام ولــي األمــر بــدوره ینــافي أمــر اهللا عــز وجــل بحفــظ كرامــة اإلنــسان، وبمــا أن المــسلم 

  .ما یلیق بهذه الخالفة من الكرامة  لهخلیفة اهللا في أرضه، فیتوجب أن یكون

  .)١(M c  k  j  i  h  g  f  e   d L  :قوله تبارك وتعالى –٤

ّفالزكاة حق ولیـست منـ ّزكـاة لیـست هبـة أو تبرعـا أو منـة ویجـب علـى المزكـي اإلیمـان بـأن الة،ِ ً 

 حــق قــرره مالــك المــال ي، وهــ)٢( حــق معلــوم لهــم هــيعلــى الفقیــر والمــسكین ونحــوهم مــن أهلهــا، بــل

ًاده، وجعلهــم خزانــا لــه، فلــیس فیهــا الحقیقــي وهــو اهللا تعــالى، وفرضــه علــى مــن اســتخلفهم فیــه مــن عبــ

مـــر أر، إذ ال منـــة ألمـــین الـــصندوق إذا معنـــى مـــن معـــانى التفـــضل واالمتنـــان مـــن الغنـــى علـــى الفقیـــ

  .صاحب المال بصرف جزء من ماله على عیاله

حتـى یكـون . ّأي قـدر الـشارع أنـصبته ومقـادیره وحـدوده وشـروطه، ووقـت أدائـه) معلـوم: (وقوله

  .)٣(؟، وكم یجب؟ ومتى یجب؟ ولمن یجب أمره، ومعرفة بما یجب علیه منالمسلم على بینة

  ):القولیة( األدلة من السنة - ب

 :رضـي اهللا عنهمـا قـالعبـد اهللا بـن عبـاس ، عـن حدیث ابن عبـاس فـي الـصحیحین وغیرهمـا -١

 أهـل ًإنـك سـتأتي قومـا"– حـین بعثـه إلـى الـیمن - علیه وسلم لمعـاذ بـن جبـل قال رسول اهللا صلى اهللا

فـإن هـم أطـاعوا .  رسـول اهللاً، وأن محمـدالـى أن یـشهدوا أن ال إلـه إال اهللا فـادعهم إفإذا جئـتهم. كتاب

فـإن هـم أطـاعوك لـذلك، . فرض علیهم خمس صلوات في كل یوم ولیلـةأن اهللا قد : لك بذلك فأخبرهم

                                                
 .٢٥-٢٤: المعارج) 1(
 .٢٣ ص مرجع سابق،،التطبیق المعاصر للزكاة ،شحاتة) 2(
 .١٠٢، ص١ج مرجع سابق، ،فقه الزكاةالقرضاوي، :  انظر)3(
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فـإن هـم أطـاعوا لـك . خـذ مـن أغنیـائهم فتـرد علـى فقـرائهم، تؤ أن اهللا قد فـرض علـیهم صـدقة:برهمفأخ

 .1)("فإنه لیس بینها وبین اهللا حجاب واتق دعوة المظلوم. ، فإیاك وكرائم أموالهمبذلك

اسـتدل بـه علـى أن اإلمـام هـو الـذي  )تؤخـذ مـن أغنیـائهم(: قولـه فـي: "قال ابن حجر في الفتح

 . )٢(ً، فمن امتنع منها أخذت منه قهرإاة وصرفها إما بنفسه واما بنائبهكیتولى قبض الز

ًمـــن أعطاهـــا مـــؤتجرا فلـــه أجـــره، ومـــن منعهـــا فإنـــا ":  صـــلى اهللا علیـــه وســـلم فـــي الزكـــاةقولـــه -٢

 .)٣("آخذوها وشطر ماله، عزمة من عزمات ربنا، ال یحل آلل محمد منها شيء

ى اهللا علیـــه وســـلم عمـــر علــــى اهللا صــــلبعـــث رســـول : عـــن أبـــي هریـــرة رضـــي اهللا عنــــه قـــال -٣

ال فقــ. منـع ابـن جمیـل وخالـد بـن الولیـد والعبـاس عـم رسـول اهللا صـلى اهللا علیـه وسـلم: فقیـل. الـصدقة

 وأمــا خالــد فــإنكم ، فأغنــاه اهللاًل إال أنــه كــان فقیــرامــا یــنقم ابــن جمیــ: "رســول اهللا صــلى اهللا علیــه وســلم

:  فهـي علـي ومثلهـا معهـا، ثـم قـال وأمـا العبـاس،سـبیل اهللاقد احتبس أدرعه وعتاده في  ًتظلمون خالدا

 .)4("ُأما شعرت أن عم الرجل صنو أبیه؟ یا عمر"

ونـستدل مـن هـذا الحــدیث علـى وجـوب قیـام الجــابي برفـع أمـر مـن امتنــع عـن دفـع الزكـاة لــولي 

  .األمر، وهذا یدل على حق الدولة بأن تجبر الممتنعین عنها على دفعها

                                                
، النـسائي: وانظـر .٢٤٦ص ،١ج، ١٣٩٥: حـدیث رقـم، لزكـاةكتـاب ا، مرجـع سـابق، صـحیح البخـاري، البخـاري) 1(

: تحقیـق ،٢٤٣٥ یثدرقـم الحـ ،لـى بلـدإخـراج الزكـاة مـن بلـد إبـاب  ،سـنن النـسائي، أحمد بن شعیب أبـو عبـد الـرحمن
 .٥٥ ص٥ ج،م١٩٨٦ ، حلب–مكتب المطبوعات اإلسالمیة  ،٢ ط،عبدالفتاح أبو غدة

دار  ،قولـه أخـذ الـصدقة مـن األغنیـاء، ح البـاري شـرح صـحیح البخـاريتفـ ،أحمـد بـن علـي ،العـسقالني  ابن حجـر)2(
 .٣٦٠ص ،٣ج ،١٩٧٣ ،بیروت ،المعرفة

. د: تحقیـق، ٢٢٦٦ رقـم الحـدیث،صـحیح ابـن خزیمـة ،محمد بن إسحاق بن خزیمة أبو بكر السلمي ، النیسابوري)3(
 عبــد ، الــدارمي:انظــرو .١٨ ص٤ج م،١٩٧٠-ه١٣٩٠،  بیــروت-المكتــب اإلســالمي ، محمــد مــصطفى األعظمــي

 ،فــواز أحمـد زمرلـي خالـد الـسبع العلمــي: تحقیـق، ١٦٧٧رقـم الحـدیث، ســنن الـدارمي ،الـرحمن أبـو محمـد اهللا بـن عبـد
  .٤٨٦ص ١جه، ١٤٠٧، ١ط ، بیروت-دار الكتاب العربي 

، زكاة ومنعهـاباب في تقدیم ال، صحیح مسلم ،أبو الحسین مسلم بن الحجاج بن مسلم القشیري النیسابوري ،مسلم )4(
 .٦٨ ص٣ج، ت.د ،بیروت، دار األفاق الجدیدة+ دار الجیل بیروت ، ٢٣٢٤حدیث رقم
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 :م مالــك عــن عمــر بــن حــسین عــن عائــشة بنــت قدامــة عــن أبیهــا أنــه قــالمــا ورد عــن اإلمــا -٤

كنـت إذا جئــت عثمـان بــن عفــان أقـبض منــه عطــائي یـسألني هــل عنـدك مــن مــال وجبـت فیــه الزكــاة؟ 

 .)١(" ال دفع إلي عطائيٕمن عطائي زكاة ذلك المال وان قلتنعم أخذ : فإن قلت

 بــصفته أمیــر المـؤمنین وولــي أمــرهم و-ویتـضح مــن خـالل فعــل ســیدنا عثمـان رضــي اهللا عنـه 

، ولـوال أن جبایـة الزكـاة واجبـة علـى ولــي )ءالعطـا(مـن حـق العبــد ) الزكـاة( باقتطـاع حـق اهللا تعـالى -

 .األمر، وأنها مقدمة على حق مستحق العطاء بعطائه ما كان فعل ذلك رضي اهللا عنه

  :)٢(ء الراشدین صلى اهللا علیه وسلم والخلفاي األدلة من السنة العلمیة للنب-ج

وما جاءت به السنة القولیة، أكدته السنة العلمیة والواقـع التـاریخي الـذي جـرى علیـه العمـل فـي 

  .عهد الرسول صلى اهللا علیه وسلم، والخلفاء الراشدین من بعده

عنـد تخـریج مـا ذكـره اإلمـام الرافعـي أن رسـول اهللا صـلى " التلخیص"قال الحافظ ابن حجر في 

 ففـي الـصحیحین عـن ،"هـذا مـشهور":  والخلفـاء بعـده كـانوا یبعثـون الـسعاة ألخـذ الزكـاةاهللا علیه وسـلم

ابـن " ً رجـال مـن األزد یقـال لـه)٣(استعمل: وفیهما عن أبي حمید. بعث عمر على الصدقة: أبي هریرة

 أن النبـي صـلى اهللا علیـه وسـلم: وعند أبـي داود. أنه استعمل ابن السعدى: وفیهما عن عمر ".اللتبیة

ًنـه بعـث أبـا جهـم بـن حذیفـة مـصدقا، وأنـه بعـث عقبـة بـن أ: وفي مسند أحمـد. ًا مسعود ساعیابعث أب

: وفــي المــستدرك. ًبعــث الــضحاك بــن قــیس ســاعیا: ًعــامر ســاعیا، وفیــه مــن حــدیث قــرة بــن دعمــوص

 علیـه وسـلم بعثـه نـه صـلى اهللاأ: ًأنه بعث قیس بن سـعد سـاعیا، وفیـه مـن حـدیث عبـادة بـن الـصامت

: وروى البیهقـي عـن الـشافعي. ًوبعث الولید بن عقبة إلى بني المـصطلق سـاعیا.  أهل الصدقاتعلى
                                                

، تحقیـق سـنن البیهقـي الكبـرىالبیهقـي، أحمـد بـن الحـسین بـن علـي، : هذا األثر أخرجه البیهقـي فـي سـننه، انظـر) 1(
، باب الوقت الذي تجـب ١٠٩ ص ٤م، ج ١٩٩٤ه ١٤١١محمد عبد القادر عطا، مكتبة دار الباز، مكة المكرمة، 

 .٧١٤٧فیه الصدقة، برقم 
 .وما بعدها ٧٩٤، ص  مرجع سابق،قه الزكاةفالقرضاوي،  )2(
ًجعله عامال على الزكاة أو غیرها، أي والیا على : استعمله) 3(  .ّعینه. هاشؤونً
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وقـد أخرجـه الـشافعي عـن إبـراهیم بـن سـعد عـن الزهـري . أن أبا بكر وعمـر كانـا یبعثـان علـى الـصدقة

هـــا عـــام نـــه أخرأ: وروى عـــن عمـــر: وال یـــؤخرون أخـــذها فـــي كـــل عـــام، وقـــال فـــي القـــدیم: بهـــذا، وزاد

  ."خذ عقالین عقالینأًادة، ثم بعث مصدقا فالرم

أنه قدم رسول اهللا صـلى اهللا علیـه وسـلم المدینـة ودخلـت : بن قیم الجوزیة في زاد المعاداوذكر 

ثـم بعـث رسـول اهللا صـلى : قال ابن سـعد. قین یأخذون الصدقات من األعرابِّصدُسنة تسع فبعث الم

ة تــسع  اهللا صــلى اهللا علیــه وســلم هــالل المحــرم ســنلمــا رأى رســول: ســلم المــصدقین قــالوااهللا علیــه و

ث یزیــد بــن الحــصین ، وبعــ فبعــث عیینــة بــن حــصن إلــى بنــي تمــیم،بعــث المــصدقین یــصدقون العــرب

،  بن بشر األشهلي إلى سلیم ومزینـة، وبعـث رافـع بـن مكیـث إلـى جهینـة، وبعث عبادإلى أسلم وغفار

 بـن سـفیان إلـى بنـي كـالب، وبعـث بـشر بـن عـث الـضحاك، وبرو بن العاص إلى بنـي فـزارةوبعث عم

، وأمــر رســول اهللا صــلى اهللا علیــه بــن اللتبیــة األزدي إلــى بنــي ذبیــان، وبعــث اســفیان إلــى بنــي كعــب

) ولمــا قــدم ابــن اللتبیــة حاســبه (:قیــل. وســلم المــصدقین أن یأخــذوا العفــو مــنهم ویتوقــوا كــرائم أمــوالهم

  .ً، فإن ظهرت خیانتهم عزلهم وولى أمیناء حجة على محاسبة العمال واألمناوكان في هذا

 صــنعاء فخــرج علیــه العنــسي وهــو بهــا، وبعــث المهــاجر بــن أبــي أمیــة إلــى: قــال ابــن إســحاق

، وبعــث مالــك بــن عــث عــدي بــن حــاتم إلــى طیــئ وبنــي أســد، وبوبعــث زیــاد بــن لبیــد إلــى حــضرموت

لزبرقـان بـن بـدر علـى ، فبعـث اات بني حنظلة، وفرق صدقات بنـي سـعد علـى رجلـیننویرة على صدق

 - ً، وبعــث علیــاث العــالء بــن الحــضرمي علــى البحــرین، وبعــناحیــة، وقــیس بــن عاصــم علــى ناحیــة

  .)١( إلى نجران لیجمع صدقاتهم ویقدم علیه بجزیتهم-رضوان اهللا علیه 

                                                
 ه١٤١٨ط، بیـــروت، .، مؤســـسة الرســـالة، دزاد المعـــاد ابـــن قـــیم الجوزیـــة، اإلمـــام شـــمس الـــدین أبـــي عبـــد اهللا، )1(

 .٤٤٥م، ص١٩٩٨
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 نقــــل عــــن ابــــن حــــزم فــــي جوامــــع الــــسیر، وعــــن ابــــن إســــحاق يوفــــي التراتیــــب اإلداریــــة للكتــــان

ة، وعن ابن حجر فـي اإلصـابة جملـة مـن أسـماء الـصحابة الـذین اسـتعملهم النبـي والكالعي في السیر

وهــذا كلــه یــدلنا بوضــوح علــى أن أمــر  ":قــال. لم علــى والیــة الــصدقات أو كتابتهــاصــلى اهللا علیــه وســ

ولهـــذا حـــرص . ختـــصاصهاا الدولـــة وشـــؤونالزكـــاة كـــان منـــذ عهـــد النبـــي صـــلى اهللا علیـــه وســـلم مـــن 

ً وســـلم أن یعـــین لكـــل قـــوم أو قبیلـــة یـــدخلون فـــي اإلســـالم مـــصدقا یأخـــذ مـــن الرســـول صـــلى اهللا علیـــه

  ." وكذلك خلفاؤه من بعده،هم الزكاة، ویفرقها على مستحقیهاأغنیائ

؛ ألن النبـي صـلى اهللا مـام أن یبعـث الـسعاة ألخـذ الـصدقةیجـب علـى اإل ":  ولهذا قال العلماء

 ؛ وألن فــي النــاس مــن یملــك المــال وال یعــرف مــاعلیــه وســلم والخلفــاء مــن بعــده كــانوا یبعثــون الــسعاة

  .)١(..".ن یبعث من یأخذأیجب علیه، ومنهم من یبخل، فوجب 

أمـــا أربــــاب األمــــوال مــــن أفــــراد الــــشعب، فیجــــب علــــیهم أن یــــساعدوا هــــؤالء الــــسعاة علــــى أداء 

 رسـول اهللا هـذا مـا أمـر بـه. ًمهمتهم، ویؤدوا إلیهم ما وجب علیهم وال یكتمـوهم شـیئا مـن أمـوال زكـاتهم

جــاء نــاس مــن األعــراب ": عــن جریــر بــن عبــد اهللا قــال .صــلى اهللا علیــه وســلم، ومــا أمــر بــه أصــحابه

توننـــــا أی) جبـــــاة الـــــصدقة(ًســـــا مـــــن المـــــصدقین إن أنا: إلـــــى رســـــول اهللا صـــــلى اهللا علیـــــه وســـــلم فقـــــالوا

  .)٢("أرضوا مصدقیكم: "فقال رسول اهللا صلى اهللا علیه وسلم! فیظلموننا

                                                
 .٢١٠ ص ٢، ج  الطالبینروضةالنووي، ، و١٦٧ ص ٦ج  ، شرح المهذبالمجموع  النووي،)1(
 بــاب إرضــاء الــسعاة،   ، كتــاب الزكــاة،، مرجــع ســابقصــحیح مــسلمالنیــسابوري، : ، انظــررواه مــسلم فــي صــحیحه) 2(

 .٩٨٩، برقم ٦٨٥ ص ٢ج 
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سـیأتیكم ركـب  ":ن عتیـك رضـي اهللا عنـه أن رسـول اهللا صـلى اهللا علیـه وسـلم قـالوعن جـابر بـ

ٕتـــوكم فرحبــوا بهــم، وخلـــوا بیــنهم وبــین مـــا یبتغــون، فــإن عـــدلوا فألنفــسهم وان ظلمـــوا أمبغــضون، فــإذا 

  .)١("فعلیها، فإن تمام زكاتكم رضاهم، ولیدعوا لكم

سـول اهللا صـلى اهللا ن بنـي تمـیم رأتى رجـل مـ:  قال- رضي اهللا عنه -   وعن أنس بن مالك 

رة، فـــأخبرني كیـــف یـــا رســـول اهللا، إنـــي ذو مـــال كثیـــر، وذو أهـــل، ومـــال، وحاضـــ: لعلیـــه وســـلم فقـــا

الزكـــاة مـــن مالـــك فإنهـــا طهـــرة تخـــرج : "ال رســـول اهللا صـــلى اهللا علیـــه وســـلم؟ فقـــأصـــنع، وكیـــف أنفـــق

! ، أقلــل لــيیــا رســول اهللا: لفقــا. "وتــصل أقربــاءك، وتعــرف حــق المــسكین، والجــار، والــسائل، تطهــرك

، إذا حـسبي یـا رسـول اهللا: فقـال". ًآت ذا القربى حقـه، والمـسكین، وابـن الـسبیل، وال تبـذر تبـذیرا: "فقال

نعـم : " صـلى اهللا علیـه وسـلم؟ فقـال رسـول اهللاك فقد برئت منها إلـى اهللا ورسـولهأدیت الزكاة إلى رسول

  .)٢("ٕ، واثمها على من بدلهاجرها أدیتها إلى رسولي فقد برئت منها، ولك أإذا

  :  فتاوى الصحابة والتابعین-د

 یعنـــي بلغـــت -اجتمـــع عنـــدي نفقـــة فیهــا صـــدقة : "عــن ســـهیل بـــن أبــي صـــالح عـــن أبیـــه قــالو

 فسألت سعد بـن أبـي وقـاص وابـن عمـر وأبـا هریـرة وأبـا سـعید الخـدري أن أقـسمها أو -نصاب الزكاة 

ى الـسلطان مـا اختلـف علـي مـنهم أحـد، وفـي روایـة أدفعهـا إلـ أن ًأدفعها إلى السلطان فأمروني جمیعا

  .)٣("نعم فادفعها:  یفعل ما ترون فأدفع إلیهم زكاتي؟ فقالوا كلهمهذا السلطان: "فقلت لهم

                                                
، ٢م، ج١٩٩٤، بیـــروت، ٣، المكتبـــة العـــصریة، طســـنن أبـــي داودث األزدي،  السجـــستاني، ســـلیمان بـــن األشـــع)1(

 .١٣٦، ص٥ جمرجع سابق، المجموع شرح المهذب، النووي: وانظر. ١٠٥ص
حــسام الـــدین القدســـي، مكتبـــة : ، تحقیـــقمجمـــع الزاوئـــد ومنبــع الفوائـــد الهیثمــي، نـــور الـــدین علــي بـــن أبـــي بكــر، )2(

 .٦٣ ص،٣م، ج ١٩٩٤ط، القاهرة، .القدسي، د
 .١٣٦، ص ٦ ج  مرجع سابق،،المجموع شرح المهذب النووي،) 3(
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 واله اهللا أمـــركم، فمـــن بـــر ادفعـــوا صـــدقاتكم إلـــى مـــن" :وعـــن ابـــن عمـــر رضـــي اهللا عنهمـــا قـــال

ٕادفعوهــا وان شــربوا : "لى زیــاد بــن أبیــه أن ابـن عمــر قــالوعــن قزاعـة مــو .)١("، ومــن أثــم فعلیهــافلنفـسه

  .اهما البیهقي بإسناد صحیح أو حسنرو: قال النووي" بها الخمر

كیـــف تــصنع فـــي " : وهــو علـــى أموالــه بالطــائف- وعــن المغیــرة بـــن شــعبة أنـــه قــال لمــولى لـــه

! أنــت مــن ذلــك؟وفــیهم : قــال، منهــا مــا أتــصدق بــه ومنهــا مــا أدفــع إلــى الــسلطان: قــال ؟يصــدقة مــال

ادفعهـا : فقـال !!إنهـم یـشترون بهـا األرض ویتزوجـون بهـا النـساء: فقـال، )أنكر علیه أن یفرقها بنفسه(

 وألنــــه أعــــرف بــــالفقراء وقــــدر ،؛ فــــإن رســــول اهللا صــــلى اهللا علیــــه وســــلم أمرنــــا أن نــــدفعها إلــــیهمإلـــیهم

  .)٢("حاجاتهم

 :قـــالالـــشافعي علــى الـــوالة جمــع الزكـــاة، وأنــه ال یجــوز لهـــم تــرك هـــذا الواجــب وأوجــب اإلمــام 

 لغیـــرهم مـــن أهـــل دینـــه المـــسلمین ًفـــرض اهللا عـــز وجـــل علـــى أهـــل دینـــه المـــسلمین فـــي أمـــوالهم حقـــا"

ال یــسع ، وأو والتــهسه عمــن أمــروا بدفعــه إلیــه مــن أهلــه،  ال یــسع أهــل األمــوال حبــ،المحتــاجین إلیــه

، قــال اهللا عــز وجــل لنبیــه صــلى اهللا ألنهــم أمنــاء علــى أخــذه ألهلــه مــنهم؛ الــوالة تركــه ألهــل األمــوال

ــــــــــــــــــــــــــه وســــــــــــــــــــــــــلم   Mr  q  p  o  n  m  l  k  jsw  v  u      t   x  z  y : علی

{L)ففـي هـذه اآلیـة داللـة علـى مـا وصـفت مـن أن لـیس ألهـل األمـوال منـع مـا جعـل اهللا عـز . )٣

  .)٤("ل علیهم وال لمن ولیهم ترك ذلك لهموج

  

                                                
 .١٣٦ ص ٦، ج سابقمرجع المجموع، النووي،  )1(
، ٢، ج الزكــاةهفقــالقرضــاوي، : انظــرو. ١٣٣  ص٦، مرجــع ســابق، ج المجمــوعالنــووي، : انظـر فــي هــذه اآلثــار )2(

 .٨٠٢ص
  .١٠٣: التوبة) 3(
  . ٨٩، ص٢ج  م، كتاب الزكاة،١٩٩٠ط، .دار المعرفة، بیروت، د ،األمالشافعي، محمد بن إدریس،  )4(
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  : بعض فتاوى العلماء المعاصرین-هـ 

عبــد الــرحمن حــسن، ومحمــد أبــو عبــد الوهــاب خــالف، و:  عــن كــل مــن الــشیوخًمــا ذكــر نقــال -١

م، التـي نظمتهـا الجامعـة ١٩٥٢ وذلـك فـي محاضـرتهم عـن الزكـاة بدمـشق سـنة - رحمهم اهللا -زهرة 

اآلن أن یتــولى ولــي األمــر جمــع الزكــاة مــن كــل األمــوال الظــاهرة والباطنــة، قــد تعــین : قــالوا. العربیــة

 :لسببین

أن الناس تركوا أداء الزكـاة فـي كـل األمـوال ظاهرهـا وباطنهـا؛ فلـم یقومـوا بحـق الوكالـة : أولهما

التــي أعطاهــا لهــم اإلمــام عثمــان بــن عفــان ومــن جــاء بعــده مــن األمــراء والــوالة، وقــد قــرر الفقهــاء أن 

، ال فـرق فـي ذلـك بـین مـال بـاطن ًاألمر إن علم أن أهل جهة ال یؤدون الزكاة، أخذها منهم قهراولي 

  .صل، والسیر على ما قرره الفقهاءومال ظاهر، وعلى ذلك فقد زالت الوكالة، ووجب األخذ باأل

ا، ؛ فـالمنقوالت التجاریـة تحـصى كـل عـام إیراداتهـًأن األموال صارت كلها ظاهرة تقریبا: ثانیهما

ولكل تاجر صغیر أو كبیر سجل تجاري تحـصى فیـه أموالـه، وتعـرف فیـه الخـسارة واألربـاح، فـالطرق 

 لتفـرض علـى رأس المـال وعلیهـا ًارض علیها ضرائب الحكومة تعرف أیـضالتي تعرف بها األرباح لتف

رف ومـا أمـا النقـود، فأكثرهـا مـودع بالمـصا. فریضة الزكاة، التـي هـي حـق اهللا وحـق الـسائل والمحـروم

وعلمها بهذه الطریقة سـهل میـسور والـذین یودعـون نقـودهم بطـون األرض لیـسوا فـي الحقیقـة . یشبهها

  . )١(ُ فلیترك أمر هؤالء إلى دینهم،ً فشیئاًاار الفاحش، وعددهم یقل اآلن شیئمن أهل الیس

ائر، ما رجحه العالمة القرضاوي فـي مـا ذكـره العلمـاء فـي حكـم دفـع الزكـاة إلـى الـسلطان الجـ -٢

الذي أراه في هذه المسائل هو صـحة الـدفع : "ذكر أقوالهم ذكر ترجیحه بقوله أن فبعد .واختالفهم فیه

َّإلـى الظلمـة إذا أخـذوا مـا أخـذوه بعنـوان الزكـاة، وال یكلـف المـسلم اإلعـادة فـي أي صـورة مـن الـصور،  ُ

الزكــاة ود إلــى ذلــك فــي بــاب وغیــرهم، وســنعفــإذا لــم یأخــذوه باســم الزكــاة لــم یجزئــه، كمــا قــال المالكیــة 

                                                
 .٨٢٢، ص٢ ج مرجع سابق،،فقه الزكاةالقرضاوي، : انظر )1(
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 فــإني أختــار الــدفع إلیــه إذا كــان یوصــلها إلــى مــستحقیها، أمــا هــل یــدفع إلــى الظــالم أو ال؟. والــضریبة

فـــإن كـــان ال یـــضعها فـــي . ٕویـــصرفها فـــي مـــصارفها الـــشرعیة، وان جـــار فـــي بعـــض األمـــور األخـــرى

ًال باألحادیـث التــي سـقناها مــن مواضـعها فـال یــدفعها إلیـه إال إن طالــب بهـا، فــال یـسعه االمتنـاع، عمــ

 .)١("إدفع الزكاة إلى األمراء وان ظلموقبل، وبفتاوى الصحابة المتكررة في 

أود أن أشـــیر إلـــى أن : "وكـــان قـــد ذكـــر فـــي ترجیحـــه فـــي موضـــوع عالقـــة الـــدول بالزكـــاة بقولـــه

  :اسیین كالمتفقین على أمرین أس- رغم اختالفهم على تفصیالت كثیرة - ًفقهاء المذاهب جمیعا

 فــي أي نــوع مــن أنــواع المــال، ظــاهر أو  اإلمــام أن یطالــب الرعیــة بالزكــاةأن مــن حــق: األول

باطن، وخاصة إذا علم من حال أهل بلد أنهم یتهاونون في إیتاء الزكـاة، كمـا أمـر اهللا، وهـذا مـا أكـده 

  .علماء الحنفیة

م إنمـا هـو مـع عـدم الطلـب إن الخالف في كون أمر الزكاة إلى اإلما: ولهذا قال بعض الفقهاء

  ).١/٥٢٩: شرح األزهار: انظر (.منه، فأما مع مطالبته، فأمرها إلیه باإلجماع

ٕوحتــى لــو قلنــا بثبــوت الخــالف، فــإن مطالبتــه والزامــه بهــا ترفــع الخــالف، ألن حكــم اإلمــام فــي 

  ).٢/١٩٠: البحر: انظر( .أمر اجتهادي وتبنیه له یرفع الخالف فیه كقضاء القاضي

أن اإلمام أو ولـي األمـر إذا أهمـل أمـر الزكـاة : وهذا أمر قطعي ال ریب فیه وال خالف: يالثان

ولــم یطالــب بهـــا، لــم تـــسقط التبعــة عـــن أربــاب المــال، بـــل تبقــى فـــي أعنــاقهم، وال تطیـــب لهــم بحـــال، 

 ویجب علیهم أداؤها بأنفسهم إلى مستحقیها؛ ألنه عبـادة وفریـضة دینیـة الزمـة، بـل لـو اجتـرأ حـاكم مـا

ً لكـــان قولـــه بـــاطال - فـــي األمـــوال المجمـــع علیهـــا -قـــد أعفیـــتكم منهـــا، أو أســـقطتها عـــنكم : أن یقـــول

  .ً، وظل كل مسلم مسئوال عن إخراجها إلى أهلهاًاروكالمه هد

                                                
 .٨٣٩، ص٢جمرجع سابق، ، فقه الزكاةالقرضاوي،  )1(
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ٕواذا ثبتـــت هاتـــان الحقیقتـــان باتفـــاق، فقـــد بقـــي هنـــا أمـــر اختلفـــوا فیـــه؛ وهـــو مـــا یتعلـــق بـــاألموال 

  .مام أم إلى األفرادالباطنة، وهل والیتها إلى اإل

 اإلمــام أو الحكومــة شــؤونوالــذي أراه أن النــصوص واألدلــة الــشرعیة، التــي جعلــت الزكــاة مــن 

 متـى وجــدت -المـسلمة، لـم تفــرق بـین مـال ظــاهر ومـال بـاطن، وأن الواجــب علـى الحكومـة المــسلمة 

 .)١(" هذا هو األصل في تلك الفریضة.ًاًولى أمر الزكاة، تحصیال وتوزیع أن تت-

 علـى كـل حكومـة إسـالمیة أن یجـب: "من یتولى أمر الزكاة في عصرنا؟ فقال أما في فتواه في

، فتأخـذها مـن حیـث أمـر اهللا، ًاً الزكاة تحصیال وتوزیعـشؤونتولى خاصة ت) إدارة(أو ) مؤسسة(تنشئ 

  .)مـصارف الزكـاة(فـي بـاب " العـاملین علیهـا" مـصرف وتصرفها حیث أمر اهللا، كما وضحنا ذلك فـي

ُولكني أرى أن تترك نسبة معینة من الزكـاة الواجبـة كـالربع أو الثلـث، لـضمائر أربـاب المـال یوزعونهـا 

صـلى اهللا علیـه  - على أمـر الرسـول ًبمعرفتهم واختیارهم على المستورین من أقاربهم وجیرانهم، قیاسا

بأنفــــسهم علــــى أحــــد  للخارصــــین أن یــــدعوا الثلــــث أو الربــــع ألربــــاب المـــال، لیــــصرفوا زكاتــــه - وســـلم

وبذلك نكون قـد أخـذنا بخیـر مـا فـي الطـریقتین، وجمعنـا بـین الحـسنیین وراعینـا االعتبـارات . التفسیرین

وهـــذا كلــــه بـــالنظر إلــــى الحكومــــة . التـــي ذكرهــــا الحنابلـــة فــــي اســـتحباب تفرقــــة المالــــك لزكاتـــه بنفــــسه

ها الثقافیـة شـؤون لجمیـع ًتها، ومنهاجـا لدولً لحكمها، ودستوراًاإلسالمیة، وهي التي تلتزم اإلسالم أساسا

  .)٢("ٕواالجتماعیة واالقتصادیة والسیاسیة، وان خالفت حكم الشرع في بعض األحكام الجزئیة

ذه األحادیــــث الـــصریحة عــــن الرســـول صــــلى اهللا علیـــه وســــلم، وهـــذه الفتــــاوى الحاســـمة مــــن هـــ

 أن یتـولى الحـاكم المـسلم أمـر أن األصل في شریعة اإلسالم: صحابته الكرام، تجعلنا ندرك، بل نوقن

                                                
 .٨١٤ ص٢ج ، مرجع سابق، فقه الزكاةالقرضاوي، ) 1(
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 ،ًاونــه فــي ذلــك، إقــرارا للنظــامینــا أن نعا، ویــصرفها علــى مــستحقیها، وأن علالزكــاة فیجبیهــا مــن أربابهــ

ًوارساء لدعائم اإلسالم ٕ.  

ترنـت الزكـاة  اق أنـه قـد من أسس قیـام الدولـة المـسلمة، أن الزكاة في اإلسالم علىشواهدالومن 

ت عندما بـدأ رسـول اهللا صـلى اهللا علیـه وسـلم بتأسـیس أول وأعظـم شرعحیث  ،بتأسیس دولة اإلسالم

وذلـك ألن التوحیـد النظـري ال یكفـي وحـده إلثبـات صـدق اإلیمـان، بـل یـشترط تأكیـد ، دولة في التاریخ

عتقــاد بالعمــل، وال أصــدق مـن أداء الزكــاة علــى ذلــك، فهـي حــق ال إلــه إال اهللا ودلیــل لإلیمــان قـول اال

ســـیما وأن الزكـــاة تـــسعى إلـــى ربـــط   ال،)١()الـــصدقة برهـــان(: صـــلى اهللا علیـــه وســـلمدیق لقولـــه والتـــص

  .القتصادي واالستقرار االجتماعيوذلك عبر تحقیق التوازن ا، الدین بالدولة وربط الدنیا بالدین

وممــا ســبق مــن أدلــة مــن الكتــاب والــسنة وعمــل الــصحابة الكــرام وفتــاویهم، ومــا أوصــى بــه المــؤتمر 

اد اإلســالمي، یتبــین لنــا أن جبایــة الزكــاة هــي مــن وظــائف الــسلطان األساســیة بــصفته رأس األول لالقتــص

  .الدولة، لما له من ممیزات تمكنه من القیام بهذه المهمة، وانتفاء هذه الممیزات عن غیره

  :ممیزات الجبایة بواسطة السلطان: ًثانیا

  :ان بجبایة الزكاةیمكن للباحث بیان بعض المیزات التي تحصل نتیجة قیام السلط

توفیر بیئة محفزة للمزكین لدفع زكاة أموالهم، لمن یتمتع بـأكبر جـاه فـي الدولـة، وهـو الحـاكم،  .١

ًوذلك طمعا في مرضاته، وخوفا من غضبه ً. 

 .تمكن الحاكم من إجبار الممتنعین عن أداء الزكاة، بقوة سلطانه .٢

زكین، مثــل خــصم مقــدار الزكــاة االمتیــازات التــي یــستطیع أن یــوعز إلــى الحكومــة بمنحهــا للمــ .٣

 .من الضرائب المستحقة، وغیرها من االمتیازات
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  :ة من تولي السلطان جبایة الزكاةالحكم: ًثالثا

ً إن كثیــرا مــن األفــراد قــد تمــوت ضــمائرهم أو یــصیبها الــسقم والهــزال فــال ضــمان للفقیـــر إذا  -١

 .ترك حقه لمثل هؤالء

ص الغنـي، حفـظ لكرامتـه وصـیانة لمـاء وجهـه في أخذ الفقیر حقـه مـن الحكومـة ال مـن الـشخ -٢

 . أن یراق بالسؤال، ورعایة لمشاعره أن یجرحها المن أو األذى

 إلعطــاء فقیــر يغنــإن تــرك هــذا األمــر لألفــراد یجعــل التوزیــع فوضــى، فقــد ینتبــه أكثــر مــن  -٣

 .ً عن آخر، فال یفطن له أحد، وربما كان أشد فقراونواحد، على حین یغفل

ًیس مقـــصورا علـــى األفـــراد علـــى الفقـــراء والمـــساكین وأبنـــاء الـــسبیل؛ فمـــن إن صـــرف الزكـــاة لـــ -٤

ٕلمـسلمین، ال یقـدرها األفـراد، وانمـا یقـدرها أولـو األمـر لتي تصرف فیها الزكاة مصالح عامة الجهات ال

ٕوأهل الشورى فـي الجماعـة المـسلمة، كإعطـاء المؤلفـة قلـوبهم، واعـداد العـدة والعـدد للجهـاد فـي سـبیل 

 .یز الدعاة لتبلیغ رسالة اإلسالم في العالمیناهللا وتجه

والزكـاة مـورد هـام دائـم . بد لهذا المـال مـن مـوارد وال. إن اإلسالم دین ودولة، وقرآن وسلطان -٥

 .)١("لبیت المال في اإلسالم

ًوان عــدم قیــام الدولــة المعاصــرة بواجبهــا الــشرعي الــذي فرضــه اهللا علیهــا یعتبــر تقاعــسا، علــى  ٕ

 لهذا التقـاعس مـن هـضم لحقـوق مـستحقي الزكـاة وحرمـانهم مـن العـیش الكـریم، الـذي أقل تقدیر، ولما

  .یلیق بكرامتهم البشریة

 ســبیل إقامــة فریــضة الزكــاة يصلحون الیــوم مــن صــعوبات وعراقیــل فــ مــا یالقیــه المــيولعــل فــ

 فسر حـرص الـصحابة رضـي اهللا عـنهم علـى اسـتمرار هـذه الفریـضة قائمـة رغـم مـا بعدما تعطلت، ما

                                                
طبعــة مؤســسة الرســالة، بیــروت لبنــان، طبعــة عــام  ،مــشكلة الفقــر وكیــف عالجهــا اإلســالم یوســف، القرضــاوي،) 1(
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 ظـل أنظمـة الجـور، فـانظر إلـى بعـد نظـرهم ورهافـة حـسهم وعمـق فهمهـم يیشوب صرفها من خلـل فـ

نــــت أحكامــــه األصــــلیة لمقتــــضى الظــــروف العارضــــة، مهمــــا كا لــــشمولیة هــــذا الــــدین وخطــــورة تغییــــر

  ّمدرسة النبوة من عباقرة أفذاذ؟؟ِّفیال خریجي .. . أو العوائقيالدواع

  :لي السلطان عن القیام بالجبایةاآلثار المترتبة على تخ: ًرابعا

مــا یحـــصل نتیجـــة تخلـــي الـــسلطان عـــن القیـــام بجبایـــة أمـــوال الزكـــاة فـــي هـــذا الزمـــان هـــو ظلـــم 

لمــستحقي الزكــاة، ومخالفــة لمقــصد الــشارع مــن فــرض هــذه الفریــضة العظیمــة، فمــن المعلــوم أن مــن 

وال تـــصبح حیـــاة المـــسلم مقاصـــد فریـــضة الزكـــاة هـــو تـــوفیر ســـبل الحیـــاة الكریمـــة لـــضعفاء المـــسلمین، 

 وجـود مـا یـستر حالـه : المحافظة على كرامتـه كمـسلم، والثـاني:األول: كریمة إال إذا توفر لها شرطان

  .بما یكفیه من المتطلبات المادیة

ًوما هو واقـع فـي عـصرنا فقـد خـالف هـذا المقـصد تمامـا، فلـم تتحقـق الحیـاة الكریمـة لكثیـر مـن 

ام بــواجبهم فـــي ام المــسلمین مــن القیــَّكین، وذلــك بــسبب تنـــصل حكــاء والمــساالمــسلمین، خاصــة الفقــر

 ضــطر الفقــراء والمــساكین أن یفقــدوا مقومــات حیــاتهم الكریمــة، حیــث انقــسموا إلــىافریــضة الزكــاة ممــا 

إلـى  العوز والفاقـة بـأن یأخـذوا أمـر تطبیـق فریـضة الزكـاة وذلـك بالـذهاب مضطرهافمنهم من : قسمین

ستجداء حقوقهم المالیة، ففقدوا بذلك كرامتهم وأراقـوا مـاء وجـوههم، فهـم ا أو بقصور األغنیاء للمطالبة

ن تــوفرت لهــم بــذلك مقومــات الحیــاة المادیــة فقــد فقــدوا بهــدر كــرامتهم مقومــات الحیــاة المعنویــة، أمــا ٕاو

ًالقــسم الثـــاني فقــد آثـــر المــوت جوعـــا علــى أن تهـــدر كرامتــه، وبـــذلك لــم یـــصله مــا فـــرض اهللا لــه مـــن 

تقــصیر والة أمــره مــن الحكــام، فعجبــي بحــال الفقــراء كیــف  بــسبب، وكــل هــذا  الحیــاة المادیــةمقومــات

 وهــم ! ورده علــیهم؟ًیبــایعون حكامــا ال یطیعــون اهللا فــیهم بأخــذ مــا فرضــه اهللا لهــم فــي أمــول األغنیــاء

ذلـك أحـد ّ من األموال التي من اهللا بهـا علـى األغنیـاء، وجعـل ًاالذین أكرمهم اهللا بأن فرض لهم نصیب

  .أركان اإلسالم الخمسة
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ّفالزكــاة ركــن كلــف اهللا بــه األغنیــاء فقــط، فهــي فریــضة فرضــت علــى األغنیــاء، وأمــروا بكیفیــة 

القیــام بهــا، بــأن یأتوهــا لــولي أمــر المــسلمین، وهنــاك فــرق بــین اإلیتــاء وبــین القیــام، حیــث أمــر اهللا فــي 

فعــل الزكــاة ولــم یــأمرهم بالقیــام بهــا، بینمــا فیمــا كتــاب العزیــز أغنیــاء المــسلمین  بــأمر اإلیتــاء بالنــسبة ل

 فالقیـام هـو .)١(M¦  ¥  ¤  £§  L یخص الصالة أمر المسلمین بالقیـام بهـا، قـال تعـالى 

ً كــامال مــن بدایتــه إلــى منتهــاه، فالــشخص المــسلم ُأمــر بإقامــة الــصالة مباشــرة، أمــا الزكــاة ءفعــل الــشي

لـم یـأمرهم بـدفعها إلـى مـستحقیها مباشـرة، وكـذلك لـم یـأمر اهللا فلم یأمر اهللا األغنیاء بالقیام بها، حیـث 

الفقراء بأن یطلبوها من األغنیاء، وحتى تقام فریضة الزكاة یجـب أن تنفـذ الثالثـة األوامـر التـي جعلهـا 

  : للقیام بهذه الفریضة، واألوامر هيًااهللا ورسوله صلى اهللا علیه وسلم أساس

 . )٢(M  ¦  ¥  L: ، في قوله تعالىآتوا -١

 .)٣(Mm  l  k  jL : ، بقوله تعالىخذ -٢

خــذ مــن أغنیــائهم فتــرد ؤت: "، فــي قولــه صــلى اهللا علیــه وســلم لــسیدنا معـاذ رضــي اهللا عنــهالـرد -٣

 .)٤("على فقرائهم

 :الطــرف األول: وهــي أوامــر یتعــین تنفیــذها حتــى تقــام فریــضة الزكــاة، فقــد أمــر اهللا بهــا طرفــان

هــا إلــى ولــي األمــر  بأن یــأتو تعلــق بهــم مــن فریــضة الزكــاة وهــوهــم األغنیــاء، حیــث أمــرهم اهللا بمــا ی

هــو ولــي أمــر المــسلمین، : ، وتبــرأ ذمــتهم بــذلك، والطــرف الثــانيM ¦  ¥L: فقــط، قــال تعــالى

M  j :  هــو أخـذ أمــوال الزكـاة مــن األغنیـاء، بقولــه تعــالى:األمـر األول: حیـث أمــره اهللا تعـالى بــأمرین

m  l  kL األصــناف الثمانیــة(تلــك األمــوال إلــى أصــحابها الــشرعیین  هــو رد :واألمــر الثــاني (
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، وتبـرأ "خذ من أغنیـائهم فتـرد علـى فقـرائهمؤت: "لقوله صلى اهللا علیه وسلم لسیدنا معاذ رضي اهللا عنه

  .ذمته بذلك

شـــخص مـــسلم یقــوم بفریـــضة الـــصالة كاملـــة، أمـــا فریــضة الزكـــاة فـــال تقـــام بالـــشكل نالحــظ أن كـــل 

 جعلهــا اهللا فــي أمــوال األغنیــاء بهــا ولــي أمــر المــسلمین، ألنهــا تتعلــق بحقــوق مالیــة،الــصحیح إال إذا قــام 

خــذ مــنهم وتــرد كحــق ألصــحابها مــن األصــناف الثمانیــة، وهــذا الفعــل ال یــستطیع الــشخص المــسلم كفــرد ؤت

  . اهللا بذلك وهو ولي أمر المسلمین-   بل أمره-  ٕالقیام به، وانما المؤهل لذلك هو من كلفه

  :إعادة النظر في إعفاء بعض موارد الدخل الحدیثة من الزكاة: نيلثاالمطلب ا

یرى الباحث أنه من الواجب على فقهاء االقتصاد اإلسالمي في هذا العـصر أن یعیـدوا النظـر 

في تشخیص الوضع الحالي االستثنائي لألمة اإلسالمیة، التي تفرقـت فیـه األمـة اإلسـالمیة إلـى عـدد 

المـستقلة، وأن یعیـدوا النظـر فـي تحدیـد نـوع ملكیـة الدولـة الوطنیـة مـن خـالل كبیر من الدول الوطنیـة 

دراسة ذمتها المالیة التي تحكمها مجموعة من القـوانین الدولیـة والمحلیـة، التـي حولـت األمـوال العامـة 

من المنظور الشرعي إلى أموال خاصة، عنـدما حـددت مـستحقیها بعـدد معـین مـن المـسلمین وحرمـت 

الفـائض مــن المیزانیـة، وأمــوال (، حتــى یقفـوا علـى األوعیــة الزكویـة الزكویـة للدولــة الوطنیـة منهـا البقیـة

 ةوذلك من خـالل دراسـة مقتـرح الفتـوى الموجهـ) المؤسسات العامة التي ال تدخل في إیرادات المیزانیة

 مــن مــن الباحــث لفقهــاء األمــة، والتــي تحتــوى علــى عــدد مــن المعطیــات الــشرعیة الثابتــة، وعلــى عــدد

المعطیـــات القانونیـــة الوضـــعیة النافـــذة، وهـــي عبـــارة عـــن مناشـــدة لفقهـــاء األمـــة بإعـــادة قـــراءة الواقـــع 

التشریعي للدولة الوطنیة الحدیثة، وقد تم صـیاغة مقتـرح الفتـوى علـى شـكل جـدول لتـسهیل تنـاول كـل 

  .)١(ده حمعطى على

                                                
 . وما بعدها)٢٦٥( الفتوى ص مقترح: انظر )1(
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ض المیزانیــة، أمــوال المؤســـسات فــائ( :إعــادة النظــر فــي نــوع ملكیــة الدولــة الوطنیــة: الفــرع األول

  ).والشركات العامة التي ال تدخل ضمن إیرادات الموازنة العامة للدولة

  :من خالل دراسة المعطیات التالیةوتتم دراسة ذلك 

  :المفهوم الشرعي لألمة: ًأوال

مــن الواجــب علــى فقهــاء االقتــصاد اإلســالمي فــي هــذا العــصر أن یعیــدوا النظــر فــي تــشخیص 

ِّ الـذي قط،لي االسـتثنائي لألمـة اإلسـالمیةاالوضع الحـ ت فیـه أواصـر التـرابط الـشرعي بـین شـعوبها، عـُ

حتـى یتمكنـوا مـن اسـتنباط وذلـك  دولـة مـستقلة، بعـدما كانـت تحـت رایـة دولـة واحـدة، /٥٧/وأصـبحت 

وق الــشرعیة المالیــة إلــى األحكــام الــشرعیة التــي تناســب واقــع األمــة المعاصــر، مــن أجــل إیــصال الحقــ

 ؟حقیهامست

ُ األحكـام التـي خـصت بهـا دولـة الخالفـة، علـى الدولـة الوطنیـة -ً قیاسـا –فال یستقیم أن ینزلـوا 

ـــدولتین، فدولـــة الخالفـــة كانـــت  فـــي هـــذا الزمـــان، رغـــم البـــون الـــشاسع بـــین وظیفـــة وتمثیـــل كـــل مـــن ال

جـدوا، أمـا وظیفتها حمایة دین ومصالح جمیع المسلمین، وكانت تمثل وترعى جمیع المـسلمین أینمـا و

فقــط، وهــي ال ) مواطنیهــا(ى تحقیــق مــصالح جــزء مــن المــسلمین الدولــة الوطنیــة فوظیفتهــا تقتــصر علــ

ٕتمثل جمیع المـسلمین، وانمـا تمثـل مواطنیهـا بجمیـع دیانـاتهم، وبقیـة المـسلمین مـا هـم إال أجانـب وفـق 

  .ما تنص علیه التشریعات الوضعیة

  :ذلك یجب تأكید المفاهیم التالیةلو

ــــین  )١(M         ¯  ®  ¬L :  لقولــــه تعــــالىًالامتثــــا -١  یجــــب أال یفهــــم المقــــصود هــــو األخــــوة ب

المؤمنین في كل دولة وطنیة مسلمة على حدة، بـل یجـب أن یفهـم أن األخـوة تمتـد إلـى المـؤمنین فـي 
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 مـن خـالل التكافـل االجتمـاعي مـن خـالل تطبیـق  هـذه األخـوةبقیة الـدول اإلسـالمیة، ویجـب أن تفعـل

 .لزكاةفریضة ا

مثــل المــؤمنین فــي تــوادهم وتــراحمهم وتعــاطفهم : "قــول النبــي صــلى اهللا علیــه وســلمیقتــضي  -٢

      وجــود رابــط تكــافلي شــرعي)١("اعى لــه ســائر الجــسد بالــسهر والحمــى تــدًمثــل الجــسد إذا اشــتكى شــیئا

ن  بــین شــعوب األمــة اإلســالمیة خاصــة بــی- یجــب أن تــنص علیــه دســاتیر وقــوانین الــدول الوطنیــة –

 .الشعوب الغنیة والفقیرة في هذا الزمان، لتوفیر الحد األدنى من مقومات الحیاة الكریمة

ًیــا إلـى عــدد كبیــر المـسلمون هــم أمـة واحــدة تتكــون مـن عــدد مـن الــشعوب، رغــم تقـسیمهم حال -٣

 بـل مـن قهدة یربطها رابـط تكـافلي یجـب تفعیلـنهم ال زالوا من الناحیة الشرعیة أمة واحأمن الدول، إال 

 .علماء األمة وحكامها وعقالئها

مصطلح الدولة اإلسالمیة من الناحیة الشرعیة یقصد فیه الكیـان الـسیاسي الـذي یمثـل جمیـع  -٤

ًها، وتطبـــق أحكـــام الـــشریعة اإلســـالمیة عملیـــا فـــي تعقیـــد ن، بـــشرط أن تستـــسلم هللا تعـــالى فـــيالمـــسلمی

. رامـة المـسلمین فـي العـالم أجمـعمحاكمها، وتنشر األخـالق اإلسـالمیة فـي مناهجهـا، وتحـافظ علـى ك

 غیــرهم،  م مــنكــانوا مــن أهـل الكتــاب أأفدولـة اإلســالم دولــة واحـدة، تقابلهــا دول غیــر المــسلمین سـواء 

أما مصطلح الدولة الوطنیة الذي یطلـق علـى أقـالیم متفرقـة مـن بـالد المـسلمین فهـو مـصطلح قـانوني 

القــانوني الــذي ترتــب علیــه، حیــث قــسمت ٕدولــي فقــط، وال مــشاحة فــي االصــطالح، وانمــا فــي األثــر 

 إلــى أمــم، ولــیس إلــى مجــرد دول وطنیــة - حــسب القــانون الــدولي والقــوانین الوطنیــة –ًاألمــة واقعیــا 

فقـــط، وهـــذا یخـــالف الحكـــم الـــشرعي الـــذي نـــص علـــى أن أمـــة اإلســـالم أمـــة واحـــدة، فأصـــبحت أمـــة 

 .اإلسالم بموجب هذه القوانین أكثر من خمسین دولة وطنیة
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علمــاء المـــسلمین فــي هـــذا العــصر أن ینـــساقوا وراء مــصطلحات وضـــعت وفــق قـــوانین لي غــینبال  - ٥

الوطنیـــة وفـــق القـــانون لح الدولـــة ط فیهـــا أمـــة اإلســـالم، فمـــصْتَتِّتُ فیهـــا أمـــم وشـــْدتِّحـــُدولیـــة ألمـــم العـــالم و

) خالفــةال(الــدولي والــذي أطلــق علــى جــزء مــن أرض المــسلمین، یجــب أال یأخــذ أحكــام الدولــة اإلســالمیة 

ٕالتــي وردت فــي الكتـــب الفقهیــة فــي عـــصور الخالفــة المختلفــة، خاصـــة فــي أمــور الزكـــاة، وانمــا یجـــب أن 

ٕتنزل علیها األحكـام التـي خـصت بهـا والیـات وامـارات المـسلمین فـي تلـك العـصور، فأمـة اإلسـالم ال زالـت 

 .سالمیة متفرقة إًاأمة واحدة، وأحكام الشریعة أنزلت لتحكم أمة واحدة ولم تشرع لتحكم أمم

  :أنواع أنظمة الحكم في الدول الوطنیة المسلمة: ًثانیا

  : هناك نوعان من الدول الوطنیة المسلمة هما

ملـك (ًراثیـا، والتـي یتمتـع ولـي أمرهـا وهي الدولـة الوطنیـة التـي یكـون فیهـا الحكـم و:  الدولة األبویة-١

 .  انتقاده لتمتعه بالذات المصونة وال یجوز مساءلته أو السلطات،بجمیع) و أمیرأأو سلطان 

ُوهــي الدولــة التــي تحكــم وفــق دســتور أو قــوانین تــساوي بــین جمیــع مواطنیهــا فــي :  الدولــة الحدیثــة-٢

 .الحقوق والواجبات

فملكیــة الدولــة األبوبیــة تقــاس مــن وجهــة نظــر الباحــث علــى ملكیــة األســرة الممتــدة، فهــي مــن 

 األبنـــاء واألقـــارب، ونلـــك یمثـــل األب، والـــشعب یمثلـــجهـــة األشـــخاص عبـــارة عـــن أســـرة هرمیـــة، فالم

والرابط  یعتمد على حلقتین، األولى حلقة مقربة وهي التـي تـرتبط بالملـك بـرابط النـسب، والثانیـة حلقـة 

  .موسعة وهي رابطة الجنسیة

     وهـي مـن حیــث الملكیـة تقـاس علــى أمـالك األسـرة أو القبیلــة، فـأرض الدولـة ومــا بهـا مـن ثــروات 

ــــى اســــتقطاع التملیــــك، فــــي الفقــــه – دون غیــــرهم مــــن المــــسلمین –ر علــــیهم فقــــط تقتــــص  فتقــــاس عل

اإلسالمي، والمخول بالتصرف فیها هو الملك بصفته األبویة لجمیع أفراد مملكتـه، ویترتـب علـى ذلـك 

  :ما یلي

 



١٨٠ 
 

 مــن وجهــة نظــر الباحــث علــى ملكیــة األســرة ًالدولــة األبویــة ملكیــة خاصــة قیاســا أن ملكیــة  -١

ًاسا على ملكیة القبیلة، فیجب علیها زكاة األموال التي تفـیض علـى حاجـة أفرادهـا وفـق یة، أو قالممتد

 .الضوابط الشرعیة

ً أنـه ال یجــوز أن تــوزع أمــوال الزكــاة علــى مـواطني الدولــة الوطنیــة األبویــة، قیاســا علــى عــدم  -٢

فراد من أسرة واحدة یملكون ًجواز إعطاء المزكي زكاة ماله لمن تجب علیه النفقة علیهم شرعا، ألنهم أ

ـــة كملكیـــة خاصـــة، ویحـــرم منهـــا غیـــرهم مـــن المـــسلمین، لـــذلك یجـــب توزیـــع الزكـــاة علـــى  أرض الدول

ًمستحقیها من بقیة المسلمین، على أن یعتمد أولویة القربى مكانیا في التوزیع، فیقدم المقیمون في البلد 

 .، وهكذا حتى یشمل المسلمین عامةمن مستحقي الزكاة، ثم الذین یلونهم في البالد المجاورة

أمـــا ملكیــــة الدولــــة الوطنیــــة الحدیثــــة، فتحكمهــــا قــــوانین تفــــصل بــــین شخــــصیة الحكومــــة وبــــین    

ن الذي ارتضاه الناس لینظم المجتمـع ویحـدد الحقـوق والواجبـات، خاصـة وفالقان .شخصیات مواطنیها

مواطنیهــا، فالحكومـة لهــا ذمـة مالیــة  الـذمم المالیــة بـین حكومــات الـدول وفــيالحقـوق المالیـة، قــد فـرق 

مستقلة، ألن لها شخصیتها االعتباریة المستقلة، والمواطن له ذمته المالیة الخاصـة، فملكیـة الحكومـة 

  . لیست ملكیة لمواطنیها، وما یملكه المواطن ال تملكه الحكومة

ة، أن هنـــاك فـــرق شاســـع بـــین مـــصطلح المـــال العـــام مـــن الناحیـــة الـــشرعییترتـــب علـــى ذلـــك و

بــالمعنى القــانوني ) مــال عـام(ومـصطلح المــال العـام مــن الناحیــة القانونیـة، فلــیس كـل مــا یطلــق علیـه 

ًیكون ماال عاما من منطلق شرعي ً. 

ــــى فقهــــاء األمــــة أن یمیــــزوا بــــین مفهــــوم ــــشرعيلــــذلك یجــــب عل   المــــال العــــام مــــن المنظــــور ال

المـال مـن المنظـور الـشرعي یقـصد بـه اإلسالمي، ومفهوم المال العام من المنظـور القـانوني، فمفهـوم 

، والـذي تكـون فیـه العقیــدة )١("ًمطلقــا مـن غیـر تخـصیص لمـستحق معــینكـل مـال اسـتحقه المـسلمون "

                                                
 ).١٥(بن جماعة في البند مال العام التعریف ال: نظرا )1(

 



١٨١ 
 

ّن األخــوة فــي اإلســالم تقــدم علــى األخــوة فــي المواطنــة إذا ســالمیة هــي ســبب ذلــك االســتحقاق، ألاإل ُ

 وقولــه صــلى اهللا علیــه وســلم ،)١("وال یعلــىاإلســالم یعلــو "دین، لقولــه صــلى اهللا علیــه وســلم اختلــف الــ

       . )٢("المسلم أخو المسلم یسعهما الماء والشجر ویتعاونان على الفتان"

      أما مفهوم المال العام من المنظـور القـانوني الـذي یحـدد الحقـوق والواجبـات فـي الدولـة الوطنیـة 

ولـیس مـن ) المـشاركة فـي الـوطن(وطنیـة المسلمة، فقد ُأطلق علیه مصطلح المال العام من منطلق ال

ـــــل أنـــــه ـــــدین، فـــــإذا قی ـــــق رابـــــط ال ـــــة والـــــدین، نقـــــولمنطل ـــــصه لقـــــوم إ:  جمـــــع بـــــین الوطنی نـــــه بتخصی

ً قــد خــرج مــن كونــه مــاال عامــا فأصــبح مــاال خاصــا تجــب فیــه الزكــاة، علمــا أن الواقــع )٣(مخــصوصین ً ً ً ً

ٕوق من منظور األخـوة فـي الـدین، وانمـا العملي للمال العام في الدولة الوطنیة ال یقصد به كسب الحق

ة بـین المـسلمین المـساواة فـي المواطنـ(ُینظـر لـه مـن منظـور المـساواة بـین القـاطنین فـي القطـر الواحـد 

وال یراعــي األخــوة اإلســالمیة علــى مــستوى األمــة الواحــدة، فــالقوانین الوطنیــة ال تــضع للــدین ) وغیــرهم

 ي عامـة العقـارات والمنقـوالت التـًتعتبـر أمـواال" :لعـام بقولـهأي اعتبار، لذلك فقد عرف القـانون المـال ا

للدولــة أو لألشـــخاص االعتباریـــة العامـــة، والتـــى تكـــون مخصـــصة لمنفعـــة عامـــة بالفعـــل أو بمقتـــضى 

 فهذا التعریف للمال الـذي یكـون فیـه لغیـر المـسلمین )٤("قانون أو مرسوم أو قرار من الوزیر المختص

                                                
هـــ ١٤٢٢ط، الریــاض، المملكــة العربیــة الــسعودیة، .، دار المؤیــد، دســنن الــدارقطني، الــدارقطني، علــي بــن عمــر )1(

 .١٨١ص  ،٣ج ،م٢٠٠١
. ١٧٧ص   بــاب فـي إقطــاع األرضــین،، كتـاب الخــراج واإلمـارة والفــيء مرجــع ســابق،،ســنن أبـي داودد،  داووأبـ )2(

، بــاب فــي إقطــاع األرضــین، دار الفكــر، كتــاب الخــراج واإلمــارة والفــيء، عــون المعبــود شــرح ســنن أبــي داود: وانظــر
 .٢٤٨، ص م١٩٩٥/ هـ ١٤١٥بیروت، لبنان، 

 ، دار الثقافـة بتفـویضتحریر األحكام فـي تـدبیر أهـل اإلسـالم ابن جماعة، محمد بن إبراهیم بن سعد اهللا،:  انظر)3(
 .  ١٥٠م، ص ١٩٨٨-هـ ١٤٠٨، ٣ رئاسة المحاكم الشرعیة بقطر، الدوحة، قطر، طمن
 . ٨٧المادة رقم  القانون المدني المصري، )4(

 



١٨٢ 
 

المسلمین غیر المواطنین، هو حقیقـة مـال خـاص، فیجـب أن ینظـر لـه حق بصفتهم مواطنین، ویحرم 

  .)١( تجب فیه الزكاة على من ملكه من المسلمینمن الناحیة الشرعیة على أنه مال خاص

  :أدلة وجوب زكاة أموال الدولة الوطنیة الحدیثة: ًثالثا

  : الدولة الوطنیة شخصیة اعتباریة ال تمثل جمیع المسلمین-أ 

مــوال یعنــي كــل مجموعــة مــن األشــخاص أو األ: عنــوي أو االعتبــاري أو الحكمــيالــشخص الم .١

ص ، بمقتــضى القــانون، ویتمتــع بجمیــع الحقــوق التــي یتمتــع بهــا الــشختثبــت لهــا الشخــصیة المعنویــة

 لصفة اإلنسان الطبیعیة، وفي الحدود التي یقررها القـانون ومـن بـین ًاالطبیعي إال ما كان منها مالزم

 .)٢(الخ... لذمة المالیة المستقلة واألهلیة والموطن والجنسیة وحق التقاضيهذه الحقوق ا

إرادة وعمــل اإلدارة التــي تعبــر عــن الــشخص المعنــوي، واألعمــال التــي تقــوم بهــا، هــي بمثابــة  .٢

، أو ًو شــخص، كـــرئیس الدولـــة مـــثال أوقـــد یتـــولى تمثیــل الـــشخص المعنـــوي، فـــرد. الــشخص المعنـــوي

یئــة كالحكومــة أو المجــالس المحلیــة أو مجلــس اإلدارة الــذي ینتخــب مــن قبــل الــوالي، كمــا قــد تتــواله ه

 .الجمعیات العمومیة

                                                
أرجو أال یفهم من كالمي أنه لیس لغیر المسلمین حقوق المواطنة في المال العام وفق التعریف القانوني، فالذي  )1(

قانون  بقیة المسلمین منها هو الدلیل الدامغ على أن المال العام وفق الأقصده هو أن تمتعهم بهذه الحقوق وحرمان
ً، ألن الحالة الوحیدة الجائزة شرعا التي یكون لغیر المسلم أحقیة  خاص عن مالةهو من المنظور الشرعي عبار

صة فقط، فال المشاركة في ملك األشیاء مع بعض المسلمین ویحرم منها بقیة المسلمین، هي في حال الملكیة الخا
 .یجوز لحاكم مسلم أن یفضل كافر على مسلم في العطاء إال من ماله الخاص

  :، ورابطه هوم١٩٨٥/  ٥٧:من قانون ضریبة الدخل رقم ) ب(التشریعات األردنیة، تفسیر المادة :  انظر)2(
http://www.lob.gov.jo/ui/laws/discussarticle_descr.jsp?no=57&year=1985&article_no=2

&article_no_s=0. 

 



١٨٣ 
 

 لــصفة اإلنــسان الطبیعیــة ًالــشخص االعتبــاري یتمتــع بجمیــع الحقــوق إال مــا كــان منهــا مالزمــا .٣

 وأهلیــة وحــق التقاضــي ومــوطن فیكــون لــه ذمــة مالیــة مــستقلة. وذلــك فــي الحــدود التــي قررهــا القــانون

 .)١( ویجب أن یكون له من یمثله في التعبیر عن إرادته،لمستق

 والیـة عامـة علـى  تمثـل األمـة ولهـا– حقیقیـة أو اعتباریـة –ال توجد في هذا العـصر شخـصیة  .٤

، إال )٢(، ومـــا الــــدول والمنظمـــات بمـــا فیهــــا منظمـــة التعـــاون االســــالمي)ولــــي أمـــر(جمیـــع المـــسلمین 

 لتمزیــق المــسلمین وفــق رؤیــة المــستعمر ًءت ابتــدائة، ُأنــش مــستقلً تمثــل إمــا دوالشخــصیات اعتباریــة،

ًت أساسـا بإیحائـات ئ وجامعة الدول العربیة، التي أنـشالغربي، أو منظمات كمنظمة التعاون اإلسالمي

غربیــة لحمایــة اســتقالل تلــك الــدول، ولــم تنــشأ لمــصلحة شــرعیة لكافــة المــسلمین كأمــة واحــدة، فتلــك 

ونیــة التــي ثبتــت تمزیــق األمــة، لیــصبح تمزقهــا هــو الوضــع الطبیعــي، المنظمــات أصــبحت األداة القان

 .ن اإلسالمي سیعرف الحقیقة المرةولیس مجرد وضع استثنائي، ومن یتمعن في میثاق منظمة التعاو

دولــــة أو هیئــــة أو (أو شخــــصیة اعتباریــــة ) ولــــي أمــــر(بــــالنظر لعــــدم وجــــود شخــــصیة حقیقیــــة  .٥

ًفي هذا العـصر، ونظـرا لـصعوبة إیجـاد شخـصیة تمثـل تـرابط لها والیة عامة على المسلمین ) مؤسسة

ًاألمة في عصرنا خاصة في الجانب الـسیاسي، یـرى الباحـث أنـه مـن الممكـن مرحلیـا إیجـاد شخـصیة 

رغم مــن تمكــن األعـــداء مــن تمزیــق األمـــة الاعتباریــة تمثــل تــرابط األمـــة فــي الجانــب االقتـــصادي، فبــ

ًطیعوا تمزیقهــــا عقــــدیا إال بــــشكل ضـــئیل، ولهــــذا ال زالــــت أمــــة ًسیاســـیا، إال أنهــــم وبفــــضل اهللا لــــم یـــست

                                                
مــن القــانون المــدني ) ٨٨(م، والمــادة ١٩٤٨ لــسنة ١٣١مــن القــانون المــدني المــصري رقــم ) ٥٣(المــادة :  انظــر)1(

مـن ) ٩٣(م، والمـادة ١٩٧٦ لـسنة ٤٣مـن القـانون المـدني األردنـي رقـم ) ٥٠(والمـادة م، ٢٠٠٢ لسنة ١٤الیمني رقم 
 لـــسنة )١(م المعـــدل بالقـــانون االتحـــادي رقـــم ١٩٨٥ لـــسنة )٥(قـــانون المعـــامالت المدنیـــة اإلمـــاراتي قـــانون اتحـــادي 

 .م١٩٨٤من قانون المعامالت المدنیة السوداني لسنة ) ٢٣(م، والمادة ١٩٨٧
 بعــد األمــم المتحــدة، أنــشأت لتنــسیق التعــاون بــین الــدول المــسلمة – حكومیــة –بــر منظمــة دولیــة هــي ثــاني أك )2(

المــستقلة فقــط، فهــي تمثــل الــدول وال تمثــل الــشعوب، والــدلیل علــى ذلــك أن أول شــرط للعــضویة هــو أن تكــون الدولــة 
إلسالمیة كمسلمي الهنـد لـیس لهـم  باألمم المتحدة، أي أن الشعوب المسلمة في كثیر من الدول غیر اًاالمسلمة عضو

 .وضع قانوني بالمنظمة رغم أن عددهم یزید على عدد مسلمي عشر دول مستقلة

 



١٨٤ 
 

ذا یجـــب اســـتثمار أمـــة واحـــدة فـــي قلـــوب جمیــع المـــسلمین، لهـــ) الــدین(م مـــن الناحیـــة الـــشرعیة اإلســال

ـــه میـــدانیا فـــي جانبـــه االقتـــصادي لیكـــون الوســـیلة األولـــى إلعـــادة ) إلیمـــانيا(الجانـــب الـــشرعي  ًلتفعیل

ً، والـذي بـدوره سـیدفع باتجـاه توحیـد األمـة سیاسـیا، لهـذا یأمـل لمـسلمین جمیـع انالترابط االجتماعي بـی

الباحـث أنــه ومــن خـالل اســتثمار المعطیــات المتاحــة مـن شــعور إیمــاني للقیـام بفریــضة إســالمیة ومــن 

وعي ثقافي بضرورة تماسك األمة عند شـعوب الـوفرة المالیـة مـن جهـة، ومـن فقـر وتخلـف وجهـل ومـا 

لمین م لعـدم تمكـن شـعوب كثیـرة مـن الحـصول علـى حقـوقهم الـشرعیة كمـسنتج عنه من إحساس بالظ

 لیـصبح الرافعـة األولـى إلعـادة توحیـد األمـة، مـن خـالل تفعیـل فریـضة الزكـاة، وذلـك .من جهة أخـرى

بإنــشاء شخــصیة اعتباریــة عالمیــة تمثـــل كافــة المــسلمین تحــت اســـم صــندوق الزكــاة الخلیجــي، لیقـــوم 

 المـسلمین، یثبـت فیـه الحـق لكافـة المـسلمین مـن جمیـع الجنـسیات أینمـا بصفة مرحلیة مقـام بیـت زكـاة

 .حسب الحاجة والقرب الجغرافي فقطوجدوا، بحیث تكون أولویة االستحقاق 

 :الدولة الوطنیة الرابط بین سكانها الوطن ولیس الدین  -ب

عینـة، ًون أرضـا مً هـي شـخص معنـوي یمثـل قانونـا مجموعـة مـن األفـراد یقطنـ:تعریف الدولـة -١

حكومــة ذات ســیادة، ٕواقلــیم وعتباریــة مــن یــوم تكامــل عناصــرها الثالثــة مــن شــعب تبــدأ شخــصیتها اال

واعتراف الدول بها كعضو في المجتمع الدولي، وهي أهم أشـخاص القـانون الـدولي العـام المخـاطبون 

 .)١(بالقواعد القانونیة الدولیة

 جــزء –احبة الــسیادة علــى إقلیمهــا وفــق القــوانین الدولیــة أصــبحت كــل دولــة إســالمیة هــي صــ -٢

 وتـستطیع مـن خـالل تلـك القـوانین ممارسـة سـلطانها علیـه، فأصـبح اإلقلـیم بمـا -من أرض المسلمین 

                                                
الوسـیط :  مـن كتـاب جامعـة الملـك سـعود،،العـام الـدولي القـانون محاضـرات فـي نظـمبكر، بكري یوسف،  :انظر )1(

 :ً نقال عن موقع. الشواف العلیا الریاضدار، الدین الجیاللي بوزید، وآخرون. د ،العام الدولي القانون في
http://faculty.ksu.edu.sa/74381/Pages/%D9%85%D8%AD%D8%A7%D8%B6%D8%B1%D8%A7%D8%AA2
33%D9%86%D8%B8%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%D8%A7

%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85.aspx   
 . 9A8%D9%84%D9%88%D%AF8%D/%php.index/org.marefa.www://http ،موسوعة المعرفة: وانظر 
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فیــه مــن ثــروات ملــك یخــص مــواطني تلــك الدولــة فقــط، ودلیــل ذلــك وجــود القــوانین التــي تــنص علــى 

یم، ویمنعــون حتــى مــن الــدخول ذلــك، وتعتبــر بقیــة المــسلمین أجانــب فیحرمــون مــن خیــرات ذلــك اإلقلــ

 .للعمل، إال بتأشیرات دخول مؤقتة

لتــــزام بمیثــــاق األمــــم المتحــــدة إلســــالمي عنــــدما نــــص میثاقهــــا علــــى االإن منظمــــة التعــــاون ا -٣

 شخــصیة اعتباریــة مــسلمة، وكرســت فــك جمیــع ٥٧وبالقــانون الــدولي، تكــون بــذلك قــد أقــرت بوجــود 

میثـــاق منظمــة التعـــاون لمة وبقیــة المـــسلمین، حیــث نــص طریــة المـــسُالــروابط الــشرعیة بـــین الدولــة الق

 : )١(على ما یلياإلسالمي 

 .جمیع الدول األعضاء ملتزمة بمقاصد ومبادئ میثاق األمم المتحدة -

 .الدول األعضاء دول ذات سیادة ومستقلة وتتساوى في الحقوق والواجبات -

 .دة أراضیها، وصونها والدفاع عنهاوحواحترام السیادة الوطنیة لجمیع الدول األعضاء، واستقاللها  - 

بقـه مــع أمــوال الدولــة الوطنیــة اومــدى تط) مـال بیــت المــسلمین( المعنـى الــشرعي للمــال العــام -ج

  :الحدیثة

،  بحیـث یكونــون مبهمـین غیــر معــروفینالملـك العــام هـو كــل مـا لــم یتعــین مالكـه أو مــالكوه ، -١

 .)٢(" مـن غیـر تخـصیص لمـستحق معـینًاكـل مـال اسـتحقه المـسلمون مطلقـ": وعرفه ابن جماعة بأنـه

 .)3("یثبت للمسلمین كافة بتملیك اهللا تعالى لهم"أو هو 

 أصـــبحوا - خاصـــة دول الخلـــیج –ُبمـــا أن مـــواطني الدولـــة القطریـــة : وفـــق التعریـــف الـــسابق -٢

 – جـوازات –معینین وممیزین عن بقیة المسلمین بوثائق ثبوتیة قانونیة صدرت باسـم قـوانین الجنـسیة 
                                                

 .http://www.oic-oci.org/page_detail.asp?p_id=56میثاق المنظمة على موقعها : انظر )1(
فؤاد عبد المـنعم أحمـد، طباعـة المحـاكم : ، تحقیق أهل اإلسالم في تدبیرامحكتحریر األ، بدر الدین، ابن جماعة )2(

 .١٤٩ ص م،١٩٨٥ه ١٤٠٥الشرعیة بدولة قطر، الطبعة األولى، 
قـدم إلـى النـدوة الثالثـة م بحـث ،حكـم الزكـاة فـي منـشآت القطـاع العـام الهادفـة للـربح ،شبیر، محمـد عثمـان: انظر )3(

 .٢٥٥م، موسوعة الزكاة، ص ٢٠٠٤ الخرطوم، ،عشرة
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ًرف بها دولیا، فهم محددین بالعدد، ومعـروفین بأسـمائهم، ویـستأثرون بثـروات بلـدهم وحـدهم فقـط، معت

 !ینطبق هذا التعریف علیهم؟ویحرمون منها غیرهم من المسلمین، فهل 

ً ال یـصبح مـاال عامـا تـسري علیـه - حقیقیـون أو اعتبـاریون –أي مال تعین مالكه أو مـالكوه  -٣ ً

أن یثبــت فیــه الحــق لكافــة المــسلمین فــي جمیــع : األول: ذا تــوفر فیــه شــرطانإال إأحكــام المــال العــام، 

فـي مـن غیـر تفـضیل أن تكـون أولویـة االسـتحقاق حـسب الحاجـة والقـرب الجغرا: والثاني. أنحاء العالم

 .جنسیة على أخرى

ــــم عــــدد مواطنیهــــا بدقــــة، و -٤ ــــة، تعل ــــدول الخلیجی ــــدول المــــسلمة وبخاصــــة ال حــــدودها بمــــا أن ال

 وبمـــا أن قوانینهـــا تـــنص أن جمیـــع مـــا تملكـــه الدولـــة مـــن أمـــوال یخـــص داثیات دقیقـــة،مرســـومة بإحـــ

الــذي "ملكیــة وعرفنــا أن الملــك الخــاص هــومواطنیهــا فقــط، فــإذا عرضــنا هــذا الوضــع مــن حیــث نــوع ال

، ویخول صـاحبه االسـتئثار بمنافعـه، ًاد أم متعدً، سواء أكان المالك واحدایكون لصاحب خاص معین

 فهل نستطیع القول إن هـذا التعریـف یتحقـق فـي مـواطني الـدول الحدیثـة، فیكـون "حلهوالتصرف في م

 ومعـــین بأســــماء المـــواطنین فـــي ســــجالت وزارة – مـــواطني الدولـــة –الملـــك لـــصاحب خـــاص متعــــدد 

 لهـا شخـصیة اعتباریـة – یمثلهم في تشكیل حكومـة ًا وبرلمانًاالداخلیة، وهم من بایعوا أو انتخبوا رئیس

دولــة فقـــط دون لمـــواطني اللـــة بــإدارة البلـــد وتــسخیر خیراتهــا  تكــون مخو-ون الـــدولي العــام وفــق القــان

 غیرهم من المسلمین؟

فـــي الواقـــع العملـــي لـــم یـــنص أي دســـتور فـــي أي دولـــة مـــسلمة علـــى أن مـــن واجبـــات الدولـــة  -٥

ذلــك، ً أي حكومـة ذلـك نهائیـا، بـل لقـد نـصت الدسـاتیر علـى خـالف ِعَّدرعایـة جمیـع المـسلمین، ولـم تـ

فقـوانین الملكیــة فــي كـل دولــة مــن الــدول المـسلمة نــصت علــى أن الثــروات المعدنیـة ملــك لــشعب تلــك 

ًن لعامــة المــسلمین فیهــا نــصیبا، فقــد نــص دســتور إحــدى أ فقــط، ولــم تــنص تلــك القــوانین علــى الدولــة

دهــا ملــك الثــروات الطبیعیــة وموار: "  فــي إحــدى مــواده علــى مــا یلــي- ً الغنیــة جــدا-الــدول المــسلمة 
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ً، طبعــا لـیس المقــصود بالدولــة هــي "ًتقــوم علــى حفظهـا وحــسن اســتغاللها وفقــا ألحكـام القــانون. للدولـة

الدولـة اإلســالمیة التـي ذكــرت فــي كتـب الفقــه فـي عــصر نــشأة المـذاهب، والتــي كانـت وظیفتهــا رعایــة 

 الوطنیـة بمفهـوم ٕجمیع المسلمین في أرض اإلسالم من الشرق إلى الغرب، وانما المقـصود هـو الدولـة

 .ون الدولي ولیس بالمفهوم الشرعيالقان

  : خاصة تجب فیها الزكاةً اعتبار أموال الدولة الوطنیة أمواال- د

یكــون نــوع مــا تملكــه الدولــة الوطنیــة مــن أمــوال ملكیــة خاصــة بالنــسبة لجمیــع المــسلمین عــدا  -٣

 :مواطنیها، وذلك لألسباب التالیة

نظر إلیها من الناحیة القانونیة مـا هـي إال أحـد أشـخاص األمـم إن الدولة الوطنیة المسلمة بال .١.١

 وفـــــق القـــــانون الــــدولي، وال یوجـــــد أي رابـــــط قــــانوني یـــــنظم الحقـــــوق – شـــــخص اعتبــــاري -المتحــــدة 

 . بینها وبین بقیة شعوب المسلمینوالواجبات

وا إن قـــوانین الدولــــة الحدیثــــة ال تلزمهـــا بتحمــــل أي التزامــــات لغیــــر مواطنیهـــا، حتــــى لــــو كــــان .١.٢

 .مسلمین، فهم عبارة عن أجانب ولو أقاموا على أرضها

لتـــزام بمیثـــاق األمـــم المتحـــدة وبالقـــانون نظمـــة التعـــاون اإلســـالمي نـــص علـــى االإن میثـــاق م .١.٣

 .الدولي

ُضي الدولـة القطریـة مـن ثـروات اإنه لیس لعموم المسلمین أي حق قانوني في ما یوجد في أر .١.٤

 .ین كأجانبفي ظل القوانین التي تصنف غیر المواطن

نه ال یوجد في تشریعات أي دولة وطنیة أي نص دستوري أو قانوني یلزم الدولـة بـأن تكـون إ .١.٥

 .من مهامها رعایة مصالح جمیع المسلمین أو الدفاع المادي عنهم

ًلهـذا كلــه ولغیــره مــن األســباب ال یجــوز شـرعا وال عقــال أن تقــاس الدولــة القطریــة الحدیثــ ة علــى ً

فدولـة الخالفـة مهمتهـا رعایـة جمیـع المـسلمین لـذلك ) دولـة جمیـع المـسلمین(ولـى الدولة اإلسـالمیة األ
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یكــون مــا تملكــه مــن أمــوال ملكیــة عامــة، أمــا الدولــة القطریــة فمهمتهــا رعایــة مــصالح عــدد محــدد مــن 

  .المسلمین فقط

ُإن مـا تملكــه الدولــة القطریــة مـن ثــروات وأمــوال هــي ملكیــة عامـة لمــواطني تلــك الدولــة فقــط،  -٤

الـذي یقـصد فیــه ) الفقهــي(هوم الـشرعي فهـوم الـشراكة فـي المــال المـشاع، ولیـست ملكیــة عامـة بـالمفبم

 .المسلمینالملكیة لجمیع 

إن مــواطني الدولــة هــم مــصدر الــسلطات كمــا نــصت علیــه دســاتیر معظــم الــدول، فهــم مــن  -٥

هــم محاســبة یعینــون الحكومــة ویــسنون القــوانین عــن طریــق ممثلــیهم فــي البرلمانــات، وهــم مــن یحــق ل

وفق ما نـصت علیـه التـشریعات الوضـعیة المعمـول بهـا  لة الحكومة دون غیرهم من المسلمین،اءمسو

ًفـي كثیـر مــن الـدول اإلسـالمیة، التــي ال تعطـي المـسلم غیــر المـواطن أي حقـوق حتــى لـو كـان مقیمــا 

  :على أراضیها، ومن أمثلة تلك التشریعات الكویتیة التي نصت على ما یلي

فـــي عـــضو مجلـــس األمـــة أن یكـــون كـــویتي ) ٨٢(دســـتور الكـــویتي فـــي المـــادة رقـــم اشـــترط ال .٣.١

 .)١(ًالجنسیة بصفة أصلیة وفقا للقانون

 .)٢("ًالشعب مصدر السلطات ویمارسها وفقا ألحكام هذا الدستور" .٣.٢

 .)٣("لعضو مجلس األمة اقتراح القوانین" .٣.٣

ى الـوزراء اسـتجوابات ٕلكل عضو مـن أعـضاء مجلـس األمـة أن یوجـه إلـى رئـیس الـوزراء والـ" .٣.٤

 .)٤("عن األمور الداخلة في اختصاصتهم

                                                
 .من الدستور الكویتي) ٨٢( المادة )1(
 .من دستور دولة قطر) ٥٩(المادة  )2(
 .من الدستور الكویتي) ١٠٩(المادة ) 3(
 .من الدستور الكویتي) ١٠٠( المادة )4(
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ٕكل وزیر مـسؤول لـدى مجلـس األمـة عـن أعمـال وزارتـه، واذا قـرر المجلـس عـدم الثقـة بأحـد " .٣.٥

  .)١(" عدم الثقة ویقدم استقالته فوراًالوزراء اعتبر معتزال للوزارة من تاریخ قرار

ة العامــة، وال ســلطان ألي هیئــة علیــه عــضو المجلــس یمثــل األمــة بأســرها، ویرعــى المــصلح" .٣.٦

 .)٢("في عمله بالمجلس أو لجانه

عتبـر حـصة مـشاعة، تثبـت لـه بحكـم القـانون، یُإن حصة المـواطن فیمـا تملكـه دولتـه القطریـة  -٦

ب عــن المــواطنین فــي تــشریع القــوانین و أعــضاء الــسلطة التــشریعیة التــي تنــالــذي أعطــاه حــق انتخــاب

 . اإلسالمیةلو كما یحدث في بعض الدملها إذا لزبة على الحكومة، وتبدیوالرقا

  :یترتب على ما سبق ذكره عدة أمور منها -٧

ـــة تعتبـــر جهـــة إداریـــة تحكـــم عـــدد .٥.١  مـــن المـــسلمین، علـــى جـــزء مـــن أرض اإلســـالم، ًاأن الدول

 .فتستثمر ثروات تلك األرض لصالح ذلك العدد

أن ینظر إلیـه كملكیـة عامـة كون ما تملكه من ثروات یعتبر ملكیة عامة لمواطنیها، ال یعني  .٥.٢

 كونهـــا شخــــصیة –بالنـــسبة لعمـــوم المــــسلمین فیعفـــى مـــن إخــــراج الزكـــاة، فـــأموال الــــشركة المـــساهمة 

 هـــي ملــك عـــام مــشاع لمجمـــوع المـــساهمین، وهــي فـــي نفــس الوقـــت ملــك خـــاص للـــشركة -اعتباریــة 

 .ن المسلمین، فتجب علیها الزكاةبالنسبة لغیر المساهمین م

  :واع الشخصیات المكلفة بالزكاة في العصر الحدیثأن: الفرع الثاني

 دولة وطنیة، بخالف بعض أقالیم ٥٧    بعد سقوط الخالفة، وتقسیم بالد المسلمین إلى أكثر من 

المسلمین التي استولت علیها دول كبرى كروسیا والصین والهند، وغیاب شخصیة تمثل وتعبر عن 

 :ي للمسلمین یجب أن یشخص كما یليجمیع المسلمین، فإن قراءة الوضع االقتصاد

                                                
 .من الدستور الكویتي) ١٠١( المادة )1(
 .من الدستور الكویتي) ١٠٨( المادة )2(
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 :سالميي الجانب االقتصادي في العالم اإلمن حیث نوع الشخصیات القانونیة المؤثرة ف: ًأوال

شخصیات اعتباریة ذات طابع سیاسي، وهي عبارة عن شخصیات اعتباریة دولیة، ینظمها   - أ

 .٥٧القانون الدولي، وتتمثل بالدول الوطنیة اإلسالمیة وعددها  

صیات اقتصادیة حكومیة، والتي تمثل أرباحها وموجوداتها النقدیة األوعیة الزكویة   شخ  -  ب

مؤسسات : النوع األول: )١(من حیث عالقتها بالحكومة إلى نوعین للحكومة الوطنیة، وتنقسم

استثماریة تمتلك الدولة معظم أسهمها، كالصنادیق السیادیة، وهي مؤسسات تدخل إیراداتها ضمن 

هي المؤسسات :  ، أما النوع الثاني– في بند االستثمار في الموازنة العامة للدولة –لة میزانیة الدو

والشركات العامة، ذات االستقالل التام عن الحكومة، والتي ال تدخل أرباحها ضمن موازنة الدولة 

ة قسم ذات طابع استثماري، كمؤسسة قطر للبترول في دول: وهذا النوع ینقسم إلى قسمین. ًنهائیا

قطر، وهي ال تسهم في موازنة الدولة إال من خالل ما تدفعة من رسوم وضرائب فقط، فهي عبارة 

والقسم الثاني . )٢(ًعن شخصیات اعتباریة مستقلة، منفكة تماما عن الشخصیة االعتباریة للحكومة

والمتمثلة في المصارف هي مؤسسات حكومیة ذات طابع خاص، ولیس لها أي إسهام بالموازنة، 

ًفهي مؤسسات عامة أي حكومیة، لكنها مستقلة مالیا واداریا، فهي ال ) البنوك المركزیة(المركزیة  ًٕ

ٕتتبع الحكومة، وانما ترتبط عادة برئیس الوزراء او رئیس الدولة مباشرة، وأهم وظائفها المحافظة 

ة للدولة وسیاسة على االستقرار النقدي واالستقرار المالي والمصرفي، ووضع وتنفیذ السیاسة النقدی

                                                
 محمــود، الخبیــر بــإدارة االســتقرار المــالي واإلحــصاء، مــصرف قطــر المركــزي، فــرج إبــراهیم: مقابلــة مــع الــدكتور )1(

ومقابلـــة مـــع األســـتاذ حـــسن الـــسكري، الخبیـــر اإلحـــصائي، بجهـــاز اإلحـــصاء، دولـــة قطـــر، . م٩/١٢/٢٠١٢: بتـــاریخ
  .م١٢/١٢/٢٠١٢: بتاریخ

فـي تنمیـة المؤسـسات نفـسها، حیـث ٕأرباح هذه المؤسسات ال تدخل كإیراد في الموازنة العامة للدولة وانما تـسخر ) 2(
ـــدولي، ومـــن خـــالل المزایـــا التـــي یحـــصل علیهـــا  تتوســـع بـــشكل كبیـــر، ویـــنعكس ذلـــك مـــن خـــالل توســـعها المحلـــي وال
موظفوهــا، وأبرزهــا الرواتــب الخیالیــة، والتــأمین الــصحي الــشامل فــي مستــشفیات عالمیــة، وهــذه الممیزیــات ال یحــصل 

وهـــذا دلیـــل علـــى اســـتقاللها الـــذي یوجـــب الزكـــاة علـــى أرباحهـــا، بـــصفتها . علیهـــا المـــوظفین فـــي الـــوزارات الحكومیـــة
  . شخصیات اعتباریة غنیة
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ٕعلما أن أرباح استثمارات أموالها ال تسهم بالموازنة، وانما . سعر الصرف والرقابة المالیة والمصرفیة ً

  :تيعلى تلك المؤسسات وفق التفصیل اآلویرى الباحث أن الزكاة تجب . تضاف إلى موجداتها النقدیة

لة معظم أسهمها، وتدخل فیما یخص أرباح النوع األول وهي المؤسسات التي تمتلك الدو - ١

أرباحها في الموازنة العامة للدولة، تجب فیها الزكاة مباشرة خاصة المؤسسات المشتركة بین 

، وذلك لوجود مشاریع ترفیهیة تنفذ من خالل )٢(، وهو األحوط)١(الحكومة وغیرها من المساهمین

م تلك المشاریع بأموال فیها حق حتى ال تقا ُالموازنة، فیجب أن تخرج الزكاة ثم تنفذ تلك المشاریع،

ٕواما أن تعتبر مجرد إیرادات للموازنة وال تجب فیها الزكاة قبل دخولها الموازنة، وهذا هو . للفقراء

 ت، الذي یعبر عن األموال التي زاد)٣(ٕاألصح، وانما تجب الزكاة في حال وجود فائض في المیزانیة

ت المقدرة لتسییر جمیع شؤون الدولة خالل العام، عن حاجة الدولة، ألنها تمثل الفائض عن الحاجا

  .ًألن من شروط وجوب الزكاة أن یكون المال المزكى فائضا عن الحوائج األصلیة

 فیما یخص أرباح النوع الثاني، وهي المؤسسات الحكومیة التي ال تدخل أرباحها ضمن  - ٢

 :میزانیة الدولة، فتكون فیها الزكاة كما یلي

ل منها وهي المؤسسات ذات طابع استثماري، كمؤسسة قطر للبترول، نسبة للقسم األوبال -

 .فتجب الزكاة في أرباحها وفي ما تملكه من أموال سائلة أخرى
                                                

كما یحدث في السعودیة والسودان، حیث یتم إخراج الزكاة مـن نـصیب الحكومـة مـن أمـوال الـشركات المختلطـة،  )1(
  .أي الشركات تمتلك الحكومة جزء من أسهمها

 العامـة للدولــة مختلفـة مـن حیــث أهمیتهـا، فهنـاك إنفــاق علـى الـضروریات، وهــي اإلنفـاق فــي الموازنـة ألن صـور )2(
 في بـاب المـصروفات الجاریـة، والكثیـر ة إنفاق على الحاجیات، وهي الداخلالداخلة في باب الرواتب واألجور، وهناك

 علــى المــشروعات ذات مــن المــشروعات الرأســمالیة الثانویــة والرئیــسیة، خاصــة مــشاریع البنیــة التحتیــة، وهنــاك إنفــاق
فیرى الباحث أن یحسم من الوعاء الزكـوي األمـوال التـي . الطابع الكمالي والترفیهي، كاإلنفاق على المشاریع الترفیهیة

تدخل في باب الضروریات والحاجیات فقط، أما فیما یخص األموال التي تخـص المـشاریع الترفیهیـة، فـال تخـصم مـن 
  . ر الضروریة أولى من المشاریع الترفیهیةالوعاء الزكوي، ألن حاجة الفقی

 میــار لایر، حــسب مــا ورد التقریــر الــسنوي لمــصرق ٥٤م أكثــر مــن ٢٠١١بلــغ فــائض المیزانیــة لدولــة قطــر لعــام  )3(
  .٥٨، ص ٢٠١١قطر المركزي لعام 
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) البنوك المركزیة(فیما یخص القسم الثاني وهي المؤسسات الحكومیة ذات الطابع الخاص،  -

ادتها النقدیة، بما فیها فتجب الزكاة في أرباحها الناتجة عن استثمارتها، وعلى جمیع موجو

 .)١(حتیاطیات الذهب والعمالت الصعبة، حتى ال تصبح خزانات تكنز فیها األموالا

 شخصیات اقتصادیة غیر حكومیة، وهي الشركات والمؤسسات التجاریة والصناعیة والزراعیة -ج

ات المساهمة والخاصة، وهي عبارة عن شخصیات اعتباریة، لها شخصیتها المنفصلة عن شخصی

وهي عبارة عن شخصیات اعتباریة مسلمة یجب علیها ما على الشخص الطبیعي . المساهمین فیها

  .المسلم من واجبات مالیة، فهي من أكبر أوعیة الزكاة في العصر الحدیث

 شخصیات طبیعیة، وهم األفراد األمة بمختلف إمكانیتهم، فمنهم األغنیاء التي فرضت علیهم - د

 . التي وجبت لهم الزكاةالزكاة ومنهم الفقراء

  :من حیث العالقة التي تربط بین تلك الشخصیات: ًثانیا

 : كما یلي:العالقة بین الدولة الوطنیة والشخصیات التي تستوطنها  - أ

 حقیقیـة تكـانوا شخـصیا أًءاتنظم العالقة بین الدولة الوطنیة ومواطنیها، أو المقیمین فیها سو  -١

لـــــشركات والمؤســـــسات، وذلـــــك بواســـــطة مجموعـــــة مـــــن المـــــواد كـــــاألفراد، أو شخـــــصیات اعتباریـــــة كا

الدستوریة والقانونیة، التي تحدد العالقة واجبات كل طرف تجاه اآلخـر، وتـنظم كـذلك كیفیـة التقاضـي 

 .ي الطرف اآلخر، وفق ضوابط محددةبینهم، فیحق لكل طرف أن یقاض

 الملكیـــة ىیـــة األفـــراد وتـــسم ملك:ى األولـــ،بالنـــسبة للجانـــب االقتـــصادي هنـــاك ذمتـــان مالیتـــان  -٢

 ملكیة الدولة الوطنیـة بـصفتها وكیلـة علـى أمـوال الـشعب، فمـال األفـراد لهـم الحریـة :الثانیةالخاصة، و

                                                
 ملیـــار لایر،١١٧م ٢٠١٠ ملیـــار لایر، وفـــي عـــام ٦٦,٥م ٢٠١١بلغـــت موجـــودات مـــصرف قطـــر المركـــزي عـــام  )1(

  .٦، ص ٢٠١١ قطر المركزي لعام فحسب ما ورد التقریر السنوي لمصر
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لة ءكومـة، والتـي تخـضع للرقابـة والمـساالشخصیة فـي إنفاقـه، أمـا أمـوال الدولـة فهـي أمـوال تـدیرها الح

 .ة عن الشعب في استثمار ثروات البلدفي تصرفها باألموال التي تملكها، فالدولة هي نائب

 :العالقة بین الدولة القطریة وبین الفرد المسلم غیر المواطن  - ب

ال تلتــــزم الدولـــــة الوطنیــــة بـــــأي التزامــــات ال دســـــتوریة وال قانونیــــة تجـــــاه الفــــرد المـــــسلم غیـــــر  -١

 .المواطن

 .لك البلدذ ال یستطیع الفرد المسلم غیر المواطن الدخول إلى البلد إال بتأشیرة من حكومة -٢

إنـه یعامـل كـأجنبي فـي جمیـع شـؤون حیاتـه، والعجیـب فإذا دخل المسلم إلى أي دولة مـسلمة  -٣

 .أنه في بعض الدول ال یعطى من الزكاة

ال یوجد أي رابـط ال شـرعي ملـزم وال قـانوني بـین الدولـة وبقیـة المـسلمین مـن غیـر مواطنیهـا،  -٤

 .جنبیةفهي شخصیة اعتباریة منفصلة عنهم بصفتهم شخصیات أ

 : التشابه بین شخصیة الدولة الوطنیة وشخصیة الشركة المساهمة -ج 

ت تعین أو تنتخب من قبل عدد محـدد مـن المـسلمین اران بإداراأنهما شخصیتان معنویتان تد -١

 .لتمثلهم في تسییر شؤونهما، وال تمثل جمیع المسلمین

 .االنتخاب أو بالتزكیة مجموع أو أغلبیة أفراد كل منهما، سواء بوءضفي نشآن أنهما ی -٢

 . فیهما ملكیة مشاعةأن ملكیة األفراد -٣

 .ین في كل منهماینفصلة عن شخصیات األفراد الحقیقرعتباریة ماا شخصیة من لكل منهأ -٤

ن هنـــــاك مـــــردود مـــــادي ألفـــــراد كـــــل منهمـــــا، یخـــــصهم وحـــــدهم فقـــــط دون بقیـــــة المـــــسلمین، أ -٥

همهم، ومواطني الدولـة تقـدم لهـم مبـالغ مادیـة ع لهم أرباح نقدیة حسب مقدار أسَّوزُفأصحاب الشركة ت

 . دون غیرهم من المسلمین) عالج، تعلیم، سكن، أمن( مادیة أخرى كالضمان االجتماعي وخدمات
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أنـه ال یوجـد مـال یحمـل صـفة المـال العـام، إال األمـوال التـي تجمعهـا الجمعیـات نجد مما سبق 

ُ جنـسیاتهم، أمـا أمـوال الـدول القطریـة وأمـوال الخیریة وتوزعها علـى فقـراء المـسلمین بغـض النظـر عـن

  .الشركات كالمساهمة وغیرها، فهي أموال خاصة لناس معینین تجب فیها الزكاة

طریة بـسن قـوانین تـنظم جبایـة وصـرف الزكـاة بـصفتها ُ وجوب قیام الدولة الققونستنتج مما سب

هـا تـستثمر خیــرات األرض نأ تحكـم إحــدى شـعوب المـسلمین، وبمــا إحـدى الشخـصیات المــسلمة، التـي

 إن زادت عـــن كفایـــة شـــعبها وجـــب علیهـــا - الدولـــة –التـــي تحكمهـــا لـــصالح مواطنیهـــا، فـــإن أموالهـــا 

إخـراج الزكــاة مــن أموالهــا، وتوزیعهـا علــى مــستحقیها مــن بقیــة المـسلمین، وال یجــوز لهــا صــرف أمــوال 

، أمــا إذا لـــم تكفـــي ًلــیهم أصـــالعلیـــین، وعلیهــا أن تنفـــق ع ألنهـــم مــالكي المـــال الف؛الزكــاة علـــى شــعبها

ها سـن قـوانین تجبـي فیهـا الزكـاة مـن أغنیـاء یا زكاة، ویجب علأموالها كفایة شعبها، فلیس على أمواله

  .بلدها، لتوزعها على فقرائها

  . القوانین من خالل الفصل الثالث  وسوف نفصل ذلك في اقتراح
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   المقترحصندوق الزكاة الخلیجي: الفصل الثالث

  والمقومات الالزمة لتأسیسه

  

  :ویتكون هذا الفصل من المباحث التالیة

  .التعریف بالصندوق المقترح وأهمیته: المبحث األول

  .مقومات الصندوق المقترح: المبحث الثاني

  . المقترحآلیات عمل الصندوق: المبحث الثالث

  .هلالمؤسسات المساندة نموذج مقترح للصندوق و: المبحث الرابع
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  تمهید

حتى نستشعر أهمیة الموضوع ال بد من إعطاء لمحة تاریخیة عن الجهود التي بذلت في 

 من خالل السعي لقیام مشروع المؤسسة تمؤسسة دولیة للزكاة، والتي تبلورالمطالبة بإنشاء 

 التوصیات والقرارات  ورد منالعالمیة للزكاة، وسنتعرف على بعض تلك الجهود من خالل ما

یدة للمؤتمرات والندوات الفقهیة الخاصة بالزكاة، ورغم صعوبة تتبع كل تلك األعمال ورصدها، العد

  :بعضها كما یلي  سأحاول سردلكني

مناشدة المؤتمر : "م، جاء في خامس توصیة له١۹٨٤ الكویت - المؤتمر األول للزكاة  .١

 لمنظمة ًة یكون تابعا تشترك فیه الدول اإلسالمیتكوین صندوق أو منظمة باسم صندوق الزكاةب

  .المؤتمر اإلسالمي

یدعو مؤسسات : "م جاء في توصیته الخامسة أنه١٩٩٠ كوااللمبور-ؤتمر الثالث للزكاة الم .٢

  ."ٕالزكاة واداراتها في العالم اإلسالمي إلى دعم التعاون والتنسیق وتبادل الخبرات فیما بینها

 بضرورة العمل على إنشاء - اك  ولي عهد األردن آنذ-م ١۹۹٢دعوة األمیر الحسن عام  .٣

ولین والساسة في ؤجیهه لرسائل عدة إلى عدد من المسمؤسسة عالمیة للزكاة والتكافل، من خالل تو

العالمین العربي واإلسالمي، أوضح لهم فیها ما یعانیه كثیر من المسلمین جراء الفقر وسوء األحوال 

  .المعیشیة وانخفاض مستویات الدخل

یناشد ": م جاء في الفقرة الثانیة من توصیته الثانیة١۹۹٥ السنغال - لزكاة المؤتمر الرابع ل .٤

  . بالتعاون والتنسیق فیما بینها لجمع الزكاة وتوزیعها على مستحقیهاًالمؤتمر الدول اإلسالمیة جمیعا

مؤسسات الزكاة ": م والذي عقد تحت شعار١٩٩٨ الكویت - المؤتمر الخامس للزكاة .٥

التأكید على ما جاء في ": جاء في الفقرة الخامسة. "قرن الحادي والعشرینواستیعاب متغیرات ال
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ُمؤتمرات وندوات سابقة على ضرورة قیام مؤسسة عالمیة تعنى بالتنسیق بین المؤسسات الزكویة 

  ." لقیام  المؤسسة الزكویة  العالمیةًوذلك تمهیدا

 الدعوة التي أطلقها األمیر الحسن ون والمقدسات اإلسالمیة األردنیةؤتبني وزارة األوقاف والش .٦

إلنشاء المؤسسة العالمیة للزكاة، بتقدیم ورقة استعرضت أبعاد الدعوة ومبرراتها، وأهدافها، وتم عرضها 

مشفوعة بالنظام األساسي على اجتماعات المجلس التنفیذي لمؤتمر وزراء األوقاف في دورته الثالثة 

رضها على المجلس التنفیذي لمؤتمر وزراء األوقاف في م ، ثم تم ع١۹۹٦ّالمنعقدة في عمان عام 

ون اإلسالمیة ؤوزراء األوقاف والشوأدرج الموضوع ضمن جدول أعمال المؤتمر السادس ل .دورته الرابعة

م، حیث قام المجلس التنفیذي بالموافقة على تكوین لجنة خبراء إلعداد ١٩٩٧الذي عقد في جاكرتا عام 

 إقامة مؤسسة تعنى بالتنسیق قترح الذي تقدمت به المملكة األردنیة حولدراسة وتصور شامل عن الم

  .)١(وقد تبنت اللجنة المقترح المقدم لها من قبل األردن. ون الزكاةؤفي ش

ون الزكاة، ؤ إلى إقامة مؤسسة عالمیة تعنى بشبعد تتبع ما بذل من الجهود المخلصة الرامیة

  .الجمیع على شرعیته وضرورته لألمةغم اتفاق والمعوقات التي حالت دون بلوغ الهدف، ر

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
، أبحـاث وأعمـال المـؤتمر نحو مؤسسة عالمیة للزكاة فـي ظـل المـستجدات الدولیـة الراهنـةفداد، العیاشي، :  انظر)1(

  .٧٣م، ص ٢٠٠٣كاة، الدوحة،  قطر، العالمي السادس للز
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  التعریف بالصندوق المقترح وأهمیته: المبحث األول

  :  التعریف بالصندوق المقترح: المطلب األول

  :التعریف

، أو "مؤســسة رســمیة للزكــاة، خلیجیــة الجبایــة عالمیــة التوزیــع"هــو : الــصندوق الخلیجــي للزكــاة

  ." إقلیمیة الموارد عالمیة المقاصدمؤسسة زكویة خلیجیة،"هو 

  :شرح التعریف

نــشأ بــإرادة ُی ،أي أن الــصندوق عبــارة عــن شخــصیة اعتباریــة مــستقلة: مؤســسة رســمیة للزكــاة -

رســمیة مــن قبــل قــادة دول الخلــیج العربیــة، فهــو یمثــل اإلرادة الرســمیة للــدول المؤســسة لــه فــي تطبیــق 

 .المیة في الجبایة والتوزیع ألحكام الشریعة اإلسًفریضة الزكاة امتثاال

أي أن مــوارد الــصندوق تعتمــد بــشكل رئیــسي علــى أمــوال الزكــاة الخلیجیــة، : خلیجیــة الجبایــة -

وذلـــك وفـــق التـــزام قـــادة هـــذه الـــدول بأحكـــام الـــشریعة اإلســـالمیة فیمـــا یخـــص إلزامیـــة الجبایـــة، حیـــث 

 المكلفـین بـدفع زكـاة أمـوالهم فـي یستخدم قادة الدول الخلیجیة سلطاتهم كأولیاء أمور بسن قـوانین تلـزم

 .صنادیق الزكاة المحلیة، وفق الضوابط الشرعیة للجبایة

أي أن توزیــع الزكــاة ال یقتــصر علــى مــواطني دول الخلــیج فقــط، فكــون مــال : عالمیــة التوزیــع -

: وفــق الحــدیث النبـــويًالزكــاة یعتبــر أمانــة عنــد الحكــام، وكــونهم مطـــالبون شــرعا بــرده إلــى مــستحقیه 

 الــــشرع وهــــم المــــصارف الثمانیــــة، فجمیــــع هم الــــذین حــــدد)١(" مــــن أغنیــــائهم وتــــرد إلــــى فقــــرائهمتؤخــــذ"

المــسلمین ممــن یتــصفون بــصفات مــستحقي الزكــاة، هــم مــن أهلهــا، ویراعــي فــي أولویــة توزیــع أمــوال 

األولویـــة بـــسبب الحاجـــة فالـــضروریات تقـــدم علـــى الحاجیـــات، : األول: الزكـــاة علـــى مـــستحقیها أمـــران

                                                
  .رسالةمن هذه ال/ ٢١/سبق تخریج هذا الحدیث ص ) 1(
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األولویــة بــسبب القــرب، فالمــستحق األقــرب أولــى مــن األبعــد، وفیمــا عــدا ذلــك فجمیــع : لثــانيواألمــر ا

  .المسلمین سواء، یجب أال ینظر إلى أجناسهم أو جنیساتهم

  : الصندوق المقترحأهداف: المطلب الثاني

 إیجاد شخصیة اعتباریة مسلمة، تمثل بیت زكاة جمیع المسلمین، تتـولى جبایـة أمـوال الزكـاة  -١

 . الدول الغنیة لتوزعها على المسلمین الفقراء في جمیع دول العالممن

توظیـــف جـــاه الملـــوك والرؤســـاء واألمـــراء فـــي جبایـــة الزكـــاة، لمـــا لهـــم مـــن ضـــغط اجتمـــاعي  -٢

 .وحكومي على كبار المكلفین بالزكاة

رض لتفــریج  األعیهــا ضـعفاء المــسلمین مـن جمیــع أصـقاإنـشاء جهــة شـرعیة عالمیــة یتوجـه إل -٣

 .حل مشاكلهم خاصة المادیةكربهم و

 .استثمار أموال الزكاة لصالح الفقراء، في جمیع أنحاء العالم -٤

  :الهیكل التنظیمي للصندوق المقترح وتوزیع المسؤولیات، وطریقة عمله: ثالثالمطلب ال

الهیكــل اإلداري هــو عبــارة عــن اإلطــار الرســمي الــذي یوضــح حــدود عمــل المنظمــة، فالمنظمــة 

ر معـین والـذي یحـدد هـذا اإلطـار هـو الهكیـل، وقبیـل تـصمیم أي هیكـل تنظیمـي تعمل من خـالل إطـا

قــع فیــه كثیــر مــن المؤســسات، وهــو إغفــال حقیقــة أن الهیكــل ت ً كبیــرابــد أن نوضــح أن هنــاك خطــًأ ال

  .)١(یخدم المؤسسة أو أهداف المؤسسة، ولیس أن أهداف المؤسسة هي التي تخدم الهیكل

ة المقترحـــة للـــصندوق الخلیجـــي للزكـــاة قبـــل أن نعـــرض الهیكـــل لـــذلك ســـنذكر الوحـــدات اإلداریـــ

  .التنظیمي للصندوق

  
                                                

المـوارد العلمیـة لبرنـامج التــدریب : ، كتــابالهیكـل اإلداري لمؤسـسات الزكـاة: اهللا، بحـث بعنــوان  العمـر، فـؤاد عبـد)1(
منـــذر قحـــف، المعهـــد . د: تحریـــر) ٣٣وقـــائع نـــدوة رقـــم (علـــى تطبیـــق الزكـــاة فـــي المجتمـــع اإلســـالمي المعاصـــر، 

 .١٨٥هـ، ص ١٤١٦، جدة، المملكة العربیة السعودیة، اإلسالمي للبحوث والتدریب، البنك اإلسالمي للتنمیة
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  :الوحدات اإلداریة: ًأوال

بعـــد دراســــة معظــــم الهیاكــــل التنظیمیــــة لمؤســــسات الزكــــاة الخلیجیــــة وبعــــض مؤســــسات الزكــــاة 

األخــرى، أخــذت منهــا مــا یناســب تــسییر عمــل الــصندوق المقتــرح الــذي یتمیــز بــصفات ال تجتمــع فــي 

ؤســسات الزكــاة الراهنــة، رغــم أن مــصلحة الزكــاة والــدخل الــسعودیة امتــازت بكیفیــة التحــصیل، لكنهــا م

تفتقــد التجربــة فــي التوزیــع، عكــس بیــت الزكــاة الكــویتي الــذي یمتلــك خبــرة كبیــرة فــي التوزیــع، لكنــه ال 

 الراهنـة یملك التشریعات التـي تعینـه علـى زیـادة التحـصیل، لـذلك فقـد دمجـت بـین ممیـزات المؤسـسات

صبح الهیكــل اإلداري لــصندوق الزكــاة یــباإلضــافة إلــى مــا أضــفته حــسب رؤیتــي للمــشروع المقتــرح، ل

  : مما یليًاالخلیجي مكون

  قادة دول المجلس(المجلس األعلى.( 

  وزراء األوقاف(المجلس الوزاري(.  

 مجلس الزكاة العالمي.  

 الهیئة الشرعیة العالمیة. 

 لمركزیةلجنة التنسیق ا.  

  وتتبعة اللجان التالیة: اإلدارةمجلس: 

 لجنة الهیئات الدولیة. 

 لجنة االستثمار الدولیة. 

 لجنة تنمیة الموارد. 

 لجنة التوزیع الخلیجیة. 

 المدیر العام: 

 .مكتب المدیر العام -

 .مكتب الشؤون الشرعیة -

 .مكتب التخطیط والتطویر اإلداري -

 .اإلدارة القانونیة -

 .مكتب الرقابة والمراجعة -

  .ق العاملین علیهاصندو -

 نائب المدیر العام للجبایة : 

 .إدارة خدمات صنادیق الزكاة - .إدارة الفحص والربط -
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 .إدارة التحصیل -

 .إدارة العالقات العامة واإلعالم  -

 . مركز نظم المعلومات -

 نائب المدیر العام للصرف والتوزیع : 

 .مكتب نائب المدیر العام للصرف والتوزیع -

 .خلیجیةإدارة التوزیع ال -

 .إدارة مكاتب التوزیع الخارجیة -

 .إدارة االستثمار -

 .مكتب شؤون المؤسسات الخیریة -

 .صندوق الحاالت الطارئة -

 نائب المدیر العام للشؤون اإلداریة والمالیة   :  

 .إدارة الموارد البشریة -

 .إدارة الشؤون المالیة -

 

 .إدارة الخدمات العامة -

  .مكتب الشؤون القانونیة -
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  :توزیع المهام: ًثالثا

لوحـــدات اإلداریـــة التـــي تمیـــز بهـــا الـــصندوق عـــن غیـــره مـــن اســوف یكـــون تركیـــزي علـــى مهـــام 

فاصــیل المهــام التــي تقــوم مؤســسات الزكــاة الراهنــة، أمــا الوحــدات التــي لهــا شــبیه فــیمكن الرجــوع إلــى ت

داري لمـــصلحة الزكـــاة والـــدخل  الهیكـــل اإل علـــىننـــي اعتمـــدت بــشكل رئیـــسيأًانهـــا، علمـــا ظبهــا فـــي م

 فیمــا یخــص  أم الكــویتي؟الزكــاة الخلیجـيالـسعودیة فیمــا یخــص الجبایــة، وعلـى الهیكــل اإلداري لبیــت 

  :لذلك تكون المهام الموكلة للوحدات اإلداریة لصندوق الزكاة الخلیجي كما یلي. التوزیع

 لیجي للزكاةخالمجلس األعلى للصندوق ال: 

 قــــادة دول مجلــــس التعــــاون الخلیجــــي، ویتــــرأس ملــــك دوق مــــنصنیتكــــون المجلــــس األعلــــى للــــ

المملكة العربیة الـسعودیة اجتماعـات المجلـس، وكـون المجلـس الممثـل الحقیقـي للشخـصیة االعتباریـة 

للــصندوق، والتــي تمثــل بــدورها دور ولــي أمــر جمیــع المــسلمین، فیمــا یخــص تطبیــق فریــضة الزكــاة، 

فـإنهم یـستخدمون سـلطاتهم فـي )  أمـورءأولیـا(ول دوملـوك فأعضاء المجلس األعلى بـصفتهم رؤسـاء 

 بــشریعة اإلســالم التــي ة، وبــصفتهم مــؤمنین فــي بلــدانهم مــن جهــًتطبیــق فریــضة الزكــاة بجبایتهــا إلزامــا

 علــى التعــاون فــي ا فــإنهم اتفقــو.تلــزمهم بتطبیــق األحكــام الــشرعیة التــي تــشمل جمیــع األمــة اإلســالمیة

لـذلك فهـم المـسؤولون .  أمـر اهللا تعـالىا حقوق العباد إلى مستحقیها كمٕتطبیق فریضة الزكاة، وایصال

  :ٕعن الصندوق واقرار السیاسات العامة له، ومن مهامهم ما یلي

الخلیجــي للزكــاة، ومتابعــة إصــدار القــوانین واألوامــر بتوریــد زكــاة دول الخلــیج إلــى الــصندوق  -١

 .تنفیذها

 .عتماد تعیین أعضاء مجلس الزكاة العالميا -٢

 .تماد تعیین أعضاء الهیئة الشرعیة للصندوقعا -٣
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 مجلس الزكاة العالمي: 

یتكــون مــن كبــار الشخــصیات اإلســالمیة علــى المــستوى العــالمي، إضــافة إلــى عــدد معــین مــن 

كبار المزكین، ویترأس اجتماعات المجلـس أحـد نـواب الملـوك واألمـراء لـشؤون الزكـاة، ویقتـصر عمـل 

وبعــض األنــشطة التطوعیــة كــإدارة بعــض المــشاریع االســتثماریة، المجلــس علــى األمــور االستــشاریة، 

ـــة الكـــوارث، و اجـــة المـــسلمین فـــي جمیـــع أنحـــاء العـــالم، وافتتـــاح حتلمـــس والزیـــارات المیدانیـــة فـــي حال

المــشاریع االســتثماریة، بــصفته یتكــون مــن كبــار الشحــصیات العالمیــة فــي المجــاالت الفقهیــة والمالیــة 

  .لتي تعتبر العضویة فیه شرفیةواإلداریة واالجتماعیة، وا

 تتكون من نخبة من كبـار علمـاء المـسلمین المـشهود لهـم بـالتقوى، :الهیئة الشرعیة العالمیة 

  :وتكون مهمة الهیئة ما یلي

  .ِالنظر في اللوائح التنظیمیة لبیت الزكاة، واقتراح تصحیحها بما یوافق الشریعة اإلسالمیة .١

  .نشطته، لضمان مطابقتها ألحكام الشریعة اإلسالمیةأ الزكاة واالطالع على أعمال بیت .٢

إبداء الرأي من الوجهة الشرعیة فـي المـسائل المعروضـة علـى الهیئـة مـن قبـل مجلـس اإلدارة  .٣

  .ّأو اللجان المتفرعة عنه أو إدارة بیت الزكاة

 الحـــق فـــي االطـــالع علـــى جمیـــع اللـــوائح -  فـــي ســـبیل تمكینهـــا مـــن أداء مهامهـــا- للهیئـــة .٤

  .یة والنماذج العملیة، والمبادئ المتبعة للتورید والتنمیة والتوزیعالتنظیم

للهیئــة طلــب النظــر فــي التطبیقــات العملیــة التــي یظــن أنهــا وقعــت مخالفــة ألحكــام الــشریعة  .٥

 .اإلسالمیة

 ــة تعتبــر همــزة الوصــل بــین ثــالث جهــات تمثــل كــل منهــا شخــصیة : لجنــة التنــسیق المركزی

 الخلیجـي للزكـاة مـن جهـة، ومؤسـسات الزكـاة المحلیـة لكـل دولـة مـن اعتباریة مستقلة، وهي الصندوق

نـة العامـة لمجلـس اجهـة أخـرى، باإلضـافة إلـى التنـسیق مـع مؤسـسات مجلـس التعـاون الخلیجـي كاألم

 



٢٠٥ 
 

التعاون الخلیجي، وتقوم اللجنـة بالتنـسیق مـع مؤسـسات الزكـاة المحلیـة عـن طریـق لجـان التنـسیق فـي 

 :التالیةكل صندوق خلیجي في األمور 

 .تورید أموال الزكاة من مؤسسات الزكاة المحلیة إلى صندوق الزكاة الخلیجي -١

 .التنسیق المستمر بین الصندوق الخلیجي للزكاة والصنادیق المحلیة -٢

ماســــیة والتنـــسیق مــــع األمانـــة العامــــة لمجلـــس التعــــاون، فیمـــا یخــــص التـــدریب واألمــــور الدبل -٣

 .ارجیةخاصة في المساعدة في فتح مكاتب توزیع خ

 لمجلس الوزاري وبعض اختصاصاتها :  

یتكــون المجلـــس الــوزاري مـــن وزراء األوقــاف والـــشؤون اإلســالمیة فـــي الــدول األعـــضاء، ومـــن 

  :اختصاصاته ما یلي

اعتمـــاد الـــسیاسات والتوصـــیات والدراســـات والمـــشاریع التـــي یقترحهـــا مجلـــس اإلدارة، وتفعیـــل  -١

ًالصندوق محلیا وعالمیا، واتخاذ ما یلزم م  .ن قــرارات وتوصیاتً

مـن خـالل العمـل علـى تـشجیع وتطـویر صـنادیق الزكـاة المحلیـة القائمـة فـي الـدول األعـضاء  -٢

 .على التخاذ القرار المناسب بشأنهالى المجلس األإرفعها یالتوصیات المناسبة التي 

 .اختیار أعضاء الهیئة الشرعیة العالمیة وأعضاء المجلس العالمي للزكاة -٣

 .الكفیلة بوضع قرارات المجلس األعلى موضع التنفیذرسم السیاسات  -٤

تــشجیع أوجــه التعــاون والتنــسیق بــین صــنادیق الزكــاة فــي الــدول األعــضاء عــن طریــق دورات  -٥

 .تنظمها األمانة العامة لمجلس التعاون

النظـــر فـــي االقتراحـــات المتعلقـــة بتعـــدیل هـــذا النظـــام ورفـــع التوصـــیات المناســـبة بـــشأنها الـــى  -٦

 .المجلس األعلى
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داریــة والمالیــة المقترحــة ئح الداخلیــة المتعلقــة بالــشؤون اإلاعتمــاد التقــاریر الدوریــة وكــذلك األنظمــة واللــوا - ٧

 .من مجلس اإلدارة والمدیر العام وكذلك التوصیة للمجلس األعلى بالتصدیق على میزانیة الصندوق

 .عداد جدول أعمالهٕاتهیئة الجتماعات المجلس األعلى وال -٨

  .لیه من المجلس األعلىإل نظر فیما یحاال -٩

 ومن اختصاصاته ما یلي:مجلس اإلدارة  :  

  .عداد الدراسات والخطط والبرامج التي تنظم عمل الصندوقإ .١

  .ترشیح مدیر للصندوق وتحدید اختصاصاته .٢

  .ًالموافقة على ما یصرف من أموال الصندوق في وجوهها المقررة شرعا وتحدید أولویاتها .٣

  .عن أعمال الصندوقعداد التقاریر الدوریة إ .٤

  .متابعة تنفیذ قرارات وتوصیات المجلس األعلى والمجلس الوزاري من قبل المدیر العام .٥

  .عداد التقاریر والدراسات التي یطلبها المجلس األعلى أو المجلس الوزاريإ .٦

  .داریة والمالیة للصندوقعداد مشروعات اللوائح اإلإ .٧

  .دوقعداد المیزانیات والحسابات الختامیة للصنإ .٨

ـــــوزاري ومـــــشروعات القـــــرارات، ٕاالتحـــــضیر لالجتماعـــــات و .٩ ـــــس ال عـــــداد جـــــدول أعمـــــال المجل

واالقتراح على رئـیس المجلـس الـوزاري الـدعوة لعقـد دورة اسـتثنائیة للمجلـس الـوزاري اذا دعـت الحاجـة 

  .الى ذلك

ًتعیــین مــدقق حــسابات أو أكثــر لمراجعــة حــسابات الــصندوق ســنویا، وللمجلــس تحدیــد أتعابــه  .١٠

 .زلهوع

  .لیه من المجلس األعلى أو المجلس الوزاريإخرى تسند أأیة مهام  .١١

 اختصاصات رئیس مجلس اإلدارة: 
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ـــــى  -١ ـــــع األعمـــــال عل ـــس لالجتمـــــاع ورئاســـــة اجتماعاتـــــه وادارة مناقـــــشاتها، وتوزی ــ ٕ دعـــــوة المجل

 .األعضاء أو تكلیفهم بمهام خاصة متعلقة بنشاط الصندوق متى اقتضت المصلحة ذلك

مــن موضــوعات تتعلــق بنــشاط الــصندوق علــى المجلــس فــي حــدود مــا تقــرره  عــرض مــا یــراه  -٢

  .هذه الالئحة

   .اعتماد قرارات المجلس و إصدار القرارات التنفیذیة لها ومتابعة تنفیذها -٣

 .  تقدیم المیزانیة السنویة والحسابات الختامیة للمجلس األعلى -٤

 . تقدیم التقریر السنوي عن أنشطة الصندوق  -٥

  .رات التنفیذیة لقرارات المجلس وتوصیاته ومراقبة تنفیذها إصدار القرا -٦

 اللجان التابعة لمجلس اإلدارة مباشرة: 

وتتــولي اختیــار الهیئــات والمؤســسات الزكویــة والخیریــة المحلیــة فیــدول : لجنــة الهیئــات الدولیــة -

اإلشـراف علـى العالم المختلفة، والتنسیق معها في إیصال أموال الزكـاة إلـى مـستحقیها الـشرعیین، مـع 

 .  تنفیذ المشاریع التي یمولها الصندوق عن طریق تلك الهیئات

تقــوم بدراســة المــشاریع االســتثماریة لــصالح مــستحقي الزكــاة، وتقــدیم : لجنــة االســتثمار الدولیــة -

 .االستشارات ودراسات الجدوى لهذه المشاریع، واإلشراف على المشاریع التي یقیمها الصندوق

ووظیفتها العمل على زیادة موارد الصندوق، من خـالل تقـدیم المقترحـات : دلجنة تنمیة الموار -

 .المناسبة سواء كانت في الجانب التشریعي أو اإلداري

ووظیفتهــــا تقــــدیر مــــا یعــــاد توزیعــــه داخــــل دول الخلــــیج مــــن أمــــوال : لجنــــة التوزیــــع الخلیجیــــة -

 .الصندوق، من خالل دراسة أوضاع مستحقي الزكاة في دول المجلس

 ــــصندوق : دیر العــــامالمــــ یتــــولى المــــدیر العــــام ممارســــة جمیــــع الــــصالحیات الالزمــــة إلدارة ال

  :ومن اختصاصاته ما یلي. ًوتصریف جمیع شؤونه المالیة واإلداریة تنفیذا للسیاسة العامة للصندوق
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 مـن القـرارات التنظیمیــة واإلداریـة ضـمن اإلطـار العـام الـذي یــضعه ً إصـدار مـا یـراه ضـروریا -١

 .المجلس

حدیــد مواعیـــد العمــل وتوزیعـــه علـــى مختلــف الوحـــدات اإلداریـــة التابعــة للـــصندوق والتنـــسیق ت -٢

 .بینها

 .رقابة وتوجیه كافة األنشطة التي تتم داخل الصندوق -٣

ــــسیاسات  -٤ ًاقتــــراح الخطــــط التفــــصیلیة لمختلــــف أوجــــه نــــشاطات الــــصندوق وفقــــا لألهــــداف وال

 .والتعلیمات التي یقررها المجلس

 . نة الصندوق والحساب الختامي اقتراح مشروع مواز -٥

ًإعــداد تقریــر عــن أنــشطة الــصندوق كــل ثالثــة أشــهر لعرضــه علــى المجلــس، مبینــا فیــه، مــستوى  - ٦

 .األداء واإلنجازات واالقتراحات الخاصة بتطویر العمل، وكیفیة تذلیل ما یعترضه من عقبات

 .حضور اجتماعات المجلس دون االشتراك في التصویت -٧

اإلجـراءات الالزمــة السـتمرار الرقابــة الفعلیـة علــى صـرف واســتعمال وتــداول  اتخـاذ التــدابیر و -٨

  . وحفظ السجالت والدفاتر والمطبوعات التي یستعملها الصندوق

  :أهمیة الصندوق المقترح: رابعالمطلب ال

لتزام بالدین إال من خالل ًنظرا ألن األشخاص أو الجماعات أو الدول ال یحكم علیهم باال

 األقل بتطبیق أركانه، وبما أن الزكاة هي الركن الثالث من أركان اإلسالم، وهي الركن لتزامهم علىا

تماعیة والسیاسیة، وحتى المادي الذي تستقیم به حیاة المسلمین في جوانبها االقتصادیة واالج

 ًای سیاسًاًونظرا لتفرق أمة المسلمین إلى كیانات سیاسیة متعددة، بعد أن كانت تمثل كیان .النفسیة

تمثل هذه األمة، وتقوم بتطبیق فرائض ) خلیفة(ى إلى عدم وجود أي شخصیة حقیقة ، مما أدًاواحد

  .ًاإلسالم العملیة التي تستوجب قرارت سیادیة لتطبیقها، كالزكاة أو الجهاد مثال
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یرى الباحث أن صندوق الزكاة الخلیجي یمثل الحل المرحلي المناسب لتطبیق فریضة الزكاة 

ألمة السیاسي واالقتصادي الراهن، إلى أن تعود لألمة وحدتها، وتكمن أهمیة الصندوق في وضع ا

  :في إعادة تفعیل الدور العظیم لفریضة الزكاة على المستویات التالیة

  :أهمیة الصندوق على مستوى األمة: ًأوال

ن لها افلي، بأن یكوسیعاد لألمة أحد مقومات وحدتها، على األقل في جانبها الشرعي التك

قتصادیة، لها شخصیة اعتباریة مستقلة، قامت بإرادة إیمانیة من دول لها مقومات امؤسسة شرعیة 

ٕسیاسیة واقتصادیة واعالمیة وجغرافیة، فهي قلب العالم اإلسالمي، ومهبط الوحي، وحاضنة 

یعة في وتمتاز بوفرة مالیة كبیرة، وبقوة حقیقة تمكنها من إقامة أحكام الشر الحرمین الشریفین،

أراضیها، ولها استطاعة على إیصال الحقوق الشرعیة للمسلمین أینما كانوا بما لها مؤسسات 

سالمیة إ مرة من بعد سقوط الخالفة شخصیة إسالمیة ذات سمعة عالمیة، فسیصبح للمسلمین وألول

ت سهم مرفوعة، فهي لیسولها هذه المقومات یستطیع أصحاب الحق الشرعي بمطالبتها بحقهم ورؤ

ها، بل هي جهة شرعیة تمثل قادة مسلمین ونن یستعطفأة خیریة تتصدق على المساكین بعد جمعی

امتثلوا ألمر اهللا بأخذ الزكاة من األغنیاء، وامتثلوا لرسوله صلى اهللا علیه وسلم بردها إلى الفقراء، 

نها، بل وضع موال حتى یستعطفه الناس لیعطیهم ملذلك فید الصندوق ید أمانة، فهو ال یملك األ

أغناهم عن طرق أبواب األغنیاء، وكرمهم اهللا، فلم یحوجهم للتسول، لخدمة فقراء المسلمین الذین أ

  .فأمر الحكام بأخذها من األغنیاء وردها علیهم

 :أهمیة الصندوق على مستوى الدول الوطنیة: ًثانیا

الدولة الوطنیة جعل من تكمن أهمیة الصندوق الخلیجي للزكاة كونه أول مشروع إسالمي 

ها أعداء األمة  في إعادة المفهوم الشرعي لألمة، بعدما أراد لًا أساسیًامكون) ُالدولة القطریة(الحدیثة 

نها ورغم استقاللها أ الخلیجة بدولالّستمرار تفكك األمة، وذلك عندما ستقر أن تكون الضامن ال
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ا الدولیة وفق المتحدة، ولها شخصیتهلها مقعدها باألمم وسیادة یحظى بال ًاالسیاسي وكونها عضو

 إنها تتمسك ً أحدا، إالى من فعل ما تراه من غیر أن تخشاي تتمكن بموجبهتنون الدولي، الاالق

، وبوحدة مإیمان قادتها برسالة اإلسالومن خالل  شریعتها، ومن هذا المنطلق مبدینها وتمتثل ألحكا

شخصیة لها  كل دولة  أنعتباراتعالى، لذلك وبة عند أوامر اهللا ّمصیر األمة، فإن دولهم وقاف

اعتباریة دولیة وفق القانون الدولي، وشخصیة اعتباریة إسالمیة وفق میثاق منظمة التعاون 

اإلسالمي، وبكون كل دولة وفق مسؤولیاتها القانونیة ال تقوم إال برعایة مصالح مواطنیها فقط، 

 لیس للمسلمین هرها لرقي بلدها ومواطنیها فقط، وأنوبأن أموالها عبارة عن أموال خاصة بها، تستثم

ٕحق قانوني في أموالها، فهي بذلك اعترفت أنها ال تمثل جمیع المسلمین، وانما هي دولة وطنیة 

َتمثل إحدى الشحصیات االعتباریة المسلمة، تلتزم باألحكام الشرعیة التي تلز  بقیة الشخصیات ام بهُ

كان أ اعتباریة، وبما أن الزكاة واجبة على الغني سواء معیة أكانت طبیأالمسلمة األخرى، سواء 

ًشخصا حقیقیا أ  :ً اعتباریا، لذلك قررت ما یليمً

حكام الشرعیة التي تقام بها فریضة الزكاة جبایة سن قوانین تطبق من خاللها جمیع األ -١

 .ًوتوزیعا، وذلك كونها صاحبة الوالیة الشرعیة على المسلمین في حدود إقلیمها

 .إقامة صندوق زكاة وطني في الجبایة عالمي في التوزیع وفق الضوابط الشرعیة -٢

 .دفع زكاة أموالها بصفتها شخصیة مسلمة غنیة مكلفة بالزكاة -٣

االتفاق مع دول الخلیج إلنشاء صندوق زكاة إقلیمي یجمع فیه ما فاض من زكاة الصنادیق  -٤

 .   بعد اكتفاء مستحقي الزكاة في الخلیجالمحلیة، لیوزعها على مستحقیها الشرعیین في العالم 

نشاء شخصیة اعتباریة إسالمیة تقوم على تطبیق إفق قادة دول الخلیج العربیة على وبذلك ات

فریضة الزكاة، لها مكانة سامیة كونها تقوم على تطبیق أحكام شرعیة وجب على جمیع المسلمین 

ذلك قد صنعوا شخصیة اعتباریة إسالمیة  محكومین، فهم بمًكانوا حكاما أأاالمتثال لها سواء 
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مستقلة، تحل محل ولي أمر المسلمین في تطبیق فریضة الزكاة، لها سلطة تمكنها من جبایة أموال 

الزكاة من الدول الوطنیة في الخلیج العربي، بما فیها األموال الحكومیة، عن طریق مؤسسات الزكاة 

ثم تقوم بتوزیع الزكاة على .  للصندوق الخلیجي للزكاةالمحلیة في كل دولة، بصفتها األفرع الرئیسیة

  .مستحقیها من المسلمین

  :األهمیة المكانیة للصندوق: ًثالثا

تزید أهمیة صندوق الزكاة الخلیجي عندما یكون مقره مكة المكرمة، فالمكان یضیف 

للمكان تأثیر على ، بفضل تعلق قلوب جمیع المسلمین بالبیت الحرام، فسیكون ًا إیمانیًاللصندوق بعد

جمیع القائمین على شؤون الزكاة، فهو مكان ال خالف علیة بالنسبة لقادة الدول، ویزید بالجانب 

ة هاإلیماني الذي یزید اإلخالص في الجانب التطبیقي بالنسبة للمزكین والعاملین، ویوحد الوج

على للصندوق أثناء لس األالمكانیة بالنسبة للمستحقین، فلو اتفق القادة على عقد اجتماعات المج

ف لها شرف تطبیق فریضة الحج خالل أیام التشریق، سیزید تعلق المسلمین بمكة، حیث سیضا

ضافة إلى شرف فریضة الحج،  خاصة عندما تعلن میزانیة الصندوق التي ستصل إلى إلالزكاة با

  .عشرات الملیارات من الدوالرات
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  مقومات الصندوق المقترح: المبحث الثاني

  :وفیه أربعة مطالب

  :المقومات الشرعیة: المطلب األول

لقد نظمت الشریعة اإلسالمیة شؤون الحیاة في جمیع مجاالتها، واختصت فریضة الزكاة في 

 كونها عبادة ربانیة ینال صاحبها ىإلضافة إلتنظیم المجال االقتصادي في حیاة المسلمین، با

لناس الذي یضفي على الحیاة الشعور باألمن الرضى والثواب من اهللا تعالى من جهة، وحب ا

والسعادة من جهة أخرى، لذلك یرتكز صندوق الزكاة الخلیجي كونه شخصیة اعتباریة شرعیة، تمثل 

  :سلطات تنفیذیة، على مقومات ومقاصد شرعیة منها

إن تطبیق فریضة الزكاة یتطلب إدارة تنفیذیة، فالزكاة ركن تعبدي له تأثیر مادي متعدي،  -١

ٕ على المزكي فقط، وانما لها آثار مادیة محسوسة تثار اإلیجابیة على تطبیق فریضة الزكاة لیسفاآل

على مستحقیها، فركن الزكاة یختلف عن ركن الصالة التي تقام بین العبد وربه فقط، وبما أن اهللا حدد 

ن من جهة صفات مستحقي الزكاة وجعل من بینهم العاملین علیها من جهة، وأمر ولي أمر المسلمی

أخرى، فهذا دلیل على أن فریضة الزكاة تقوم بها جهة إداریة تتوفر لها قوة تنفیذیة للجبایة، وقوة 

 .معرفیة في التوزیع، لذلك ال یمكن أن تقام فریضة الزكاة بالشكل الصحیح بواسطة جهود فردیة

على انتزاع صناف محددة ال تمتلك القدرة فریضة مالیة تتعلق بحقوق شرعیة ألإن الزكاة  -٢

حقوقها بنفسها، لذا وجب إنشاء مؤسسة إقلیمیة تقوم بالدور المنوط بولي أمر المسلمین في أخذ 

 .الزكاة من أموال األغنیاء وردها على الفقراء

 إیجاد مؤسسة ذات طابع عالمي ةالفتاوى الشرعیة والمطالبات المتكررة لعلماء األمة بضرور -٣

 .الزكاةتقوم على إعادة إحیاء دور فریضة 
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  :المقومات التشریعیة: انيالمطلب الث

من المعلوم أن المشاریع الدولیة تستمد مقوماتها واستمراریة عملها مـن مقومـات واهتمـام الـدول 

دول، فنجاحهـــا یتطلـــب عـــدة شترك فیهـــا تـــالمنـــشئة لهـــا، وبمـــا أن الـــصنودق الخلیجـــي للزكـــاة مؤســـسة 

إقــرار نظــام أساســي للــصندوق، علــى غــرار النظـــام قــرارات ســیادیة لــدول مجلــس التعــاون، لــذا یجــب 

ل بــه مجلــس التعـاون، لــذلك وكجهــد متواضـع مــن الباحــث أقتـرح النظــام األساســي ِّكُاألساسـي الــذي شـ

  .ًالتالي للصندوق لعله یكون محفزا لمن هم أعلم مني بتقدیم ما هو أفضل منه

  )النظام األساسي للصندوق الخلیجي للزكاة(

  :یج العربي التالیةنحن قادة دول الخل

دولــة االـمـارات العربیـــة المتحــدة، مملكـــة البحــرین، المملكـــة العربیــة الـــسعودیة، ســلطنة عمـــان، 

  .دولة قطــــر، دولة الكویت

 وعالقــــات خاصــــة وســــمات مــــشتركة وأنظمــــة  ة منــــا لمــــا یــــربط بیننــــا مــــن وحــــدة جغرافیــــًدراكــــاإ

ــــا أل ــــدة االســــالمیة، واســــتجابة من ــــاء أمــــور متــــشابهة أساســــها العقی ــــا كأولی ــــذي أمرن مــــر اهللا تعــــالى، ال

M  l  k  j  :المـــسلمین فـــي بلـــداننا بـــأن نقـــیم شـــرائع اإلســـالم ومنهـــا فریـــضة الزكـــاة بقولـــه تعـــالى

mL)وتماشــیا مــع مــا أوصــت بــه كوكبــة مــن العلمــاء األجــالء، بإنــشاء مؤســسة دولیــة للزكــاة، )١ ،ً

 ئبیـــق أحكـــام الزكـــاة فـــي إقلـــیم دولنـــا، وأن ننـــشفإننـــا عقـــدنا العـــزم علـــى أن نتكامـــل فیمـــا بیننـــا فـــي تط

ًدوقا مـــشتركا للزكـــاة باســـم صـــن نجبـــي إلیـــه زكـــاة دولنـــا علـــى مـــستحقیها   ) الـــصندوق الحلیجـــي للزكـــاة(ً

 مــع مبــادئ شــریعتنا الداعیــة الــى تحقیــق صــور التعــاون والتكافــل ًشــیااوتم .الــشرعیین وفــق أحكــام ربنــا

  :ا یلـيعلى مبیننا، فقد توافقنا فیما بیننا 

  .لصندوق الخلیجي للزكاةینشأ صندوق للزكاة یسمى ا: )١(المادة 
                                                

  .١٠٣: التوبة) 1(
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  :)٢(المادة 

صندوق الخلیجي للزكاة مدینة مكـة المكرمـة، ویعقـد المجلـس اجتماعاتـه لیكون المقر الرئیسي ل

  .بالمقر الرئیسي وله أن یجتمع في أي من الدول االعضاء

  :ق الخلیجي للزكاة فیما یليصندولتتمثل األهداف األساسیة ل: )٣(المادة 

  .التعاون في تطبیق األحكام الشرعیة المتعلقة بفریضة الزكاة التي ال تحدها الحدود الوطنیة .١

ًجعل دول المجلس منطقة زكویة تكافلیة واحدة، تتكامل محلیا، وتوحد جهودها عالمیا .٢ ً.  

  .إنشاء مؤسسة دولیة للزكاة، خلیجیة الجبایة عالمیة التوزیع .٣

  :عضویة الصندوق: )٤(المادة 

  .هئیتكون صندوق الزكاة الخلیجي من الدول التي توقع على إنشا

  :مكونات صندوق الزكاة: )٥(المادة 

  :یتكون صندوق الزكاة الخلیجي من األجهزة الرئیسیة التالیة

  .)المقر الرئیسي(الصندوق الخلیجي للزكاة  .١

  .)زیع محلیةوق جبایة وتكصنادی( مجلس التعاون مؤسسات الزكاة الرسمیة في دول .٢

  .مكاتب التوزیع الخارجیة .٣

  :المجلس األعلى: )٦(المادة 

 ملـــوك ورؤســـاء ویتكـــون مـــن ق، الزكـــاة هـــو الـــسلطة العلیـــا للـــصندوالمجلـــس األعلـــى لـــصندوق .١

  . وتكون رئاسته دوریة حسب الترتیب الهجائي ألسماء الدول،الدول األعضاء

ز عقد دورات اسـتثنائیة بنـاء علـى دعـوة أى مـــن یجتمع المجلس في دورة عادیة كل سنة ویجو .٢

  .األعضاء وتأیید عضو آخر

 



٢١٥ 
 

یعقــد المجلــس األعلــى دوراتــه العادیــة فــي مكــة المكرمــة، ویمكــن أن یعقــد دورات اســتثنائیة فــي  .٣

  .بلدان الدول األعضاء

  .ذا حضر ثلثا الدول األعضاءإ ًیعتبر انعقاد المجلس صحیحا .٤

  :عالمیةالهیئة الشرعیة ال: )٧(المادة 

  . العالم اإلسالمي، على أن یكون نصفهم من الدول األعضاءء هیئة شرعیة عالمیة من كبار فقهاأتنش

  :آلیة العمل: )٨(المادة 

جبایــة الزكــاة الواجبــة كاملــة مــن جمیــع المكلفــین وفــق أحكــام الــشریعة اإلســالمیة، مــن خـــالل  .١

 الخلیجــي للزكــاة، بعــد أن یحــسم منهــا صـنادیق الزكــاة فــي كــل دولــة خلیجیــة، وتوریــدها إلــى الــصندوق

  .حقوق المستحقین في كل دولة

  .ًأولویة توزیع الزكاة خلیجیا في الدولة المشاركة في الصندوق .٢

  .توزیع أموال الزكاة على مستحقیها في جمیع أنحاء العالم، حسب أولویة الحاجة وأولویة القرب .٣

  :اختصاصات المجلس األعلى: )٩(المادة 

  :مجلس األعلى بالعمل على تحقیق أهداف الصندوق فیما یليیقوم ال      

  .تعیین أعضاء الهیئة الشرعیة العالمیة للصندوق .١

النظر في التوصیات والتقاریر والدراسات والمشاریع المـشتركة التـي تعـرض علیـه مـن المجلـس  .٢

  . العتمادهاًالوزاري تمهیدا

  .عدادهاإارة بف مجلس اإلدِّلُلدراسات التي كالنظر في التقاریر وا .٣

  .اعتماد أسس التعامل مع الدول األخرى والمنظمات الدولیة .٤

  .ار السیاسة العلیا للصندوق والخطوط األساسیة التي یسیر علیهارإق .٥

  .التصدیق على میزانیة األمانة العامة .٦

 



٢١٦ 
 

  :مجلس الزكاة العالمي: )١٠(المادة 

بار الشحـصیات العالمیـة فـي یشكل مجلس عالمي للزكاة، تكون مهمته استشاریة، یتكون من ك

  :المجاالت الفقهیة والمالیة واالجتماعیة، على النحو التالي

  .عشرة من كبار علماء المسلمین .١

ســتون مــن كبــار المــزكین، مــنهم ثالثــین بواقــع خمــسة مــن كــل دولــة والبــاقین یختــارون ككبــار  .٢

  .المزكین دون النظر إلى جنسیاتهم

المیة كمــــدراء الهیئـــات الخیریــــة العالمیـــة، وخبــــراء ثالثـــون مــــن الشخـــصیات االجتماعیــــة اإلســـ .٣

 .االقتصاد، والشخصیات المهتمة بالشأن اإلسالمي

  :المجلس الوزاري: )١١(المادة 

یتكــون المجلــس الــوزاري مــن وزراء األوقــاف والــشؤون اإلســالمیة فــي الــدول األعــضاء أو مــن  .١

  .كثر زكاةینوب عنهم من الوزراء وتكون رئاسته للدوله األ

دورات د المجلـــس الـــوزاري اجتماعاتـــه بـــالمقر الرئیـــسي كـــل أربعـــة  أشـــهر ویجـــوز لـــه عقـــد یعقـــ .٢

 . من األعضاء وتأیید عضو آخرياستثنائیة بناء على دعوة أ

  .ذا حضر ثلثا الدول األعضاءإًیعتبر انعقاد المجلس صحیحا  .٣

  :مجلس اإلدارة: )١٢(المادة 

بواقـع ثالثــة أشـخاص مـن دولـة المقــر ً شخـصا، ١٣یـشكل مجلـس إلدارة الـصندوق یتكــون مـن 

  .وشخصین من الدول األعضاء، یرشحون من قبل دولهم، ولمدة ثالث سنوات قابلة للتجدید

  :المدیر العام: )١٣(المادة 

یعـین مــدیر عــام للــصندوق، بترشــیح مــن مجلــس اإلدارة، مــن مــواطني الــدول األعــضاء، ولمــدة 

  .ثالث سنوات قابلة للتجدید

 



٢١٧ 
 

  :متیاز والحصاناتاال: )١٤(المادة 

قلــیم كــل الدولــة باألهلیــة القانونیــة وباالمتیــازات إندوق الخلیجــي للزكــاة وأجهزتــه فــي یتمتــع الــص .١

ً، بموجـــب هـــذا النظـــام خلیجـــا، وبموجـــب هـــا تحقیـــق أغراضـــه والقیـــام بوظائفـــهوالحـــصانات التـــي یتطلب
  .قات دولیة في بقیة دول العالمااتف

انــــة م موظفـــو األ یتمتـــع بهـــاتیـــازات والحــــصانات التـــيمیتمتـــع ممثلـــو الـــصندوق وموظفـــوه باال .٢

  .العامة لمجلس التعاون الخلیجي

یلیة تـــسـاهم فیهـــا الـــدول األعـــضاء بنـــسـب متـــسـاویة، وفـــي حالـــة غیكـــون للـــصندوق میزانیـــة تـــش .٣

  .الضرورة یصرف مقدار الكفایة من مصرف العاملین علیها من الزكاة

  : نفاذ النظام األساسي: )١٥(المادة 

خل هــذا النظــام حیــز التنفیــذ مــن تــاریخ التوقیــع علیــه مــن قبــل رؤســاء الــدول الــست المــشار یــد .١

  .الیها في دیباجة هذا النظام أو من قبل دولتین على األقل

امـة لمجلـس التعـاون الخلیجــي وتـودع النـسخة األصـلیة مـن هـذا النظـام لـدى األمانـة العامـة الع .٢

  .نه لكل دولة من الدول األعضاءیداع تقوم بتسلیم صورة طبق األصل مإكجهة 

  :تعدیل النظام األساسي: )١٦(المادة 

لـى مـدیر عـام الـصندوق الـذي یقـدم طلـب التعـدیل إ، وألي دولة عضو طلب تعدیل هذا النظام

 ،دارة، وذلك قبـل عرضـه علـى المجلـس الـوزاري بأربعـة أشـهر علـى األقـلإلحالته إلى مجلس اإیتولى 

  .ذا أقره المجلس األعلى باألغلبیةإل یصبح التعدیل نافذ المفعوو

  :)١٧(المادة 

یــداع وتــسجیل نـــسخ مــن هـــذا إمانــة العامـــة لمجلــس التعـــاون ب األیقــوم الــصندوق بالتعـــاون مــع

  .النظام لدى المنظمات الخیریة واإلنسانیة الدولیة

  . ............... ــــــــــ..................تم التوقیع على هذا النظام في مدینة 

  . میالدیة٢٠   /     /     : الموافق،هجریة ١٤       /     /    :بتاریخ

  

 



٢١٨ 
 

  :المقومات االقتصادیة: لثلب الثاالمط

هنـــاك مجموعـــة كبیـــرة مـــن المقومـــات االقتـــصادیة التـــي تجعـــل مـــن صـــندوق الزكـــاة الخلیجـــي 

  :المقومات ما یليمن س، فدول الخلیج تمتلك ی بكل المقایًا ناجحًا زكویًامشروع

 .ثروات معدنیة كبیرة تتمثل في احتیاطیات ضخمة من البترول والغاز الطبیعي -١

وجود شـركات خلیجیـة عالمیـة تعمـل فـي المجـاالت الـصناعیة والتجاریـة تمتلـك رؤوس أمـوال  -٢

 .ًكبیرة جدا

 .وجود أسواق تجاریة عالمیة -٣

 . إلیها أفئدة جمیع المسلمینيوجود األماكن المقدسة التي تهو -٤

 .ستثمار واستقرار رؤوس األموالاألمني الذي یشكل بیئة مناسبة لالالسیاسي واالستقرار  -٥

 .قلة مستحقي الزكاة في دول الخلیج، فمعظم مواطني دول الخلیج ممن تجب علیهم الزكاة -٦

 .وجود االستثمارات األجنبیة یعطي مؤشرات على النمو االقتصادي لدول الخلیج -٧

ًلتزامـــا اإلیمـــان الـــذي یجعلهـــم مـــن أكثـــر الـــشعوب  اتـــصاف ســـكان منطقـــة الخلـــیج بـــالتقوى وا -٨

 .ة اإلسالمیةعیم الشرابأحك

 .وجود قیادات تبنت تطبیق أحكام الشریعة اإلسالمیة -٩

  :المقومات المالیة: رابعالمطلب ال

تمتع منطقة الخلیج بموارد مالیة ضخمة، بصفتها من أغنى مناطق العالم، فهي تمتاز ت

صرف الزكاة فیها، فأغلب زكاتها  مواطنیها، مما یقلل من ى وبغنالكبیر من جهة،بالوعاء الزكوي 

، ویمكننا معرفة المقومات المالیة لمنطقة الخلیج، والتي  دول الخلیج خارجاوزع على مستحقیهتس

 :یقوم علیها الصندوق من اإلحصاءات والحقائق التالیة

 



٢١٩ 
 

 .)١(ًر سنویاف ملیار دواللالذي یزید عن األ المحلي الكبیر لدول الخلیج جماليالناتج اإل -١

 .وجود صنادیق سیادیة ضخمة لمعظم دول الخلیج -٢

 التجاریة والصناعیة والخدمیة المدرجة باألسواق المالیة الخلیجة اتالبیانات المالیة للشرك -٣

 . تعطي إشارات أن زكاتها تقدر بالملیارات

كبر من الوعاء الزكوي تركز العدد الكبیر من أثریاء المسلمین الذي تشكل أموالهم الحجم األ -٤

 .للمسلمین في منطقة الخلیج

 .اإلسالمیة الكبرى في دول الخلیجتركز معظم المؤسسات االقتصادیة  -٥

ُومن اإلحصاءات ما ذكر في تقریر المساعدات الخارجیة لدولة قطر أن منظمة األمم 

٪ من الناتج ٠,٧ّقل عن ّالمتحدة تتوقع من دول العالم أن تقدم مساعدات إنسانیة وتنمویة بنسبة ال ت

م ٢٠١١جمالي لدولة قطر خالل العام وقد بلغ الناتج المحلي اإل. المحلي اإلجمالي لكل دولة

م ٢٠١١خالل العام ق، وبلغ إجمالي المساعدات الخارجیة لدولة قطر .ر  ملیار/٦٣١,٦٠٨/

للدولة لعام جمالي وعلیه بلغت نسبة المساعدات من الناتج المحلي اإل. ق. ملیار ر/٣,٤٦٢/

الناتج المحلي اإلجمالي لدولة قطر كزكاة، فإن من % ٢,٥، أخرجت نسبة )٢(٪٠,٥٤م ٢٠١١

  .ملیار لایر قطري/ ١٥/مقدار زكاة قطر قد یزید على 

لذلك فإني ولحسن ظني بقادة دول الخلیج، فإنهم یعظمون أمر اهللا لهم كقادة مسلمین بأن 

 أموال دولهم، وصرفها إلى من أمرهم اهللا أن یردوها إلیهم من% ٢,٥یأتوا الزكاة التي تمثل نسبة 

  .وهم المصارف الثمانیة، فأمر اهللا أولى من نصائح وتوقعات األمم المتحدة

                                                
: م، ورابطـــــــه٢٠١٢ مــــــایو ٢٧ موقــــــع صــــــحیفة االتحــــــاد اإلماراتیــــــة علـــــــى شــــــبكة اإلنترنــــــت، بتــــــاریخ انظــــــر )1(

http://www.alittihad.ae/details.php?id=51698&y=2012&article=full. 
 .٢٥م، وزارة الخارجیة القطریة، ص٢٠١١-٢٠١٠لقطریة تقریر المساعدات الخارجیة ا: انظر )2(

 



٢٢٠ 
 

قتصادیة الرسمیة لدول الخلیج العربي التي تبین أن الناتج وعلى ذلك وبضوء اإلحصاءات اال

، أي ما یعادل )١(ملیار دوالر/ ١٠٧٢,٥/م یساوي ٢٠٠٨المحلي اإلجمالي لدول الخلیج لعام 

/ ١٠٠/م تقدر بأكثر من ٢٠٠٨ لعام س دول المجلة سعودي، فإن زكاملیار لایر/ ٤٠٢١,٨٧٥/

رات من الدوالرات، املیار لایر، فإذا أضفنا أموال الصنادیق السیادیة الضحمة التي تبلغ مئات الملی

 ملیار دوالر، وبلغت أصول /٦٢٧ /ً مثالبلغت أصول الصندوق السیادي إلمارة أبو ظبيحیث 

 أرباح تلك الصنادیق ستكون ة، فزكا)٢( ملیار دوالر/١١٥/م ٢٠١٢جهاز قطر لالستثمار عام 

 الشركات واألفراد التي قد ال تدخل ضمن الناتج المحلي إلى الوعاء الزكوي ةًا، وكذلك زكادكبیرة ج

ً دول الخلیج قد رفعوا عددا من الشعارات ن أموال الزكاة ستصل إلى مبالغ خیالیة، فكأني بقادةإف

ارفع رأسك أنت مسلم، ال تستجدي أنت مسلم، عندها : التي لألمة اإلسالمیة عزتها، فمتى یقال

  .ًسنفتقد المتسولین، وستتغیر نظرة الناس للمسلمین وسیدخلون في دین اهللا أفواجا

                                                
  مركز المعلومات بإدارة اإلحصاء، األمانة العامة لمجلس التعاون الخلیجي،: انظر )1(

http://sites.gcc-sg.org/Statistics/. 
 .١٠م، ص ١٤/١٠/٢٠١٢، األحد /٨٨٨٦/ الشرق القطریة، العدد ةجریدة الخبر بجرید: انظر )2(

 



٢٢١ 
 

  : المقترحآليات عمل الصندوق: لمبحث الثالثا

مل الصندوق الخلیجي للزكاة معرفة كیفیة جبایـة أمـوال الزكـاة، وكیفیـة توزیعهـا یقصد بآلیات ع

علـــى مـــستحقیها، وســـنتعرف علـــى آلیـــات الجبایـــة مـــن خـــالل شـــرح خطـــوات الجبایـــة التـــي تقـــوم بهـــا 

 حاجـــة نصـــنادیق الزكـــاة فـــي كـــل دولـــة خلیجیـــة، والتـــي تقـــوم بتحویـــل أمـــوال الزكـــاة التـــي تفـــیض عـــ

ـــة  إلـــى الـــصندوق الخلیجـــي للزكـــاة، حـــسب الخطـــوات المـــشروحة فـــي تحدیـــد المـــستحقین فـــي كـــل دول

  .اختصاصات لجنة التنسیق المركزیة

األولـــى إغاثیـــة، والثانیـــة : أمـــا آلیـــات التوزیـــع فـــسوف یعتمـــد الـــصندوق علـــى طـــریقتین للتوزیـــع

ت اســـتثماریة، فتعتمـــد طریقـــة التوزیـــع اإلغاثیـــة، علـــى التوزیـــع المباشـــر، والتـــي تقتـــصر علـــى الحـــاال

ًالطارئــة ســواء لألفــراد أو الجماعــات، وهــي الطریقــة المتبعــة حالیــا فــي توزیــع الزكــاة مــن قبــل صــنادیق 

  .و الجمعیات الخیریةأالزكاة 

ٕفــال تعتمــد علــى التوزیــع النقــدي المباشــر، وانمــا تقــوم علــى اســتثمار : ةأمــا الطریقــة االســتثماری

، وتــوزع حصــصها علــیهم علــى شــكل أســهم تــدر ّأمــوال الزكــاة فــي بنــاء مــشاریع منتجــة، تــشغل الفقــراء

ًعلیهم ربحا منتظما، وتحولهم من عاطلین إلى عاملین، ومن معدمین إلى مالك ً.  

ســتثماریة ال الزكـاة، وعلـى بعـض المـشاریع االوسـنتعرف علـى حكـم جـواز اسـتثمار اإلمـام ألمـو

  : لتلك األموال كما یلي

  :حكم استثمار أموال الزكاة: المطلب األول

العمل على تنمیة أموال الزكاة ألي أجل، وبأیة طریقة من : ف استثمار أموال الزكاة بأنهّیعر

  .)١(طرق التنمیة المشروعة، لتحقیق منافع للمستحقین

                                                
ت،  شبیر، )1( اة، الكوی ت الزك اة المعاصرة،  بی ة لقضایا الزك ـ ١٤١٣ محمد عثمان، بحث مقدم إلى الندوة الثالث  ھ

  .٢٢ م، ص ١٩٩٢الموافق 
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وحكم استثمار أموال الزكاة بعد جبایتها من المالك الذي وجبت علیه الزكاة، یحصل إما من 

ال الزكاة، أو من قبل بعض أصناف المستحقین قبل اإلمام أو نائبه الذي یشرف على جمع أمو

للزكاة بعد قبضها، وأقصد ببعض أصناف المستحقین أي األشخاص الطبیعیین كالفقراء والمساكین 

  .والعاملین علیها، ویخرج مصرف في سبیل اهللا ألن من یقوم بصرفه هو ولي األمر نفسه

مار ما استحقوا من أموال الزكاة وبما أنه ال خالف في مشروعیة قیام مستحقي الزكاة باستث

بعد أن أصبحت في ملكیتهم، فسأقتصر على ذكر حكم قیام اإلمام أو نائبه الذي یشرف على جمع 

  . باستثمار أموال الزكاة لصالح مستحقیها الشرعیین– المؤسسات الزكویة الرسمیة –أموال الزكاة 

  :هحكم استثمار أموال الزكاة من قبل اإلمام أو من ینوب عن

اختلـف العلمـاء المعاصــرون فـي حكـم اســتثمار اإلمـام ألمــوال الزكـاة علـى قــولین، حیـث یــرى    

بعــض العلمــاء جــواز اســتثمار أمــوال الزكــاة مــن قبــل اإلمــام أو مــن ینــوب عنــه، ویــرى الــبعض اآلخــر 

عــدم جــواز ذلــك، وسأقتــصر علــى ذكــر أدلــة أصــحاب القــول بــالجواز، فهنــاك عــدد كبیــر مــن الفتــاوى 

تجیــز عملیــة اســتثمار أمــوال الزكــاة لــصالح مـستحقیها الــشرعیین، منهــا مــا هــو عبــارة عــن فتــاوى التـي 

جماعیــة صــدرت مــن خــالل العدیــد مــن المجــامع والنــدوات الفقهیــة، ومنهــا مــا هــو عبــارة عــن فتــاوى 

  : فردیة صدرت من عدد من الفقهاء المعاصرین، وسوف نستعرض بعض تلك الفتاوى كما یلي

  :اعیة التي تجیز استثمار أموال الزكاةالفتاوى الجم  -  أ

  :)١(فتوى الندوة الثالثة لقضایا الزكاة المعاصرة: ًأوال

ناقش المشاركون في الندوة البحـوث المقدمـة فـي موضـوع اسـتثمار أمـوال الزكـاة وانتهـوا إلـى القـرارات "

أن توظیــف أمــوال بــش ) ٨٦ / ٠٧/ ٣د  ) ٣( تؤكــد النــدوة قــرار مجمــع الفقــه اإلســالمي رقــم  :التالیــة

                                                
أحكــام وفتــاوى الزكــاة : انظــر.  م١٩٩٢ – الكویــت –، النــدوة الثالثــة  مــن فتــاوى نــدوات قــضایا الزكــاة المعاصــرة)1(

 .١٦٩م، ص ٢٠١١شرعیة، بیت الزكاة، الكویت، اإلصدار التاسع، والصدقات والنذور والكفارات، الهیئة ال
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وبعـــد  .الزكــاة فــي مــشاریع ذات ریـــع وأنــه جــائز مــن حیـــث المبــدأ بــضوابط أشــار القـــرار إلــى بعــضها

  :انتهت إلى ما یلي مناقشة البحوث المقدمة إلى الندوة في هذا الموضوع بشأن المبدأ والضوابط

  :یجوز استثمار أموال الزكاة بالضوابط التالیة

  .ة تقتضي التوزیع الفوري ألموال الزكاةأن ال تتوافر وجوه صرف عاجل - ١

 .أن یتم استثمار أموال الزكاة كغیرها بالطرق المشروعة - ٢

أن تتخذ اإلجراءات الكفیلة ببقاء األصول المستثمرة علـى أصـل حكـم الزكـاة وكـذلك ریـع تلـك  - ٣

 .األصول

األصـــول المـــستثمرة إذا اقتـــضت حاجـــة مـــستحقي الزكـــاة ) تـــسییل ( المبـــادرة إلـــى تنـــضیض  - ٤

 .صرفها علیهمل

بــذل الجهــد للتحقــق مــن كــون االســتثمارات التــي ستوضــع فیهــا أمــوال الزكــاة مجدیــة ومأمونــة  - ٥

 . وقابلة للتنضیض عند الحاجة

ـــیهم ولـــي األمـــر بجمـــع الزكـــاة وتوزیعهـــا  - ٦ أن یتخـــذ قـــرار اســـتثمار أمـــوال الزكـــاة ممـــن عهـــد إل

 االســتثمار إلــى ذوي الكفــاءة والخبــرة وأن یــسند اإلشــراف علــى، لمراعــاة مبــدأ النیابــة العامــة الــشرعیة

 .واألمانة

  :)١( )٢٩/٨٣: ( فتاوى الهیئة الشرعیة لبیت الزكاة الكویتي رقم: ًثانیا

  : السؤال

مــا مــدى جــواز شــراء عقــارات أو منــشآت صــناعیة مــن أمــوال الزكــاة لتظــل أصــولها باســم الزكــاة ویــصرف  - ١

 .ل كلها أو بعضها إذا لزم للصرف منها على المستحقینكما یتم بیع هذه األصو، الریع كله في مصارف الزكاة

                                                
، أحكام وفتاوى الزكـاة والـصدقات والنـذور والكفـارات، )٢٩/٨٣(من فتاوى الهیئة الشرعیة لبیت الزكاة، فتوى رقم  )1(

  .١٧١م، ص ٢٠٠٩، ٨بیت الزكاة، الكویت، ط 
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  .هل یوجد ما یمنع من االحتفاظ ببعض أموال الزكاة لمواجهة العجز في السنوات القادمة - ٢

  : الجواب

اطلعـــت الهیئـــة علـــى جـــواب لجنـــة الفتـــوى بـــوزارة األوقـــاف بخـــصوص هـــذا ) ١(بالنـــسبة للفقـــرة 

  :األمر ووافقت على األخذ به كما یلي

 توظیــــف أمـــوال الزكــــاة فــــي مـــشاریع اســــتثماریة عقاریـــة أو صــــناعیة أو تجاریــــة إذا زادت وأمـــا

  :أموال الزكاة عن الحاجات الفوریة أو الدوریة لسنة كاملة فیجوز بالشروط التالیة

 .أن یقتصر االنتفاع بریع تلك المشاریع على مستحقي الزكاة من األصناف الثمانیة - ١

ك األصــول لقیــام الحاجــة إلــى ذلــك لوجــود وجــوه صــرف إذا اقتــضى األمــر صــرف أعیــان تلــ - ٢

إذ ، عاجلة وال یوجد ما یسدها من أموال أخـرى فإنـه یجـب بیعهـا وصـرف أثمانهـا فـي مـصارف الزكـاة

. ال یجوز تأخیر صرف الزكاة سواء ظهرت في صورة مبالغ نقدیة أو أصـول مـا دامـت الحاجـة قائمـة

 .وال یغیر هذا الحكم اشتراط المزكي خالفه

إمــا تملیــك أصــحاب االســتحقاق للزكــاة أو مآلهــا ، یحــدد مــصیر هــذه المــشاریع بأحــد األمــرین - ٣

ّإلــى الجهــة المــسؤولة عــن جمــع الزكــاة وتوزیعهــا لبیعهــا ورد أثمانهــا إلــى أمــوال الزكــاة للــصرف علــى 

 .المستحقین أو لشراء مشروع بدیل یخصص لنحو ما كان له المشروع السابق

یــة للحفــاظ علــى الطبیعــة الزكویــة لهــذه المــشاریع عــن طریــق التوثیــق اتخــاذ االحتیاطــات الكاف - ٤

ًومـــن جملـــة ذلـــك التـــسجیل العقـــاري كلمـــا كـــان ممكنـــا مـــع تـــضمین وثیقـــة التـــسجیل ، الرســـمي الكـــافي

 .الصفة الزكویة لهذا المشروع

  .تحاشي الدخول في مشاریع هي مظنة للخسارة أو التقلبات السوقیة الكثیرة قدر اإلمكان - ٥
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  :)١()٨٩ / ٤: (فتاوى الهیئة الشرعیة لبیت الزكاة الكویتي رقم: ًثالثا

ٕهــل یجــوز وضــع أمــوال الزكــاة فــي حــساب التــوفیر؟ واذا كانــت اإلجابــة بــالجواز فمــا : الــسؤال

  هل تصرف في مصارف الزكاة أم للبیت الحق في صرفها كیفما یشاء؟: حكم األرباح الناتجة

ساب تـوفیر لـدى بنـك إسـالمي وذلـك إلـى أن یحـین موعـد یجوز وضع أموال الزكاة فـي حـ: الجواب

وهـذا ، أمـا إذا وجـد المـستحق فـال یجـوز تـأخیر صـرفها بقـصد االسـتثمار، صرفها إذا كان للصرف مواعیـد

ُوتعامــل األربــاح الناتجــة عــن ذلــك ، بمثابــة اســتثمار أمــوال الزكــاة بوســیلة مــشروعة مــع ســهولة اســتردادها

  .اة ألنها نماء األصل الزكوي كأوالد ماشیة الزكاة ونحوهامعاملة األصل في مصارف الزك

أمــا وضــع أمــوال الزكــاة فــي حــساب تــوفیر لــدى بنــك ربــوي فــال یجــوز إال للــضرورة وینبغــي أن 

ـــم یوجـــد ، ًإذا كـــان ذلـــك ممكنـــا، توضـــع فـــي حـــساب جـــار أو حـــساب تـــوفیر لـــیس علیـــه فوائـــد فـــإن ل

 عنه من فوائد یصرف في وجـوه الخیـر التـي یراهـا ّووضعت في حساب توفیر علیه فائدة فإن ما ینتج

ًألن هذه الفوائد ال تعتبر نماء مشروعا للزكاة، بیت الزكاة كسائر األموال المشبوهة ً.  

    :فتاوى بعض العلماء الذین أجازوا استثمار أموال الزكاة  -  ب

ستثماریة سواء یرى كثیر من العلماء المعاصرین جواز استثمار أموال الزكاة في مشاریع ا        

وممن ذهب إلى هذا القول األستاذ مصطفى الزرقا والدكتور یوسف القرضاوي . فاضت الزكاة أم الأ

الفتاح أبو غدة، والدكتور عبد العزیز الخیاط، والدكتور عبد السالم العبادي، والدكتور  والشیخ عبد

وقد استدلوا  .  فاروق النبهانمحمد صالح الفرفور، والدكتور حسن عبد اهللا األمین، والدكتور محمد

 : )٢(بما یلي

                                                
النـذور والكفـارات، الهیئـة الـشرعیة، بیـت الزكـاة، الكویـت، ، أحكام وفتاوى الزكاة والصدقات و)٨٩ / ٤(فتوى رقم  )1(

 .١٧٣م، ص ٢٠٠٩، ٨ط 
 هــ الموافـق ١٤١٣محمد عثمـان، بحـث مقـدم إلـى النـدوة الثالثـة لقـضایا الزكـاة المعاصـرة، بیـت الزكـاة، الكویـت،  شبیر، )2(

  .٧٣ص مرجع سابق،، مياستثمار أموال الزكاة في االقتصاد اإلسالبركات، : ً أیضاوانظر .٢٢ م، ص ١٩٩٢
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ألن النبي صلى اهللا علیه وسلم والخلفاء الراشدین كانوا یستثمرون أموال الصدقات من إبل  -١

وبقر وغنم، فقد كان لتلك الحیوانات أماكن خاصة للحفظ والرعي والدر والنسل، كما كان لها رعاة 

ُ من عرینة اجتووا ًأن أناسا:   أنس  رضي اهللا عنهیرعونها ویشرفون علیها، ویؤید ذلك ما روي عن

 اهللا علیه وسلم أن یأتوا إبل الصدقة فشربوا من ألبانها ى، فرخص لهم الرسول صل)١(المدینة

َوأبوالها، فقتلوا الراعي واستاقوا الذود فأرسل رسول اهللا صلى اهللا علیه وسلم فُأتي بهم، فقطع أیدیهم 

  .   )٢(هم بالحرة یعضون الحجارةوأرجلهم وسمر أعینهم، وترك

، فسأل الذي أسقاه من  فأعجبهًعمر بن الخطاب لبناشرب : أنه قالوعن  مالك عن  زید بن أسلم 

َ فأخبره أنه ورد على ماء قد سماه، فإذا نعم من نعم الصدقة، وهم یسقون، فحلبوا من أین هذا اللبن؟

 .   )٣(الخطاب یده فاستقاء، فأدخل عمر بن ألبانها، فجعلته في سقاء فهو هذا

 إنشاء المصانع -  إذا اقتضت الضرورة أو الحاجة -االستئناس بقول من أجاز لإلمام  - ٢

  .وأن یجعل هذه المصانع كالوقوف على مصالح المسلمین. في سبیل اهللا: الحربیة من سهم

إلمام بالخیار إن إن ا: ویستند هذا الرأي إلى ما ذكره النووي في المجموع عن فقهاء خراسان       

ٕشاء سلم الفرس والسالح واآلالت إلى الغازي أو ثمن ذلك تملیكا له فیملكه وان شاء استأجر ذلك 

 في سبیل اهللا، ً وآالت الحرب، وجعلها وقفاًأفراسا. في سبیل اهللا: ٕله، وان شاء اشترى من سهم

وتختلف المصلحة في ذلك ویعطیهم عند الحاجة ما یحتاجون إلیه ثم یردونه إذا انقضت حاجتهم، 

  .  )٤(بحسب قلة المال وكثرته

                                                
ابــن : انظــر. ، وهــو مــرض وداء الجــوف إذا تطــاول، إذ لــم یــوافقهم هواؤهــاأي أصــابهم الجــوى: اجتــووا المدینــة )1(

   .٣١٨  ص١ج  ، مرجع سابق،النهایة، األثیر
    .٥٤٦ص  ،٢ ج  مرجع سابق،،صحیح البخاريالبخاري،  )2(
العربیـة المتحـدة، حیاء العلوم العربیـة، مكتبـة الفرقـان، دبـي، اإلمـارات ، دار إالموطأ،  اإلمام مالك، مالك بن أنس)3(

 .٢١٠ص  ،١، جم١٩٩٤/ هـ ١٤١٤
  .٢٠١ص، ٦ج   مرجع سابق،،المجموع شرح المهذب النووي، )4(
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وقصره على الجهاد في سبیل . في سبیل اهللا: هذا بناء على قول من یرى عدم التوسع في مصرف       

اهللا، فإذا جاز إنشاء المصانع الحربیة ووقفها على مصالح الجیش اإلسالمي من الزكاة جاز إنشاء 

 .جة ووقفها على المستحقین للزكاةال الزكاة إذا دعت الضرورة أو الحاالمؤسسات االستثماریة من أمو

االستئناس باألحادیث التي تحض على العمل واإلنتاج واستثمار ما عند اإلنسان من مال  -٣

 النبي صلى اهللا علیه  من األنصار أتىًن رجالأ:  قال،وجهد، ومن ذلك ما روي عن أنس بن مالك

 )٢( نلبس بعضه ونبسط بعضه، وقعب)١(بلى حلس: یتك شيء؟ فقالأما في ب: ، فقالوسلم یسأله

: ائتني بهما فأتاه بهما، فأخذهما رسول اهللا صلى اهللا علیه وسلم بیده وقال: فقال. نشرب فیه الماء

فقال . ًأنا أخذهما بدرهم، قال من یزید على درهم؟ مرتین أو ثالثا: من یشترى هذین؟ فقال رجل

اشتر : مین، فأعطاهما إیاه، وأخذ الدرهمین وأعطاهما األنصاري، وقالخذهما بدرهآأنا : رجل

 فائتني به، فشد رسول اهللا صلى اهللا علیه ً فانبذه إلى أهلك، واشتر باآلخر قدوماًبأحدهما طعاما

ًاذهب فاحتطب وبع وال أرینك خمسة عشر یوما، فذهب الرجل یحتطب :  بیده ثم قالًوسلم عودا

ً وببعضها طعاما، فقال رسول اهللا ًشترى ببعضها ثوبااًب خمسة عشر درهما فویبیع فجاء وقد أصا

ٕهذا خیر لك من أن تجيء المسألة نكتة في وجهك یوم القیامة، وان المسألة : صلى اهللا علیه وسلم

  .  )٣(لذي فقر مدقع، أو لذي غرم مفظع أو لذي دم موجع: ال تصلح إال لثالثة

الفقیر المشغول بحاجته األصلیة جاز لإلمام استثمار أموال الزكاة فإذا جاز استثمار مال        

 .قبل شغلها بحاجاتهم

                                                
: انظــر. كــساء یجعــل علــى ظهــر البعیــر تحــت رحلــه، وهــو بــساط یبــسط فــي البیــت، والجمــع أحــالس:  الحلــس)1(

ط، المكتبـــة العلمیـــة، . دالمـــصباح المنیـــر فـــي غریـــب الـــشرح الكبیـــر،حمـــد بـــن علـــي المقـــري ، الفیـــومي، أحمـــد بـــن م
 . ١٤٦ص ،١ت، ج.بیروت، د

 .٥١٠المصدر السابق، ص: انظر. إناء ضخم كالقصعة ، والجمع قعاب وأقعب:  القعب)2(
  .١٦٤١، ص ٢ج مرجع سابق،، سنن أبي داود، أبو داود )3(
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 الوقف والصدقة الجاریة، ومن ذلك قوله صلى اهللا ىاالستئناس باألحادیث التي تحض عل -٤

صدقه جاریة أو علم ینتفع به أو ولد : إذا مات اإلنسان انقطع عمله إال من ثالثة: علیه وسلم

 .)١(صالح یدعو

فالصدقة الجاریة هي الدائمة المتصلة كالوقوف المرصدة، فیدوم ثوابها للمتصدق مدة        

دوامها، ویعمل الناظر على تنمیتها واستثمارها والتصرف فیها بما یحقق مصلحة الموقوف علیهم، 

ة فإذا جاز للناظر التصرف فیها وفق مصلحة المستحقین، جاز لإلمام التصرف في أموال الزكا

 .واستثمارها

دلیل قوله صلى اهللا علیه القیاس على جواز استثمار أموال األیتام من قبل األوصیاء ب -٥

فإذا جاز استثمار أموال األیتام وهى مملوكة . )٢()ابتغوا في أموال الیتامى ال تأكلها الصدقة: (وسلم

، فهي لیست بأشد افع لهم إلى المستحقین لتحقیق منحقیقة لهم جاز استثمار أموال الزكاة قبل دفعها

  .حرمة من أموال األیتام

  :نماذج من المشاریع االستثماریة ألموال الزكاة: المطلب الثاني

، ولما لهم من حقوق المواطنة )الزكاة(ًنظرا لما للفقراء من حقوق مالیة في أموال األغنیاء 

رورة التعاون والتنسیق بین في بلدانهم، ولما لهم من حق على الدولة في رعایتهم، فإنه یستوجب ض

حكومات دولهم والصندوق الخلیجي للزكاة، في تقدیم تلك الحقوق الشرعیة لهم، وذلك بأن دور كل 

  :منهما كالتالي

  :یجب أن تقوم حكومات الدول بإعطاء الفقراء حقوقهم التالیة: دور الحكومات: ًأوال

                                                
ص ، ٣ت، ج.ط، د. ، دار إحیـــاء الكتـــب العربیـــة، دصـــحیح مـــسلمجـــاج القـــشیري،  النیـــسابوري، مـــسلم بـــن الح)1(

١٢٥٥.  
ت، بیـروت، لبنــان، .ط، د.، دار المعرفـة، د٤ ، جالـسنن الكبــرىالبیهقـي، أبـو بكـر أحمــد بـن الحـسین بــن علـي،  )2(

  .له شواهد عن عمر رضي اهللا عنهإسناده صحیح، و: وقال. ١٠٧ص 
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 ارع الرئیــسیة فــي جمیــع المــدن، إعطــائهم نــسبتهم كمــواطنین مــن األراضــي التجاریــة فــي الــشو

 .ن الفقراءو المستثمرین، ویحرم منها المواطنفال یعقل أن تبیعها الدولة لألغنیاء من

  أن تقــدم لهــم التــسهیالت الالزمــة لــصندوق الزكــاة أو للمؤســسات التــي تنــوب عــن الفقــراء فــي

 . إدارة مشاریعهم، كاإلعفاءات الضریبیة والرسوم األخرى

 صــــصة لتــــدریب الفقــــراء علــــى االنخــــراط فــــي ســــوق العمــــل بالتنــــسیق مــــع إنــــشاء معاهــــد متخ

 .الصندوق الخلیجي للزكاة

ن دور الـصندوق أو مـن ینـوب عنـه مـن جمعیـات خیریـة ویكـ: دور الـصندوق الخلیجـي للزكـاة: ًثانیا

  :ما یلي

  أن یكـون الــصندوق بمثابــة الوكیــل الــشرعي الــذي یتــولي المحافظــة علــى حقــوق الفقــراء وبقیــة

 .حقي الزكاةمست

  عمــل دراســـات الجـــدوى االقتــصادیة لجمیـــع المـــشاریع االســتثماریة التـــي یقیمهـــا الـــصندوق أو

 .التي ینصح الفقراء بالقیام بها

 تخصیص رأس المال لكل مشروع لعدد معین من مستحقي الزكاة. 

 ریع المتوســـطة، ومتابعـــة المـــشاریع الـــصغرى، اإدارة المـــشاریع الكبـــرى، واإلشـــراف علـــى المـــش

 وفـــــق بـــــرامج محـــــددة، بواســـــطة كـــــوادر إداریـــــة ومهنیـــــة، مـــــن المتفـــــرغین للعمـــــل فـــــي الـــــصندوق، أو

 .  )المتطوعین(المتصدقین بخبراتهم 

  إنــــشاء معاهــــد ومعامــــل لتــــدریب الفقــــراء علــــى العمــــل وخاصــــة فــــي المــــشاریع التــــي یقیمهــــا

  .الصندوق لصالح مستحقي الزكاة، والتنسیق في ذلك مع الدول المعنیة

صـــغرى : تنقـــسم المـــشاریع التـــي یقـــوم الـــصندوق الخلیجـــي للزكـــاة بإنـــشائها إلـــى ثالثـــة أنـــواع        

  : ومتوسطة وكبرى، وهي على النحو التالي

 



٢٣٠ 
 

 -٣٥٠٠( وهـــــي التــــــي تمـــــول مـــــن قبـــــل الــــــصندوق بـــــرأس مـــــا بــــــین : المـــــشاریع الـــــصغرى - ١

) ٥٠ -١(، لصالح شخص واحد أو لعدد من األشخاص ال یزید علـى خمـسین )١(دوالر) ١٠٠,٠٠٠

مــشاریع الحرفیــة الــصغیرة، مثــل محــالت البقالــة، ومحــالت الخیاطــة، وورش المــن مــستحقي الزكــاة، ك

 علـــىالحــدادة والنجــارة، هـــي المــشاریع التـــي تــدار مـــن قبــل أصـــحابها، والتــي یقتـــصر دور الــصندوق 

 .توفیر رأس المال والخبرة الفنیة الالزمة

ــــینوهــــي المــــشاریع التــــي یق: المــــشاریع المتوســــطة - ٢ ــــصندوق ویكــــون رأس مالهــــا مــــا ب         یمهــــا ال

 – ٣٠( ، لــصالح مجموعــة أشــخاص یكــون عــددهم مــا بــین )٢(دوالر) ٥,٠٠٠,٠٠٠ -١٠٠,٠٠٠( 

، وألن المـشاریع المتوسـطة، وبخاصـة الـصناعات الـصغیرة والمتوسـطة، )٣(من مـستحقي الزكـاة) ٢٥٠

بإنـشاء مـشاریع مـن هـذا  ق الخلیجـي للزكـاة،التي تمثل مفتاح التنمیة ألي بلد، فیجب أن یقوم الصندو

ساهموا فــي التنمیــة، لهــا أن یعولــوا أنفــسهم وأســرهم، ویــالقبیــل لــصالح الفقــراء، والتــي یمكــنهم مــن خال

ٕ إلقامة تلـك المـشاریع، واعفـائهم مـن ٍویجب على الحكومات تقدیم الدعم الالزم لهم مثل منحهم أراض

 . الضرائب لحین زوال فقرهم

                                                
 ٣٥,٠٠٠ و٣٥٠٠ي فإن المـشروعات الـصغیرة الحجـم هـي التـي یتـراوح رأسـمالها بـین  بحسب معاییر البنك الدول)1(

 دوالر، أمـا فـي ٥٠,٠٠٠ ألـف و٣٥,٠٠٠دوالر، أما المشروعات المتوسطة الحجم فهـي التـي یتـراوح رأس مالهـا بـین 
 ٨٠٠,٠٠٠ دینــار بحرینــي، والمتوســطة الحجــم مــا بــین ٨٠٠,٠٠٠دول المجلــس فالمــشروع الــصغیر یبلــغ رأس مالــه 

، فقــد اعتبــرت المــشروع CEDوبحــسب لجنــة التنمیــة االقتــصادیة األمریكیــة .  ملیــون دینــار بحرینــي٢,٥٠٠واقــل مــن 
لكین وأن یــدیر المــشروع دارة عــن المــاعــدم اســتقالل اإل: ل مــن الــشروط وهــيًصــغیرا عنــدما یــستوفي اثنــین علــى األقــ

مالـك واحـد أو عــدد قلیـل مـن المــالكین، العمـل فـي منطقــة و بعـضهم، أن یـتم تمویــل رأسـمال المـشروع مــن أالمـالكون 
ًمحلیة، فیكون العمال والمالكون فـي مجتمـع واحـد، أن یكـون حجـم المـشروع صـغیرا نـسبیا بالمقارنـة مـع القطـاع الـذي 

مــن % ٩٧ویــذكر أن المــشروعات الــصغیرة والمتوســطة الحجــم فــي الوالیــات المتحــدة األمریكیــة، تــشكل .ینتمــي إلیــه
ة جریــد :انظــر. مــن فــرص العمــل% ٥٨مــن النــاتج القــومي اإلجمــالي، و% ٣٤ المــشروعات، وتــسهم بنحــو إجمــالي

  . م٢٠١٢/ ٣ /٢٥، األحد ١٢٤٢٠: أخبار الخلیج البحرینیة، العدد
  .حدد حجم المشروع بحسب رأس المالی )2(
مــن شــخص آلخــر ٕال تــوزع الحــصص أو األســهم علــى عــدد المــالك بالتــساوي، وانمــا تختلــف نــسب الحــصص  )3(

  .  بحسب عدد ما یعیل من أنفس
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  :)١(على قیام هذا النوع من المشاریع ما لها من ممیزات عدیدة منها ما یليومما یشجع 

 لعــدم حاجتهــا إلــى رأس مــال كبیــر أو تكنولوجیــا متطــورة، إضــافة إلــى ًســهولة تأسیــسها نظــرا 

 .قدرتها على اإلنتاج والعمل في مجاالت التنمیة الصناعیة واالقتصادیة المختلفة

  منخفـضة وذلـك لطبیعــة الفـن اإلنتـاجي المـستخدم حیــث تـوفیر فـرص عمـل وبكلفــة اسـتثماریة

 عــن تواضــع مــؤهالت العمالــة المطلوبــة ممــا ًأســلوب اإلنتــاج كثیــف العمــل خفیــف رأس المــال، فــضال

یعـــزز دورهـــا فـــي امتـــصاص البطالـــة التـــي فـــي األغلـــب تتـــصف بتـــدني مـــستواها التعلیمـــي والمهنـــي 

 .وخاصة في البلدان النامیة

 ــــصناعات الحرفیــــة والــــسلع الغذائیــــة قــــدرة هــــذه المــــشاریع علــــ ى العمــــل فــــي مجــــال إنتــــاج ال

واالسـتهالكیة الــصغیرة والمتوســطة التــي یـتم الحــصول علیهــا مــن الخــارج األمـر الــذي یــساعد فــي ســد 

جانـــب مـــن احتیاجـــات الـــسوق المحلـــي مـــن هـــذه الـــسلع ممـــا یـــساهم فـــي تخفـــیض العجـــز فـــي میـــزان 

 .المدفوعات

 تجات التي یصعب إقامة صناعات كبیرة إلنتاجهاتغطیة الطلب المحلي على المن . 

  تعــد هــذه المــشاریع صــناعات مغذیــة لغیرهــا مــن الــصناعات ولهــا دورهــا فــي توســیع قاعــدة 

اإلنتاج المحلي، حیث تساهم في تلبیـة بعـض مـن احتیاجـات الـصناعات الكبیـرة سـواء بـالمواد األولیـة 

 .على االستفادة من مخلفات الصناعات الكبیرةأو االحتیاطیة، باإلضافة إلى قدرة هذه المشاریع 

  ال یحتـــاج العـــاملون إلـــى مـــستویات عالیـــة مـــن التـــدریب للعمـــل فـــي هـــذه المـــشاریع لبـــساطة 

 .التكنولوجیا المستخدمة

 مـــن احتیاجــــات الــــسوق المحلـــي، ممــــا یقلــــل مــــن ً هامــــاًتـــوفر منتجــــات هــــذه المـــشاریع جــــزءا 

 .االستیراد

                                                
  .م٢٠٠٩ مایو ١١ثنین اال ٢٤٣٩جریدة الوسط البحرینیة ، العدد : انظر )1(

 



٢٣٢ 
 

 تعــویض االســتیرادات والمــساهمة فــي التــصدیر فــي أحیــان  تــوفیر العملــة الــصعبة مــن خــالل 

كثیـرة، وتــستطیع مواجهــة تغییــرات الــسوق بــسرعة بعیــدا عــن الــروتین، حیــث تتمتــع بقــدر مــن التكییــف 

ــواء مـــن حیــــث كمیــــة اإلنتــــاج أو نوعیتــــه، ممـــا یعنــــي القــــدرة علــــى مواجهــــة  وفقـــا لظــــروف الــــسوق ســ

 .ات الركودالصعوبات في أوقات األزمات االقتصادیة وفتر

 :المشاریع الكبرى -٣

ً   نظـــرا للـــوفرة المالیـــة فـــي إیـــرادات الزكـــاة المتوقعـــة للـــصندوق الخلیجـــي للزكـــاة، والتـــي تـــصل إلــــى 

، فإنــه یــستطیع أن یقــیم مــشاریع كبــرى لــصالح جمیــع أصــناف مــستحقي الزكــاة، )١(اتملیــارعــشرات ال

 أصـناف مـستحقي الزكـاة مـشاریع من خالل التنوع في المشاریع بحیـث تنـشأ لكـل صـنف أو أكثـر مـن

  .كبرى تخدم تلك األصناف

  :ومن تلك المشاریع المقترحة ما یلي

حیث یستطیع الصندوق الخلیجي للزكـاة بالتعـاون مـع حكومـات الـدول : مشاریع تجاریة كبرى  - أ

إنشاء شركات تجاریة كبـرى، یـتم تخـصیص أسـهمها للفقـراء مـن مـستحقي الزكـاة وفـق شـروط محـددة، 

أن یـدرب وون المـشروع لعـدد معـین مـن الفقـراء، وأن یكونـوا ضـمن منطقـة جغرافیـة واحـدة، مثل أن یك

 .القادرون على العمل لیصبحوا من العاملین في مشروعهم وفق قدرات كل منهم

یــستطیع الــصندوق الخلیجــي للزكــاة فــي حالــة توظیــف األمــوال التــي : مـشاریع صــناعیة كبــرى  -  ب

، فــي بنــاء مــصانع كبـــرى ذات )غیــر الفقــراء( الزكــاة صــناف األخــرى مــن مــستحقيتخــص بعــض األ

أهمیة استراتیجیة على مستوى الدول الوطنیة أو على مستوى األمة، كبناء مـصانع أسـلحة فـي الـدول 

ٕالتـــي لهـــا خبـــرة فـــي هـــذا المجـــال كمـــصر وباكـــستان، وانـــشاء مـــشاریع زراعیـــة كبـــرى فـــي الـــدول التـــي 

                                                
  .من هذه الرسالة) ٢٦٢( ص انظر )1(

 



٢٣٣ 
 

للمعدات والسیارات في الـدول التـي لـدیها أیـدي عاملـة تصلح للزراعة كالسودان وبنجالدش، ومصانع 

 .كالیمن واألردن ومصر، وهكذا

ًفإذا نفـذت مثـل هـذه المـشاریع فـسوف یـستطیع الـصندوق الخلیجـي للزكـاة قلـب المعادلـة، فبـدال 

 بعــد أن یعیــنهم الــصندوق علــى اســتثمار -مــن أن یكــون الفقــر ســبب ضــعف األمــة، سیــصبح الفقــراء 

لــسواعد التــي تعیــد بنــاء األمــة، وسیــصبح عــرق جبــاههم بمثابــة الــدم الــذي یــسري فــي  هــم ا–أمــوالهم 

  .   العروق لیعید النبض في قلب األمة

  

 



٢٣٤ 
 

  :هالمؤسسات المساندة لنموذج مقترح للصندوق و: المبحث الرابع

نتصور من المعلوم أن أولویة توزیع الزكاة تكون لمستحقي الزكاة من أهل البلد، وال یمكن أن 

ندوق زكاة دولي إال بین دول غنیة تزید أموال زكاتها عن فقرائها، وهذا ما ینطبق على صاح نج

معظم دول الخلیج، لهذا وحتى یخرج الصندوق الخلیجي إلى الوجود، ال بد من قرارات سیادیة 

  :لقرارات یجب أن تكون على مستویینتصدر من قادة هذه الدول، وهذه ا

  .ؤسسات مستقلة للزكاة، وفق قوانین جبایة إلزامیة مستوى محلي بإنشاء م:األول

على مستوى خلیجي باالتفاق على إنشاء صندوق خلیجي للزكاة، تورد إلیه أموال : الثاني

 مع الدول اإلسالمیة على فتح مكاتب توزیع قالزكاة الفائضة عن حاجات سكان كل دولة، واالتفا

  .الزكاة خارج دول الخلیج

 هي :لخلیجي للزكاة نوعین من المؤسسات المساعدة، النوع األوللذلك سیكون للصندوق ا

صنادیق الجبایة، وتتمثل بالصنادیق الخلیجیة للزكاة، والنوع الثاني هي مكاتب التوزیع الخارجي، 

  .منهاوالتي ستنتشر في بالد المسلمین خاصة الفقیرة 

  :وسیتم عرض نماذج لهذه المؤسسات من خالل المطالب التالیة

  .)ًانموذجأدوق الزكاة القطري صن(: مؤسسات الجبایة: لب األولالمط

  .)ًاالزكاة الكویتي بالقاهرة أنموذجمكتب بیت (مكاتب التوزیع الخارجي : المطلب الثاني

 



٢٣٥ 
 

  :)كنموذج مقترح(صندوق الزكاة القطري  :مؤسسات الجبایة: المطلب األول

  :البنیة التشریعیة وآلیة التنفیذ: الفرع األول

  :مقترح لقانون الزكاة في كل دولة خلیجیة: ًأوال

قتـصر فیـه علـى ذكـر سأ لبقیة دول الخلـیج، والـذي ً أنموذجاهذا المقترح یقدم لدولة قطر لیكون

  :المواد الرئیسیة التالیة

  :)١(مادة 

  :الكلمات حیثما ترد المعاني التالیةفي تطبیق أحكام هذه القانون یقصد ب

  .زكاةالصندوق القطري لل: الصندوق -

  .المجلس األعلى للزكاة: الدیوان -

  .)دیوان الزكاة(رئیس المجلس األعلى للزكاة : األمیر -

  .رئیس الهیئة الشرعیة للصندوق: المفتي -

 .مجلس إدارة الصندوق: المجلس -

 . مساعد نائب األمیر ورئیس مجلس إدارة بیت الزكاة: المساعد -

  .المدیر العام للصندوق: المدیر -

  :)٢ (مادة

ئــــة أمیریــــة للزكــــاة، ذات میزانیــــة مــــستقلة باســــم الــــصندوق القطــــري للزكــــاة، تكــــون لهــــا تنــــشأ هی

  .الشخصیة االعتباریة، وتخضع لإلشراف المباشر من سمو األمیر

  :)٣ (مادة

  :تتكون موارد بیت الزكاة من اآلتي

 



٢٣٦ 
 

ء مـي مـن أمـوال جمیـع مـواطني دولـة قطـر سـوااًأموال الزكاة الواجبة شرعا التي تحـصل بـشكل إلز .١

 خارجهـا، ومـن أمـوال مـواطني مأكانـت أمـوالهم داخـل قطـر أ اعتباریة، وسواء مأأكانت شخصیاتهم حقیقیة 

  .دول الخلیج العربیة في قطر، والزكاة التي تقدم طواعیة من غیر مواطني دول الخلیج

الهبـــــات والـــــصدقات والتبرعـــــات التـــــي تقـــــدم مـــــن الهیئـــــات والمؤســـــسات العامـــــة والجمعیـــــات  .٢

  .األفراد التي یقبلها مجلس اإلدارةوالشركات و

  .اإلعانات السنویة من الدولة .٣

  :)٤(مادة 

  :سم دیوان الزكاة، برئاسة سمو ولي العهد وعضویة كل منابیشكل مجلس أعلى للصندوق 

 .رئیس الوزراء .١

 .وزیر الخارجیة .٢

 .وزیر الداخلیة .٣

  . اإلسالمیةشؤونوزیر األوقاف وال .٤

 .وزیر االقتصاد والمالیة .٥

 ).البنك المركزي(مصرف قطر المركزي  محافظ  .٦

عدد من الشخـصیات العامـة مـن ذوي الخبـرة والكفـاءة ممـن ال یتولـون أي وظیفـة عامـة ویـتم  .٧

  . قرار من سمو األمیرهبتشكیلتعیینهم لمدة ثالث سنوات قابلة للتجدید ویصدر 

  :)٥ (مادة

وى، تـشكل بقــرار تكـون للـصندوق لجنـة شـرعیة تــشرف علـى أعمـال الـصندوق تــسمى لجنـة الفتـ

ُمن سمو األمیر، وتنتخب رئیسها من بـین أعـضائها لیـصبح مفتیـا للـصندوق بعـد أن ی  اختیـاره مـن ُّرَقـً

  .قبل سمو األمیر

 



٢٣٧ 
 

  :)٦(مادة 

  : ممثل األمیر لشؤون الزكاة، وعضویة كل منهیرأسیكون للصندوق مجلس إدارة 

 ).وكیل وزارة الداخلیة( الداخلیة  ممثل عن وزارة .١

  . اإلسالمیةشؤون وزارة األوقاف والممثل عن .٢

  . ممثل عن وزارة االقتصاد والمالیة .٣

 .ممثل عن وزارة األعمال والتجارة .٤

 . االجتماعیة والعملشؤونممثل عن وزارة ال .٥

 .ممثل عن سوق الدوحة لألوراق المالیة .٦

 ویـــتم تعییـــنهم دارة،واإلعــدد مناســـب مــن المـــواطنین مــن ذوي الخبـــرة والكفــاءة فـــي االقتــصاد  .٧

  .بقرار من سمو األمیر لمدة ثالث سنوات قابلة للتجدید

  :)٧(مادة 

  :دارة االختصاصات اآلتیةاإلیمارس مجلس 

  . رسم السیاسة العامة لصندوق الزكاة .١

ًجبایــة أمــوال الزكــاة، وتحدیـــد مــا یــصرف منهـــا محلیــا، ورفــع تقریــر بفـــائض أمــوال الزكــاة إلـــى  .٢

  . نائب سمو األمیر لشؤؤن الزكاة

ـــــضة الزكـــــاة اتخـــــاذ مـــــا .٣ ـــــذكیر المـــــسلمین بحكمـــــة فری  یلـــــزم مـــــن وســـــائل الـــــدعوة واإلعـــــالم، لت

ومشروعیتها، وحثهم على وجوب أدائها، وتعریفهم بمقاصد الصندوق، كما یقوم الـصندوق بـالرد علـى 

ًاستفسارات المسلمین في كل ما یتعلق بالزكاة وجوبا وقدرا ومصرفا ً ً.  

. العمـــل بالـــصندوق والالئحـــة الداخلیـــة لمجلـــس اإلدارةوضـــع اللـــوائح اإلداریـــة والمالیـــة لتنظـــیم  .٤

  .ویصدر بهذه اللوائح قرار من سمو األمیر

 



٢٣٨ 
 

  . تعیین مدیر لصندوق الزكاة وتحدید اختصاصاته .٥

  :)٨(مادة 

تعفــى جمیــع المعــامالت والــدعاوي المتعلقــة بالــصندوق وممتلكاتــه مــن الــضرائب والرســوم علــى 

  .اختالف أنواعها

  :)٩ (مادة

 مــن عــشر شخــصیات مــن ذوي الجــاه فــي المجتمــع یمثلــون ســمو األمیــر، یرأســها تــشكل لجنــة

  .ممثل األمیر لشؤون الزكاة، تسمى لجنة الزكاة األهلیة، یتم تعینهم بقرار أمیري

  :)١٠(مادة 

تـــشكل لجنـــة مـــن الخبـــراء الـــشرعیین والقـــانونین واالقتـــصادیین إلعـــداد الالئحـــة التنفیذیـــة لهـــذا 

ٕاألمیــر لــشؤون الزكــاة، تبــین فیهــا تفاصــیل الوعــاء الزكــوي واجــراءات الجبایــة القــانون بإشــراف ممثــل 

  .ٕالمناسبة، وآلیات التوزیع المحلي، واجراءات نقل فائض الزكاة إلى صندوق الزكاة الخلیجي

  :)١١(مادة 

علــى ســـمو ولـــي العهــد ورئـــیس مجلـــس الـــوزراء والــوزراء كـــل فیمـــا یخــصه تنفیـــذ هـــذا القـــانون، 

  .ریخ نشره بالجریدة الرسمیةویعمل به من تا

  :مقترح مختصر لالئحة التنفیذیة: ًثانیا

 الالئحة التنفیذیة الخطـة التفـصیلیة التـي توضـح الخطـوات العملیـة للتنفیـذ، التـي یمكـن مـن ُّعدُت

خاللها تطبیق النصوص القانونیة في أرض الواقع، لتتحقـق األهـداف التـي وضـعت تلـك القـوانین مـن 

ـــذلك كـــان  ًالزمـــا أن أقـــدم هـــذه الالئحـــة المقترحـــة لتنفیـــذ القـــانون المقتـــرح إلنـــشاء الـــصنادیق أجلهـــا، ل

المحلیــة فــي دول الخلــیج العربیــة، وقــد اعتمــدت فــي ذلــك بــشكل كبیــر علــى الالئحــة التنفیذیــة لقــانون 

الزكــاة الكـــویتي والالئحـــة التنفیذیــة لجبایـــة الزكـــاة بالمملكــة العربیـــة الـــسعودیة، بعــد أن أجریـــت بعـــض 

 



٢٣٩ 
 

 ،، لــذلك سأقتــصر علــى المــواد المهمــة التــي تخــدم المقتــرح)١(لتعــدیالت التــي تناســب المقتــرح المقــدما

  .انهاظوسأترك لمن یفضل زیادة التفاصیل أن یطلع علیها في م

  :)١(مادة 

ًتــستحق الزكــاة علــى جمیــع مــواطني دولــة قطــر ذكــورا أو إناثــا بــالغین أو قاصــرین أو محجــورا  ً ً

 خارجهــا، مكانــت أمــوالهم داخــل قطــر أأ اعتباریــة، وســواء مخــصیاتهم حقیقیــة أكانــت شعلــیهم، ســواء أ

  .ومن أموال مواطني دول الخلیج العربیة في قطر

  :)٢(مادة 

تقدر رؤوس األموال وغالتها وكل الواردات واألرباح والمكاسب التـي تـدخل علـى المكلفـین مـن 

تنیــات نقدیــة مهمــا كــان نوعهــا وكانــت مزاولــة تجــارة أو صــناعة أو أعمــال شخــصیة أو ممتلكــات ومق

صفتها بما في ذلـك الـصفقات المالیـة والتجاریـة وریـع الـسهوم وبـصورة إجمالیـة علـى كـل دخـل نـصت 

ًم بهـا فـي نهایـة الـسنة طبقـا للنـصوص َّوَقـُالشریعة السمحاء بوجوب الزكاة علیه، بموجـب قیمهـا التـي ت

  .الشرعیة الواردة فیها

  :)٣(مادة 

لخاضـــع علـــى أســـاس الـــدخل اإلجمـــالي النـــاتج عـــن العملیـــات علـــى اخـــتالف یتحـــدد الـــدخل ا

  .ًأنواعها بعد خصم الخصومات المسموح بها شرعا، كالمصروفات والتكالیف التي تتكبدها الشركة

  :)٤(مادة 

 وأصحاب التراخیص في مزاولة األنـشطة المهنیـة المكلفـین بالزكـاة، اتتلتزم الشركات والمؤسس

  . من بدء سریان القانونًوق الزكاة في مدة ال تتجاوز تسعین یومابالتسجیل لدى صند

  

                                                
 .وما بعدها/ ٤٤/ ص في الفصل الثانيلقد سبق ذلك في أماكن سابقة من الرسالة ) 1(
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  :)٥(مادة 

علــى جمیــع الشخــصیات االعتباریــة الخاضــعة للزكــاة أن تقــدم اإلقــرار المــالي لــصندوق الزكــاة 

 مـن قبـل أحـد مكاتــب المحاسـبة والمراجعـة المعتمـدة لـدى الــصندوق خـالل مـدة ال تتجـاوز الیــوم ًمـدققا

مــع اإلقــرار الــشهر الرابــع التــالي لنهایــة الفتــرة الخاضــعة وســداد المبلــغ المــستحق الخــامس عــشر مــن 

  :على أن یرفق به اآلتي

  .المیزانیة العمومیة والقوائم المالیة واإلیضاحات المتممة لها .١

  .المستندات المؤیدة للتوزیعات النقدیة المستلمة .٢

 .محضر الجمعیة العمومیة .٣

  .المعتمد لإلقرار المالي الذي تلتزم به الشركات الخاضعة للقانون بالنموذج ًویصدر الصندوق تعمیما

  :)٦(مادة 

ًجمیــع األفــراد والــشركات الــذین یزاولــون أعمــاال تجاریــة أو صــناعیة أو مهنیــة ملزمــون بمـــسك 

یتعلــــق  دفـــاتر حـــسابیة منظمـــة یبـــین فیهــــا رأس المـــال ومـــا دخـــل علـــیهم أو خــــرج مـــنهم فـــي كـــل مـــا

، ًقیـــق الزكـــاة المفروضـــة علـــیهم شـــرعاً لتكـــون مرجعـــا لتح؛ خـــالل كـــل عـــاماباألعمـــال التـــي یمارســـونه

 ویــشترط أن تكــون هــذه الــدفاتر مــصدقة مــن المحكمــة التجاریــة أو كتــاب العــدل فــي الجهــات التــي ال

  .یوجد فیها محكمة تجاریة

  :)٧(مادة 

للجــــان ًتقــــدیر زكــــاة المواشــــي واألنعــــام والــــزروع وفقــــا لألحكــــام الــــشرعیة، وتحــــصل بواســــطة ا

 .المختصة بالصندوق

  :)٨(مادة 

علــى المكلــف ســداد المبلــغ المــستحق علیــه مــن واقــع اإلقــرار خــالل مــدة ال تتجــاوز منتـــصف 

  .شهر رمضان الكریم
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  :)٩(مادة 

ن هذه الالئحة ومراجعته، م) ٥(ار المالي المشار إلیه بالمادة یحق لصندوق الزكاة فحص اإلقر

كما یحق له إجراء  ء المستندات المؤیدة له وكافة الوقائع الثبوتیة، علیه على ضوًجري تعدیالیوله أن 

الربط التقدیري على الشركات الخاضعة للقانون التي لم تلتزم بتقدیم اإلقـرار المـالي والحـاالت األخـرى 

  . للتعامیم التنفیذیة التي یصدرها الصندوقًالتي یتعذر فیها تحدید الدخل الخاضع طبقا

  :)١٠(مادة 

، أو الـربط بطریقـة التقـدیر أن ون في حالة تعـدیل اإلقـرار المـاليلمكلفین الخاضعین للقانیحق ل

، ویكـــون ربــط المبلـــغ  مــن تــاریخ إخطارهـــا بكتــاب الــربطًتهم كتابـــة خــالل ســتین یومـــاایقــدموا اعتراضــ

 ، ویلتـــزم المكلـــف بالـــسدادنقـــضى المیعـــاد المـــذكور دون اعتـــراض واجـــب األداء إذا اًالمـــستحق نهائیـــا

  .ً التالیة العتبار الربط نهائیاًخالل الثالثین یوما

  :)١١(مادة 

ٕ، واذا اتفـق  التالیـة لتـاریخ تقدیمـهًعلى صندوق الزكاة البت في االعتـراض خـالل التـسعین یومـا

الــــصندوق مــــع المكلــــف علــــى تحدیــــد المبلــــغ المــــستحق خــــالل الفتــــرة المــــشار إلیهــــا یــــتم ربــــط المبلــــغ 

 التالیـة علــى ً، وعلــى المكلـف دفعـه خـالل الثالثــین یومـاًق ویـصبح نهائیـاالمـستحق بموجـب هـذا االتفــا

  . لهاالعتراض بمثابة رفض، ویعتبر عدم رد الصندوق على تاریخ االتفاق

  :)١٢(مادة 

 كــان لــه أن یطعــن فــي قــرار الــرفض أمــام لجنــة ًفــض اعتــراض المكلــف صــراحة أو ضــمناُذا رإ

 مــن تــاریخ إخطارهــا بــرفض االعتــراض أو مــن ً یومــاالطعــون المختــصة فــي الــصندوق خــالل ثالثــین

، ویــتم الطعـن كتابـة بطلـب یقـدم إلـى اللجنـة المــذكورة ت میعـاد البـت فـي االعتـراض دون ردتـاریخ فـوا
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 بتـشكیل لجنـة الطعـون أو ًویصدر نائـب األمیـر لـشؤون الزكـاة قـرارا.  به كافة المستندات المؤیدةًمرفقا

  .ٕواجراءات عملهاأكثر ویحدد القرار اختصاصاتها 

  :)١٣(مادة 

 مـن تـاریخ ًیعتبر المبلغ المستحق بموجـب قـرار لجنـة الطعـون واجـب األداء خـالل ثالثـین یومـا

  .ٕاإلخطار بكتاب الربط بناء على قرار اللجنة حتى وان تم الطعن علیه أمام المحاكم

  :)١٤(مادة 

لــة قطــر، ویــورد مــا فــاض یتــولى صــندوق الزكــاة توزیــع أمــوال الزكــاة علــى مــستحقیها داخــل دو

  .القعدة من كل عامي صندوق الزكاة الخلیجي خالل شهر ذمنها إلى 

  :)١٥(مادة 

یقــــوم الــــصندوق بالتنــــسیق مــــع الجهــــات الحكومیــــة بعــــدم تقــــدیم الخــــدمات للمكلفــــین مــــن الشخــــصیات 

  .امات المقررة علیهااالعتباریة الخاضعة للقانون إال بعد تقدیم هذه الشخصیات ما یفید براءة ذمتها من االلتز

  :)١٦(مادة 

،  تــاریخ صــدورهالــى المــسئولین كــل فیمــا یخــصه تطبیــق أحكــام هــذه الالئحــة ویعمــل بهــا مــنع

  .وتنشر بالجریدة الرسمیة
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 لجنة تنمية الموارد 

 لجنة التوزيع المحلي

 الزكاة األهلية لجنة
 

  العام المدیر   المحليلجنة اإلستثمار

 إدارة التخطيط والمتابعة

  

 واإلعالم العامة العالقات إدارة

  لتشريعاتإدارة ا

  اصندوق العاملين عليه

 مكتب المدير العام

  مكتب الرقابة والمراجعة

  األعلى المجلس

 التنسیق لجنة
  الخلیجیة

  الزكاة لشؤون األمیر ممثل

  المزكین كبار دیوان  اإلدارة مجلس   والتشریع الفتوى ھیئة
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  : وتوزیع المهامةالوحدات اإلداری: الفرع الثالث

  :)١(طريُصندوق الزكاة القالوحدات اإلداریة الرئیسیة ل  - أ

 .میررئاسة سمو األب: س األعلىالمجل -١

 . ممثل األمیر لشؤون الزكاة -٢

 .  مجلس اإلدارة -٣

 .المدیر العام -٤

  .نائب المدیر العام لشؤون الجبایة -٥

  .نائب المدیر العام لشؤون الصرف والتوزیع -٦

 .نائب المدیر العام للشؤون المالیة -٧

  :أفرع الوحدات اإلداریة وبعض اختصاصاتها  - ب

ي الجزئي لبعض المؤسسات الزكویة الخلیجیة، كالتمیز النسبي بالنظر إلى التمیز اإلدار

لمصلحة الزكاة والدخل السعودیة في الجبایة، وتمیز بیت الزكاة الكویتي في التوزیع، فقد اعتمدت 

في وضع الهیكل اإلداري على الدمج بین مزایاهما، مع إضافة بعض الوحدات الجدیدة التي تخدم 

 مؤسسات الزكاة الحالیة، لذلك سوف أقتصر على ذكر أسماء نیزه عأهداف الصندوق المقترح وتم

ًالوحدات التنفیذیة المهمة فقط، وذلك تفادیا لإلطالة والتكرار، فقد ذكرت بعضها في الفصل السابق، 

  .في دراسة واقع جبایة الزكاة في كل من دولة الكویت والمملكة العربیة السعودیة

  :    األعلىالوحدات التابعة للمجلس: ًأوال

  :وتختص باآلتي: الهیئة الشرعیة -١

 النظر في اللوائح التنظیمیة لصندوق الزكاة، واقتراح تصحیحها بما یوافق الشریعة اإلسالمیة.  

                                                
 ). وما بعدها٨٢(ي ص لزكاة الكویتتقسیم الوحدات اإلداریة لبیت ا: انظر )1(
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 ابقتها ألحكام الشریعة اإلسالمیةاالطالع على أعمال صندوق الزكاة وأنشطته، لضمان مط.  

 معروضة على الهیئة من قبل مجلس اإلدارة إبداء الرأي من الوجهة الشرعیة في المسائل ال

  .ٕواللجان المتفرعة عنه وادارة بیت الزكاة

 وائح التنظیمیة  الحق في اإلطالع على جمیع الل- في سبیل تمكینها من أداء المهام - للهیئة

  .، والمبادئ المتبعة للتورید والتنمیة والتوزیعوالنماذج العملیة

 لعملیة التي یظن أنها وقعت مخالفة ألحكام الشریعةللهیئة طلب النظر في التطبیقات ا . 

 :دیوان كبار المزكین -٢

هو مجلس یضم كبار المزكین من الشخصیات الحقیقة، كرجال األعمال، أو ممثلي 

  .الشخصیات االعتباریة كالشركات والمؤسسات الكبرى، في القطاعین العام والخاص

مثلون المكلفین، وال یتم تعیینهم بإرادة أحد، شكل دیوان كبار المزكین من مائة عضو، یتوی

ٕوانما أیدیهم البیضاء هي من تعینهم، حیث یتم اختیارهم باعتبار ما قدموه من زكاة أموالهم استجابة 

 من جهة، وتعاونهم مع ولي األمر الذي أمره اهللا أن لذي أمرهم أن یأتوا زكاة أموالهمهللا تعالى ا

عتبار حصولهم على شرف اعلى من أمر اهللا أن تكون لهم، وبا یأخذ أموال الزكاة منهم ویرده

عهم، یاألوائل المائة األكثر زكاة في قطر، مما یترتب على ولي األمر واجب استشارتهم، وتشج

ما یلیق بمهم، فیمنح وسام الزكاة منحون من وسائل التشجیع الحدیثة  سواهم، فینلیكونوا قدوة لم

 على بقائه في الدیوان لمدة خمس سنوات، ویمنح ظ ولكل من حافام،ئل كل عااألمیري للعشرة األو

ًكل عضو سنویا شهادة وكتاب شكر من سمو األمیر، وذلك من خالل الحفل السنوي الذي یقیمه 

  .  ًسمو األمیر شخصیا لیلة عید الفطر السعید من كل عام

  : ممثل سمو األمیر لشؤون الزكاةالوحدات التابعة لمعالي : ًانیاث

 .رئیس مجلس إدارة الصندوق -١
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 : وهي همزة الوصل مع الصندوق الخلیجي للزكاة وتختص بما یلي: لجنة التنسیق الخلیجیة -٢

  .طریة إلى الصندوق الخلیجي للزكاةُاإلشراف على تورید أموال الزكاة الق -

 .التنسیق مع األمانة العامة لمجلس التعاون -

  .التنسیق الدائم مع الصندوق الخلیجي للزكاة -

  : الوحدات التابعة لمجلس اإلدارة :ًثالثا

وظیفتهـــا العمـــل علـــى زیـــادة مـــوارد الـــصندوق، بواســـطة وضـــع الخطـــط : لجنـــة تنمیـــة المـــوارد -١

ة دذلـك علـى زیـا للبرامج اإلعالمیة، وابتكار األسالیب الحدیثة في توعیة الناس بفریـضة الزكـاة، لیعـود

  . مستمرة في إیرادات الصندوق

وهــي عبــارة عــن شخــصیات قطریــة مرموقــة مــن وجهــاء القبائــل وكبــار : یــةللجنــة الزكــاة األه -٢

 سـمو األمیـر لتطبیـق التجار وأصحاب الجاه، یتصدقون بجاههم وخبـرتهم لـصالح الجهـود التـي یبـذلها

 مـن ًا وظیفتهم حث الناس على طاعة ولي األمر فیمـا أمـره اهللا تعـالى فیمـا یخـص ركنـ.فریضة الزكاة

ضة الزكاة، وذلك من خالل جمیع الوسـائل االجتماعیـة، كزیـارة كبـار التجـار فـي  فریوأركان الدین وه

  .مجالسهم وغیر ذلك من الوسائل التي یرونها وفق عادات وتقالید البلد

ٕهـي لجنـة تقـوم بدراسـة واقـرار االسـتثمارات لـصالح الفقـراء فـي دولـة : لجنة االستثمار المحلي -٣

 أو عــشریة تهــدف إلــى جعــل قطــر خالیــة مــن الفقــراء قطــر، والتــي یجــب أن تكــون لهــا خطــة خمــسیة

المــستحقین للزكــاة، مـــن خــالل تحویــل الفقـــراء القــادرین علــى العمـــل إلــى منتجــین مـــن جهــة، وتملیـــك 

ومـن األعمـال . ًالفقراء غیر القادرین على العمل أسهما في مؤسسات لصالح الفقراء یـدیرها الـصندوق

 :التي یجب أن تقوم بها ما یلي

 .للوائح والنظم والضوابط االستثماریة الالزمة ألموال بیت الزكاةاعتماد ا -

  . دراسة المشاریع االستثماریة واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها -
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  .شراف على المحفظة االستثماریة واتخاذ ما یلزم حیالها اإل -

  . مناقشة تقاریر الجهات الرقابیة بشأن استثمارات الصندوق -

دد مــن خاللهــا المیزانیــة الــسنویة حــتتا عمــل الدراســات التــي هــ ووظیفت:ِّلجنــة التوزیــع المحلــي -٤

التــي ینفقهــا الــصندوق داخــل دولــة قطــر، وتــشرف كــذلك علــى المــشاریع االســتثماریة المحلیــة، ویقــاس 

عمـال التـي یجـب أن ومـن األ. نجاحها على مقدار ما ینقص من عدد مستحقي الزكـاة فـي دولـة قطـر

 :تقوم بها ما یلي

  .ِّللوائح والنظم الخاصة بالتوزیع المحلياعتماد ا -

  .ّألفراد واألسر والهیئات المحلیةاإقرار مقادیر المساعدات المستحقة لكل من  -

 . عن إنجازاتهاً دوریاًترفع إلى مجلس اإلدارة تقریرا -

 :الوحدات التابعة للمدیر العام مباشرة: ًرابعا

 .مكتب المدیر العام -١

غة األحكــام الــشرعیة التــي تقرهــا هیئــة الفتــوى والتــشریع علــى ومهمتهــا صــیا: إدارة التــشریعات -٢

لـــصندوق تعمـــل وفـــق هیئـــة قـــوانین تنفیذیـــة، وتقـــوم بالمراقبـــة المیدانیـــة للتأكـــد مـــن أن جمیـــع وحـــدات ا

 :تتكون من األقسام التالیةو .الضوابط الشرعیة

 قسم الضوابط الشرعیة.  

 قسم النظم القانونیة .  

وظیفتها وضع الخطط الالزمـة لتنفیـذ األعمـال اإلداریـة مـن جهـة، و: إدارة التخطیط والمتابعة -٣

واألعمـــال االســـتثماریة مـــن جهـــة أخـــرى، حیـــث تحـــول الـــرؤى المـــستقبلیة التـــي یقررهـــا مجلـــس اإلدارة 

والمدیر العام إلى خطط واقعیـة، وتحـول كـذلك مقترحـات لجنـة االسـتثمار المحلـي، إلـى مـشاریع قابلـة 

 :وتتكون مما یلي. ًا میدانیا، من خالل إدارة االستثمارللتطبیق، تشرف على تنفیذه
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 قسم التخطیط اإلداري.  

 قسم التخطیط االستثماري 

 .إدارة العالقات العامة واإلعالم -٤

 قسم العالقات العامة. 

 قسم اإلذاعة والتلفزیون . 

 قسم الصحافة والنشر. 

  .مكتب الرقابة والمراجعة والتدقیق -٥

صرف منــه للعـــاملین علـــى جبایـــة وتوزیـــع الزكـــاة، ُدوق یـــوهـــو صـــن: صــندوق العـــاملین علیهـــا -٦

 . خاصة في الدول التي ال تستطیع تحمل تكالیف الجبایة والتوزیع

 : الوحدات التابعة لنائب المدیر العام للجبایة: ًخامسا

ة إلى أعماله القیاسیة المعروفة، یكون للمركز شاشة عرض افباإلض: مركز نظم المعلومات -١

مة ان العاكمالساعة، تنقل في شاشة العرض في المجمعات التجاریة الكبرى واألمباشر على مدار 

، وفي الشریط اإلخباري بتلفزیون قطر، وهي عبارة عن عدد مستمر یظهر آخر )رنیش الدوحةوك(ــك

 ًقب، على أن یرتبط إلكترونیاارقم لقیمة الزكاة مع عرض أسماء آخر خمسة مزكین لمن یر

  .بار مسؤولي الصندوقًمیر شخصیا وكو األوبتفاصیل أكثر مع سم

  .مركز االتصال -٢

 .إدارة العالقات العامة واإلعالم -٣

ومهمتها فحص إقرارات المكلفین والتأكد من صحة البیانات الواردة بها : إدارة الفحص والربط -٤

وموافقتها لألنظمة والتعلیمات المطبقة من خالل القیام بالفحص المكتبي والمیداني  ،وسالمتها

 



٢٤٩ 
 

وتعدیل الربوطات التي یتوجب تعدیلها ومراجعة إقرارات المكلفین الذین ال یقدمون حسابات نظامیة 

 :بإجراء الربط التقدیري، وتتكون مما یلي

 صحاب الحسابات النظامیة، وهم كبار المزكین  ویختص بالمكلفین أ:قسم الحسابات النظامیة

  .في العادة

 الذین لیس لدیهم دفاتر حسابات نظامیة، وهم عادة ویختص بالمكلفین: قسم الربط التقدیري 

  .صغار المكلفین ومن أصحاب المهن الحرفیة

 ٕویختص بالمراجعة النهائیة للربوط واقرارها أو تعدیلها: قسم المراجعة . 

ومهمتها توفیر المعلومات التي یحتاجها المكلفون وتسجیل المكلفین : إدارة خدمات المكلفین -٥

ت اإلقرارات والتأكد من صحة المعلومات المدخلة وكذلك توزیع النماذج وتلقي الجدد وتسجیل بیانا

استفسارات المكلفین والتحدیث المستمر لملفات المكلفین ورصد حسابات المكلفین ومتابعتها، 

  .ٕاصدار الشهاداتو

 وفـــق نـــصوص ًمقـــررة شـــرعا مـــن جمیـــع المكلفـــینومهمتهـــا تحـــصیل الزكـــاة ال: إدارة التحـــصیل -٦

 : وتنقسم إلى األقسام التالیةالقانون،

 قسم زكاة الشركات الحكومیة. 

 قسم زكاة الشركات المساهمة. 

 قسم زكاة الشركات والمؤسسات الخاصة. 

 قسم زكاة األفراد. 

 قسم زكاة الثمار واألنعام .  

 قسم الصدقات الجاریة. 

 قسم الهبات والتبرعات. 
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  : التوزیعالوحدات التابعة لنائب المدیر العام للصرف و: ًسادسا

وهـــي الجهـــة المـــسؤولة عـــن التأكـــد مـــن أحقیـــة المتقـــدمین لطلـــب : إدارة البحـــث واالعتمـــادات -١

 هیر مــا یحـق لهــم أخـذه، وفــق مـا تقــررًأمـوال الزكـاة، مــن خـالل دراســة حـاالت المتقــدمین میـدانیا، وتقـد

 :م التالیةاالنظم المعتمدة، وتتكون من األقس

 رجال–نساء : (قسم البحث االجتماعي (.  

 قسم المراجعة والمتابعة  . 

وتخــــتص بـــالتوزیع المباشــــر وغیـــر المباشــــر علـــى المــــستحقین، وتتفـــرع منهــــا :  إدارة التوزیـــع -٢

 :م التالیةااألقس

 ویخـــتص بـــالتوزیع علـــى المـــستحقیین الـــشرعیین مباشـــرة، عـــن طریـــق : قـــسم التوزیـــع المباشـــر

 :الشعب التخصصیة التالیة

o شعبة الفقراء. 

o م والغارمین وابن السبیلشعبة المؤلفة قلوبه. 

o شعبة البرامج الموسمیة. 

 ویخــــتص بــــالتوزیع غیــــر المباشــــر حیــــث یتعــــاون مــــع المؤســــسات : قــــسم التوزیــــع المؤســــسي

  : الحكومیة والخاصة في إیصال أموال الزكاة إلى مستحقیها، عن طریق الشعب التالیة

o شعبة البرامج الصحیة والتعلیمیة. 

o شعبة الخدمات االجتماعیة. 

خــتص بتنفیــذ المــشاریع االســتثماریة التــي تقرهــا لجنــة االســتثمار، وذلـــك تو: ارة االســتثمار إد -٣

 :عن طریق األقسام التالیة
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 عـــة مـــن وویخـــتص باالســـتثمارات الجماعیـــة التـــي تملـــك لمجم: قـــسم االســـتثمارات الجماعیـــة

  :ب التالیةعن طریق الشع. المستحقین الشرعیین وفق الضوابط الشرعیة التي تقرها هیئة الفتوى

o وتخـتص بالمـشاریع التـي تخـصص لمـستحقین غیـر قـادرین علـى : شـعبة االسـتثمارات الوقفیـة

 .ٕالقیام بها أنفسهم، وانما تشغل ویكون ریعها لهم

o ن للزكـــاة ویع الجماعیـــة التـــي یـــستطیع المـــستحق وتقـــوم بالمـــشار: شـــعبة االســـتثمارات المهنیـــة

  .تشغیلها بأنفسهم تحت إشراف الصندوق

 ویختص بالمـشاریع الشخـصیة التـي تقـدم للمـستحقین لتحـویلهم مـن :لشخصیةمشاریع اقسم ال 

عــاطلین إلــى عــاملین، كمــشاریع الحرفیــة والزراعیــة وفــتح المحــالت التجاریــة، وتربیــة الماشــیة وغیرهــا 

 .من المشاریع الشخصیة، وتنفذ تحت إشراف الصندوق

إلـــى  ال تتقـــدم بطلباتهـــا ة، والتـــيویخـــتص بحقـــوق األســـر المتعففـــ:   مكتـــب األســـر المتعففـــة -٤

ٕالــــصندوق، وانمــــا یعلــــم الــــصندوق بحاجاتهــــا عــــن طریــــق الثقــــات مــــن أعیــــان البلــــد، أو عــــن طریــــق 

 .  المؤسسات االجتماعیة والخیریة المعتمدة

ویخــصص للحــاالت العاجلــة التــي ال تتحمــل التــأخیر، كحــاالت : صــندوق الحــاالت الطارئــة -٥

  .الحریق والهدم وحوادث الطرق

  :الوحدات التابعة لنائب المدیر العام للشؤون المالیة: ًابعسا

وهي الوحدات اإلداریة التي تعتبر قیاسیة في المؤسسات، حیـث تهـتم بالـشأن الخـدمي للكـادر المـسیر 

 :للمؤسسة، وتتكون من اإلدارات التالیة

 .مكتب الشؤون القانونیة .١

 :وتتكون من األقسام التالیة: إدارة الشؤون المالیة .٢
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 العامةةقسم المیزانی  . 

 قسم الحسابات. 

 سم الرواتبق . 

 قسم المشتریات. 

 قسم المخازن . 

 قسم محاسبة الزكاة والخیرات . 

 قسم التدقیق  . 

 قسم الخزینة . 

 قسم االستقطاعات . 

 قسم صرف المساعدات. 

 قسم شؤون المقترضین. 

 قسم محاسبة القروض . 

 :التالیةوتتكون من األقسام : إدارة الموارد البشریة .٣

  قسم شؤون الموظفین 

 قسم تطویر وتقییم األداء. 

 قسم التدریب. 

 قسم التطویر ووصف الوظائف. 

 قسم التعیین وانهاء الخدمة ٕ . 

 قسم الدوام واإلجازات. 

 :وتتكون من األقسام التالیة: إدارة الخدمات العامة .٤
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 قسم الصیانة. 

 قسم اإلنشاءات. 

  :آلیة عمل الصندوق: الفرع الرابع

  :أن تعتمد آلیة عمل الصندوق على ما یليیجب 

مــن الناحیــة النظریــة تطبــق الخطــوات التــي وردت فــي الالئحــة التنفیذیــة للــصندوق، والتــي ال  -١

 .ًینبقي تكرار ما ورد فیها تجنبا للتكرار

أمــا مــن الناحیــة العملیــة فیجــب علــى صـــندوق الزكــاة القطــري تــدریب الكــادر المــسؤول عـــن  -٢

صلجة الزكـاة والـدخل الـسعودیة، أمـا كـادري التوزیـع واإلدارة فیـدربون بالتنـسیق الجبایة بالتنسیق مـع مـ

ًمع بیت الزكاة الكویتي، نظرا لما ذكرته سـابقا مـن تمیـز الـسعودیة فـي جانـب الجبایـة، وتمیـز الكویـت  ً

 .في جانب التوزیع

  :الخاضعون لقانون الزكاة: ًأوال

ً جمیــع مـواطني دولــة قطـر ذكــورا أو إناثـا بــالغین وهـم وفــق المـادة األولــى مـن الالئحــة التنفیذیـة ً

ــــة، وســــواء  ــــة أو اعتباری ــــیهم، ســــواء أن كانــــت شخــــصیاتهم حقیقی كانــــت أًأو قاصــــرین أو محجــــورا عل

  . أموالهم داخل قطر أو خارجها، ومن أموال مواطني دول الخلیج العربیة في قطر

  :الوعاء الزكوي: ًثانیا

 مـــن الالئحـــة التنفیذیـــة بأنـــه رؤوس األمـــوال وغالتهـــا وكـــل  بالمـــادة الثانیـــةهوهـــو مـــا أشـــیر إلیـــ

الـــواردات واألربـــاح والمكاســـب التـــي تـــدخل علـــى المكلفـــین مـــن مزاولـــة تجـــارة أو صـــناعة أو أعمـــال 

شخصیة أو ممتلكات ومقتنیات نقدیة مهمـا كـان نوعهـا وكانـت صـفتها بمـا فـي ذلـك الـصفقات المالیـة 

سمحاء بوجـوب الزكـاة علیـه، یة على كل دخل نصت الشریعة الـوالتجاریة وریع السهوم وبصورة إجمال

  .ًم بها في نهایة السنة طبقا للنصوص الشرعیة الواردة فیهاَّوَُققیمها التي تبموجب 

 



 
 

٢٥٤

  :ما یحسب وما یحسم من عناصر الوعاء الزكوي: ًثالثا

 :اجب حساب زكاتها في وعاء الزكاةالعناصر الو -١

مــــــوال وغالتهـــــا وكــــــل الـــــواردات وجمیــــــع األربــــــاح تحـــــسب ضــــــمن الوعـــــاء الزكــــــوي رؤوس األ

واالحتیاطیـات والقـروض واإلعانـة الحكومیــة، والمكاسـب التـي تـدخل علــى األفـراد والـشركات المــذكورة 

  .)١(خاضعة للزكاة بمقتضى نصوص األحكام الشرعیة فیها

 :عناصر التي تحسم من وعاء الزكاةال -٢

، ورصـــید مـــصاریف حلـــة المـــدورة المعدلـــةالخـــسارة المر، ووهـــي صـــافي قیمـــة األصـــول الثابتـــة

، االسـتثمارات فـي عـروض القنیـة أو فـي رؤوس التـشغیل، واإلنـشاءات تحـت التنفیـذالتأسیس وما قبل 

ــــة منعــــا للثنــــي الزكــــويأمــــوال ــــة ً شــــركات محلی ــــسندات الحكومی ــــة االجــــل فــــي ال ، واالســــتثمارات طویل

  .السعودیة من الوعاء الزكوي، واألراضي

حـسم ًراضي والمباني من وعـاء الزكـاة أن تكـون مـسجلة باسـم الـشركة منعـا لویشترط لخصم األ

، ویــــستثنى مـــن ذلــــك إذا كانـــت األراضــــي المـــسجلة باســــم أحــــد أصـــول أخــــرى غیـــر مملوكــــة للـــشركة

الشركاء مقدمـة كحـصة عینیـة ضـمن رأس مـال الـشركة وهـذه األراضـي مـستغلة فـي نـشاط الـشركة أو 

  .رض حساب جار دائن یغطي كامل قیمتهاإذا كان للشریك المسجل باسمه األ

وتحـــسم كــــذلك المـــصاریف الــــسنویة وهــــي جمیـــع المــــصاریف الــــضروریة الالزمـــة التــــي أنفقهــــا 

المكلف خالل السنة المالیة والتـي سـاهمت فـي تحقیـق اإلیـراد الخاضـع للزكـاة كـاألجور والرواتـب ومـا 

  .ابتةة استهالك األصول الث، والدیون المعدومة، وقیم)٢(في حكمها

  
                                                

 .من الالئحة التنفیذیة لجبایة الزكاة) ٢(البند رقم : انظر )1(
ًنهــا تعتبـر توزیعــا للــربح ولــیس ألت أعــضاء مجلــس اإلدارة آومكافـ مـا عــدا رواتــب الـشركاء فــي الــشركات وأتعــاب )2(

 .ًتكلیفا علیه

 



 
 

٢٥٥

  :خطوات تسجیل المكلف: ًرابعا

  : الخطوات التي یجب على المكلفین القیام بها  -  أ

ــــة لقــــانون الزكــــاة أن یقــــوم المكلفــــون أصــــحاب المؤســــسات المرخــــصة  ـــة التنفیذی نــــصت الالئحـ

  :بمزاولة نشاطها في قطر بما یلي

 حیـث .نون مـن بـدء سـریان القـاًدى صندوق الزكاة في مـدة ال تتجـاوز تـسعین یومـاالتسجیل ل .١

ً بالتوجـــه إلــــى الـــصندوق، مــــصطحبا الـــسجل التجــــاري - صــــاحب الـــسجل التجــــاري -یقـــوم المكلـــف 

 . من بطاقته الشخصیة وعقد اإلیجارًاوصور

 مسك دفاتر حسابیة منظمة یبین فیهـا رأس المـال ومـا دخـل علـیهم أو خـرج مـنهم فـي كـل مـا .٢

ـــیهم  لتكـــون مرج،خـــالل كـــل عـــامنها یتعلـــق باألعمـــال التـــي یمارســـو ًعـــا لتحقیـــق الزكـــاة المفروضـــة عل

ًشــرعا، ویــشترط أن تكــون هــذه الــدفاتر مــصدقة مــن المحكمــة التجاریــة أو كتــاب العــدل فــي الجهــات 

 .یوجد فیها محكمة تجاریة التي ال

  :الخطوات التي یقوم بها الصندوق  - ب

مـــل مـــة المكلفـــین بفـــتح ملفـــات لجمیـــع المكلفـــین مـــن واقـــع تـــراخیص مزاولـــة العدتقـــوم إدارة خ -١

 بمجـرد اسـتالم األوراق مـن المكلـف ویكـون الملـف مـن نـسختین، أو. بالتنسیق مـع الجهـات المختـصة

 .األولى ورقیة والثانیة إلكترونیة

، وتعمیمــه  لإلقــرار المــالي الــذي تلتــزم بــه الــشركات الخاضــعة للقــانونةصــدار نمــاذج معتمــدإ -٢

 .على جمیع المكلفین

  

  

  

 



 
 

٢٥٦

  : قنوات التحصیل :ًخامسا

سـالمیة لفـتح حـساب موحـد وبالتنـسیق مــع إلحیـث ینـسق مـع جمیـع البنــوك ا: لبنـوكبواسـطة ا -١

ًالبنك المركزي، ویـربط إلكترونیـا مـع صـندوق الزكـاة، التـي بـدورها تمـنح كـل مكلـف رقـم زكـاة وحـساب 

 .خاصین به، تضاف إلى ملفه اإللكتروني مباشرة، وهذا هو ما تلتزم به عادة الشركات والمؤسسات

 مـن صـنادیق الزكـاة اآللیـة فـي ًاحیـث سینـشر الـصندوق عـدد: لیـةیق الزكاة اآلبواسطة صناد -٢

ً، علــى غــرار مـــا فعــل بیــت الزكـــاة الكــویتي، وهــذه أیـــضا مرتبطــة إلكترونیـــا ىاألســواق التجاریــة الكبـــر ً

 .بالصندوق، ویستخدمه عادة األفراد أو المؤسسات الصغیرة، والذین لدیهم حسابات بالصندوق

ً وهـــي علــــى غـــرار المكاتــــب الموجــــودة حالیـــا فــــي مختلـــف أنحــــاء قطــــر، :مكاتـــب التحــــصیل -٣

وتــستقبل أمــوال الزكــاة والــصدقات وخاصــة مــن صــغار المكلفــین الــذین لــیس لــدیهم حــسابات زكــاة فــي 

 .الصندوق

ـــــيكالتحـــــصیل اإلل -٤ ـــــق الموقـــــع : ترون ـــــسیق مـــــع البنـــــوك كـــــدفع الزكـــــاة عـــــن طری ویكـــــون بالتن

، وكـــذلك التنـــسیق مـــع شـــركات اإلتـــصاالت لـــدفع الزكـــاة عـــن اإللكترونـــي للـــصندوق أو ألحـــد البنـــوك

  .   ًطریق الرسائل الهاتفیة كما هو معمول به حالیا في صندوق الزكاة القطري

 ):الجبایة(خطوات التحصیل : ًسادسا

 مــن قبـــل أحــد مكاتـــب المحاســـبة ًیقــوم المكلـــف بتقــدیم اإلقـــرار المــالي لـــصندوق الزكــاة مـــدققا -١

دى الصندوق خالل مدة ال تتجاوز الیوم الخامس عشر مـن الـشهر الرابـع التـالي والمراجعة المعتمدة ل

 :لنهایة الفترة الخاضعة وسداد المبلغ المستحق مع اإلقرار على أن یرفق به اآلتي

 المیزانیة العمومیة والقوائم المالیة واإلیضاحات المتممة لها .  

 المستندات المؤیدة للتوزیعات النقدیة المستلمة.  

 ر الجمعیة العمومیةمحض. 

 



 
 

٢٥٧

 قسم التقـدیري أو قـسم الحـسابات – یحول ملف المكلف إلى أحد أقسام إدارة الفحص والربط  -٢

 حـــسب نـــوع وحجـــم النـــشاط التجـــاري، لیـــتم التأكـــد مـــن صـــحة بیانـــات اإلقـــرار مـــن خـــالل -النظامیـــة 

 .معرفة مقدار الوعاء الزكوي عن طریق محاسبین مختصین

بعـــد ٕواجـــراء التعـــدیالت الالزمـــة دراســـة اإلقـــرار الزكـــوي خـــتص ببعـــد أن یقـــوم المحاســـب الم -٣

مراجعــة الحــسابات الختامیــة والجــداول والبیانــات المرفقــة وفحــصها بكــل دقــة وعنایــة، وقــد یــتم طلــب 

ثـــم یعـــد الــربط الزكـــوي حیـــث یقـــوم بالتعـــدیالت . بعــض البیانـــات مـــن المكلفـــین أو المحاســب القـــانوني

لوعـاء الموجبـة كـرأس المـال إقـرار المكلـف ثـم یـضیفها إلـى عناصـر االالزمة على صافي النتیجة فـي 

الحتیاطیــات والمخصــصات والحــساب الجــاري، ثــم یحــسم عناصــر الوعــاء ااألربــاح المرحلــة ووصــافي 

  ثـم یقـوم المحاسـب برفـع الملـف.السالبة كاألصول الثابتة وما في حكمها للوصول إلى الوعاء الزكوي

 .اإلقراروعتماد إلى رئیس القسم لال

یحول الملف إلى قسم المراجعة الذي یقوم بالمراجعة النهائیة لما قـام بـه قـسم الـربط، فإمـا أن  -٤

فـإذا اختلـف تقـدیر الـربط بـین القـسمین یرفـع األمـر إلـى مـدیر . تعتمد الربط أو تبدي مالحظاتها علیـه

 .مبلغ الزكاة الواجبةویتم اعتماد الربط في الحاسب اآللي والذي یعتمد فیه . اإلدارة لیفصل فیه

، وبمقـــدار مـــا یجـــب علیـــه أداؤه یـــتم إبـــالغ المكلـــف ومطالبتـــه بالفروقـــات الزكویـــة إن وجـــدت -٥

ویسلم رقم زكاة خاص به مع فاتورة سداد موجهـة إلـى البنـك اإلسـالمي . بإشعارات رسمیة ذات أرومة

 .توضح قیمة الزكاة وكیفیة التسدید

 وســـائل ى البنـــك حـــسب تعلیمـــات فـــاتورة، أو بإحـــدیقـــوم المكلـــف بـــدفع مبلـــغ الزكـــاة بواســـطة -٦

ً بــذلك، علمــا أن الــصندوق ســیكون مرتبطــا إلكترونیــا مــع جمیــع ًالتحــصیل المعتمــدة، ویتــسلم إیــصاال ً ً

البنــوك فبمجــرد تــسدید المكلــف للزكـــاة یظهــر التــسدید مباشــرة فـــي الحاســب اآللــي الخــاص بـــصندوق 

تعرض أســـماء آخـــر خمـــس علـــى مـــدار الـــساعة، الزكـــاة، وســـیرى اســـمه فـــي شاشـــة الزكـــاة، والتـــي ســـ

 



 
 

٢٥٨

سم خاصة إذا قام بالتسدید فـي غیـر ن التأكد من االكمدة عرض اإلسم بین فترة وأخرى، فیوتختلف م

 .وقت الذروة

 یقـــوم المكلـــف بمراجعـــة صـــندوق الزكـــاة لیتـــسلم شـــهادة دفـــع الزكـــاة، والتـــي یـــشترط وجودهـــا  -٧

میــة لتخلــیص المعــامالت الخاصــة بتــراخیص مزاولــة كوثیقــة رســمیة عنــد مراجعــة جمیــع الــدوائر الحكو

 . النشاط التجاري، حیث ال یتم تخلیص أي معاملة إال بوجود هذه الشهادة

  :توزیع الزكاة: ًابعسا

أما طریقة توزیع أموال الزكـاة فعلـى إدارة التوزیـع أن تقـوم بتوزیـع أمـوال الزكـاة والـصدقات وفـق 

تبــاع طــرق التوزیــع التـي یتبعهــا بیــت الزكــاة الكــویتي أو أن الـضوابط التــي حــددها الــصندوق، ویمكـن ا

تــدمج بــین وســائل التوزیــع المتبعــة فــي دول الخلــیج، وبمــا أننــي قــد فــصلت طــرق التوزیــع فــي دراســتي 

. ًلواقع الزكاة في دولة الكویت ودولة قطر، فیمكن الرجوع إلـى ذلـك فـي الفـصل الثـاني، تفادیـا للتكـرار

  .ادیق الزكاة الخلیجیة هي في الجبایة ولیست في التوزیعًعلما أن مواطن قصور صن

  :)ًامكتب بیت الزكاة الكویتي بالقاهرة أنموذج(: مكاتب التوزیع الخارجي: المطلب الثاني

 فرع بیـت الزكـاة الكـویتي بالقـاهرة مـن حیـث اإلدارة وتنفیـذ المـشاریع، یمكن االستفادة من تجربة

تحــت  ًرســمیاوالــذي تــم افتتاحــه .  بیــت الزكــاة الكــویتي بالقــاهرةفهــذا الــشكل للهیكــل التنظیمــي لمكتــب

، م١٩٩٨ عـام "یتي للمـشروعات الخیریـةالمكتـب الكـو"وتغیـر اسـمه إلـى " بیـت الزكـاة الكـویتي"مسمى 

بموجب بروتوكول تم توقیعه بین وزارتي األوقاف في البلدین، وصدر بـه مرسـوم أمیـري كـویتي وقـرار 

  . مجلس الشورى ومصادقة مجلس النواب المصریینجمهوري مصري، بعد موافقة
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  :األهداف والوسائل: الفرع األول

  : األهداف  - أ

هناك غایـة كبـرى یـسعى لهـا الـصندوق مـن خـالل فـتح  مكاتـب التوزیـع الخارجیـة وهـو إیـصال 

أموال الزكاة إلى مستحقیها الـشرعیین فـي كـل مكـان، وحتـى ال تـصبح هـذه الغایـة مجـرد أمنیـة، یجـب 

حـــدد أهـــداف مرحلیـــة وفـــق خطـــط تعمـــل علـــى تحقیـــق أهـــداف مادیـــة عملیـــة تغیـــر واقـــع النـــاس، أن ت

م مــع طبیعــة كــل شــعب مــن شــعوب المــسلمین، لهــذا سیــسعى الــصندوق لتحقیــق مجموعــة مــن ءتــتالو

األهــداف التــي یراهــا ضــروریة لتحقیــق الهــدف الرئیــسي المنــشود وهــو إبــراء الذمــة تجــاه اهللا تعــالى بــرد 

ًهلهـــا بالــــصورة المثلـــى التـــي تناســــب الزكـــان والمكـــان، علمـــا أنــــه ال یمكـــن تطبیـــق تلــــك الزكـــاة إلـــى أ

  :األهداف في كل مكان، ولكن یطبق منها ما یناسب كل بلد، ومن تلك األهداف ما یلي

 .بناء المشاریع اإلنتاجیة لصالح مستحقي الزكاة من فقراء المسلمین -١

 .رعایة ضعفاء المسلمین كاألیتام والمعوقین -٢

راء صدى للبـدع العقدیـة، والغلـو فـي اآلناء المؤسسات التي تحافظ على هویة المسلمین، لتتـب -٣

 . الفقهیة

 .الوقوف إلى جانب المسلمین في الكوارث والفواجع الطارئة -٤

 .طهدین في كل مكانضنصرة المسلمین الم -٥

 :الوسائل القانونیة لعمل المكاتب  - ب

 بعقــد اتفاقیـات مــع الـدول اإلســالمیة، تــسمح التنـسیق المباشــرة مـع الــدول وخاصـة اإلســالمیة، -١

للــصندوق بإیــصال أمــوال الزكـــاة إلــى مــستحقیها عــن طریـــق مــشروعات یقیمهــا الــصندوق مباشـــرة أو 

 .بالتعاون مع المؤسسات المحلیة
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تفاقیــات مــع المنظمــات العالمیــة، إلیــصال المــساعدات إلــى المــسلمین فــي البلــدان التــي ال اال -٢

 .ط الشرعیةبإلیها، وذلك وفق الضواوق الذهاب یستطیع الصند

  )ًانموذجأفرع بیت الزكاة الكویتي في القاهرة ( :الهیكل اإلداري لمكتب التوزیع الخارجي: الفرع الثاني

  )مكاتب التوزیع الخارجیة(نموذج ألفرع صندوق الزكاة الخلیجي في بالد المسلمین 

       
  

  :آلیة عمل مكتب التوزیع الخارجي: الفرع الثالث

یتم توزیع أموال الزكاة على مستحقیها في كل بلد حسب حاجة الناس ووفق ظروف البلد 

االجتماعیة واالقتصادیة والسیاسیة، فكلما تمتع الصندوق بالصالحیات أكثر كلما استطاع تنفیذ مشاریع 

  .أكبر، لذلك یجب على الشعوب الضغط على حكوماتها لتستطیع االستفادة من مشاریع الصندوق

ذلك سیعتمد الصندوق على التعاون مع المؤسسات الخیریة المحلیة، وفق شروط محددة، ل

  .وذلك ألنها هي األقدر على معرفة الحاالت المستحقة، واألقدر على إیصال المساعدات لها
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  :وفي ختام هذه الرسالة أوجز بعض النتائج التي توصلت إلیها وبعض التوصیات

  :نتائج الدراسة: ًأوال

حقائق تتعلق بالواقع الفعلي لتطبیق فریـضة : ن من الحقائق، النوع األولاعن الدراسة نوعنتج 

أمـا النـوع الثـاني . الزكاة في منطقة الخلیج العربیة، وهو ما ینسحب علـى بقیـة العـالم اإلسـالمي عامـة

ــائق ، فهـــي الحقـــائق المـــستقبلة التـــي ســـتعید للزكـــاة دورهـــا االقتـــصادي واالجتمـــاعي و حتـــى مـــن الحقـ

الـسیاسي فـي حیــاة المـسلمین، فـي حــال تطبیـق الحلـول التــي وفرتهـا الدراسـة لجمیــع المعوقـات الراهنــة 

ومـن وجهـة نظـر الباحـث فـإن أهـم تلـك . التي عطلت دور فریـضة الزكـاة علـى مـستوى أمـة المـسلمین

  :الحقائق ما یلي

س لضعف مؤسسات أن التشریعات الخلیجیة الحالیة لتطبیق فریضة الزكاة هي السبب الرئی .١

 .الزكاة الخلیجیة

أن اتكاء فقهاء هذا العصر على التراث الفقهي المتعلق بتطبیق فریضة الزكاة، دون إعادة النظر  .٢

في بعض األحكام من خالل معرفها المعطیات التي تنظم حیاة المسلمین في جوانبها السیاسیة 

خلل الذي یشوب قوانین الزكاة في دول واالقتصادیة واالجتماعیة، كان السبب الرئیس في الضعف وال

 . الخلیج خاصة وفي العالم عامة

أن هناك تطلعات وأمنیات لدى الكثیر من العاملین في مؤسسات الزكاة الخلیجیة بأن تصدر  .٣

 .توسع دائرة األوعیة الزكویةو إلزامیة جبایة الزكاة، ىیعات جدیدة تتبنرتش

، تتدنى فیها إیرادات مؤسسات الزكاة )التطوعي(زامي تتبع نظام الزكاة غیر اإللأن الدول التي  .٤

 .ًمن مقدار الزكاة الواجبة سنویانسب ضئیلة الرسمیة إلى 

   الخاتمة
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أنه ال یمكن قیام صندوق خلیجي للزكاة، إال أن تشرع دولتین أو أكثر قوانین زكاة إلزامیة تنظم  .٥

 . عمل المؤسسات الزكویة المحلیة الرسمیة فیها

قدار الزكاة في دول الخلیج التي ستجمع في حالة وجود قوانین زكاة أن تقدیرات الباحث لم .٦

 .ًعشرات الملیارات سنویاإلزامیة قد تصل إلى 

  :توصیات الدراسة: ًثانیا

  :یوصي الباحث بما یلي

 هذه الدراسة، وأن یبادر بعقد ندوة لكبار فقهاء ي أن یقوم أحد المجامع الفقهیة المعتبرة بتبن .١

التشریعي :  تشخیص جدید لبعض صور الواقع بشقیه مننهاع نتج وقوف على ما للالشریعة والقانون،

والتطبیقي لواقع الزكاة الراهن، وخاصة الرؤیة الجدیدة التي توصل إلیها الباحث بشأن إلى التشخیص 

 ، وأن یقوم المجمع بإعادة النظر في نوع ملكیة)ُالقطریة( الفقهي الصحیح لنوع أموال الدولة الوطنیة 

أموال الدول الوطنیة، هل هي أموال عامة أو خاصة على ضوء نطاق المسؤلیات القانونیة لتلك الدول، 

 . والتي یجب أن یبینها فقهاء القانون

علماء، مهمتها حث قادة الدولة بضرورة إصدار ال من كبار ًاأن تشكل المجامع الفقهیة لجان .٢

 .میة في كل دولة ملمةقوانین زكاة ملزمة تنظم عمل مؤسسات الزكاة الرس

وكبار العلماء كافة اإلجراءات الممكنة، لحث أصحاب القرار في دول الیرموك جامعة أن تتخذ  .٣

 .الخلیج العربیة، بتبني هذا المشروع االقتصادي الكبیر

 أو جماعات بمناقشة مقترح الفتوى بشأن حكم زكاة ًفراداأأن یقوم فقهاء االقتصاد اإلسالمي  .٤

، لعلها تحظى بالقبول، الذي سیرفد الزكاة بأعظم )١(لوطنیة، والتي أرفقتها في هذه الرسالةأموال الدولة ا

 .وعاء زكوي في التاریخ، وسیغیر الخارطة االقتصادیة في العالم اإلسالمي
                                                

  .من هذه الرسالة) ٢٦٥ (ص: انظر )1(
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 دولة قطر تطبیق ما تدعو إلیه هذه الدراسة، وذلك للصفة القیادیة التي حباها اهللا بها ىأن تتبن .٥

الك الوسائل المؤثرة إلعادة النهوض في األمة من جهة، وألن الباحث من أحد أبنائها ومكنها من امت

 .المبتعثین لطلب العلم في أشهر جامعات العالم المتخصصة من جهة أخرى

 .أن توصي جامعة الیرموك بتبني نشر مباحث هذه الرسالة في المجالت المحكمة .٦

ن وفقــت فیــه فــذلك بفــضل اهللا ســبحانه هــذا بعــض جهــدي، فــإ: وفــي ختــام هــذه الرســالة أقــول

ٕوتعالى وكرمه، وان قصرت فذلك من نفـسي وذنـوبي وتقـصیري، وأسـأل اهللا تعـالى القبـول، وأن یجعـل 

ًهذا العمل خالصا لوجهه الكریم، وأن یجزي عنا أساتذتنا وعلماءنا خیر الجزاء، وأن یعیننا على خدمة 

 جدیر، وهو نعم المولى ونعم النصیر، وال حول وال قوة دینه وشریعته إنه على ما یشاء قدیر وباإلجابة

إال بـاهللا العلـي العظـیم، وصـلى اهللا علــى سـیدنا محمـد وعلـى آلـه وصــحبه وسـلم، كلمـا ذكـره الــذاكرون 

  .وغفل عن ذكره الغافلون، والحمد هللا رب العالمین
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  صورة عن شهادة الزكاة: انيلملحق الثا
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    الخاص بالشركات والمؤسسات الكبرى النظاميصورة اإلقرار: الملحق الثالث
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٢٨٦

  : زكاة الحبوب والثماروثیقة خرص: الملحق الرابع
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   صورة اإلقرار التقدیري الخاص بصغار التجار وأصحاب المهن: الملحق الخامس
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  : وطلب قرض حسنمعونةطلب استمارة تقدیم : لحق السادسالم
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  :صورة إعادة الربط الزكوي الضریبي: الملحق السابع
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  فهرس اآلیات: ًأوال
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  فهرس األحادیث: ًثانیا

 رقم الصفحة  

  ٢٢٨  "ابتغوا في أموال الیتامى ال تأكلها الصدقة"
  ٢٢٨  ..."إذا مات ابن آدم انقطع عمله إال من ثالث"

  ٢١  "أمرت أن آخذ الصدقة من أغنیائهم وأردها على فقرائكم"
  ٢٢٦  ..."ًناسا من عرینة اجتووا فرخص لهم الرسول صلى اهللا علیه وسلمإن أ"

  ٢٢٧  ..."ًأن رجال من األنصار أتى إلى النبي صلى اهللا علیه وسلم یسأله"
  ١٦٤  " صلى اهللا علیه وسلم بعث عمر على الصدقةأن النبي"
  ١٦٤  "ً صلى اهللا علیه وسلم استعمل رجال من األزدأن النبي"

  ١٦٤  " استعمل ابن السعديصلى اهللا علیه وسلم أن النبي"
  ١٦٤  "ً بعث أبا مسعود ساعیا صلى اهللا علیه وسلمأن النبي"

  ١٦٤  "ً بعث أبا جهم بن حذیفة مصدقا صلى اهللا علیه وسلمأن النبي"
  ١٦٤  "ً بعث عقبة بن عامر ساعیا صلى اهللا علیه وسلمأن النبي"
  ١٦٤  "ًضحاك بن قیس ساعیا بعث ال صلى اهللا علیه وسلمأن النبي"

  ١٦٤  " بعث عبادة بن الصامت على أهل الصدقات صلى اهللا علیه وسلمأن النبي"
  ١٦٤  "ً بعث الولید بن عقبة إلى بني المصطلق ساعیا صلى اهللا علیه وسلمأن النبي"

-٢٥-٢٢-٢١  ..."ًإنك ستأتي قوما أهل كتاب فإذا جئتهم فادعهم إلى أن یشهدوا"
١٦٣-٣٧-

١٧٦-١٧٥  
  ٢٥  ..."ًشهادة أن ال إله إال اهللا وأن محمدا رسول اهللا: بني اإلسالم على خمس"

  ١٦٧  ..."تخرج الزكاة من مالك فإنها طهرة تطهرك وتصل أقرباءك"...
  ١٦٦  ..."جاء ناس من األعراب إلى رسول اهللا صلى اهللا علیه وسلم فقالوا"

  ٣٤  "خیر الصدقة ما كان عن ظهر غنى وابدأ بمن تعول"
  ١٦٧  ..."سیأتیكم ركب مبغضون فإذا أتوكم فرحبوا بهم وخلوا بینهم وبین ما یبتغون"

  ١٧٢- ٥  "الصدقة برهان"

  ٣٤  "ال زكاة في مال حتى یحول علیه الحول"
  ٣٣  ..."لیس فیما دون خمسة أواق من الورق صدقة ولیس فیما خمسة ذود"

 



 
 

٢٩٦

  ١٦٣  ..."اهللاًما ینقم ابن جمیل إال أنه كان فقیرا فأغناه "
  ١٧٨- ١  ..."مثل المؤمنین في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد الواحد"
  ١٦٣-٣٧  ..."ًمن أعطاها مؤتجرا فله أجره، ومن منعها فإنا آخذوها وشطر ماله"

  ج  "من ال یشكر الناس ال یشكر اهللا"
  ١  "ًالمؤمن للمؤمن كالبینان یشد بعضه بعضا وشبك بین أصابعه"

  ٣٣  "ا زكاة أموالكم طیبة بها أنفسكموأدو"
 
 
 

فهرس اآلثار: ًثالثا  
  طرف األثر  الصحابي رقم الصفحة

عبد اهللا بن عمر  ١٦٨
 رضي اهللا عنه

  ...ادفعوا صدقاتكم إلى من والهم اهللا علیكم

عبد اهللا بن عمر  ١٦٨
 رضي اهللا عنه

  ٕادفعوها وان شربوا بها الخمر

  ...ًخطاب لبنا فأعجبه فسأل الذي أسقاهشرب عمر بن ال زید بن أسلم ٢٢٦
محمد بن إدریس   ١٦٥

  الشافعي
  ...أن أبا بكر وعمر كانا یبعثان على الصدقة

  ...كنت إذا جئت عثمان بن عفان أطلب من عطائي عائشة بنت قدامة ١٦٤
المغیرة بن شعبة  ١٦٨

 رضي اهللا عنه
 ...كیف تصنع في صدقة مالي؟

عمر بن الخطاب  ٢٦
  عنهرضي اهللا

 ...كیف تقاتل الناس وقد قال رسول اهللا صلى اهللا علیه وسلم

أبو بكر الصدیق  ٢٦
 رضي اهللا عنه

 ...واهللا ألقاتلن من فرق بین الصالة والزكاة فإن اهللا حق المال

 



 
 

٢٩٧

  والمراجعالمصادر قائمة: ًرابعا

  .القرآن الكریم: ًأوال

  :الكتب واألبحاث: ًثانیا

النهایـــة فـــي غریـــب الحـــدیث بـــي الـــسعادات المبـــارك بـــن محمـــد، ابـــن األثیـــر، مجـــد الـــدین أ .١

 . ت.ط، د.بیروت، د، المكتبة العلمیة، واألثر

، المكتـب المبـدع فـي شـرح المقنـعأبو إسحاق الحنبلي، برهان الدین بن محمد بـن عبـد اهللا،  .٢

 .ط.م، د٢٠٠٠اإلسالمي، 

ــــك بــــن أنــــس، األصــــبحي .٣ ــــة، مكالموطــــأ، مال ــــوم العربی ــــاء العل ــــة الفرقــــان، دبــــي، ، دار إحی تب

 .م١٩٩٤/ هـ ١٤١٤اإلمارات العربیة المتحدة، 

ـــدین أبـــو عبـــد اهللا محمـــد بـــن یوســـف،  .٤ ـــر المـــسمى البحـــر األندلـــسي، أثیـــر ال التفـــسیر الكبی

 .  ت.، بیروت، لبنان، د٥ط، ج.، دار إحیاء التراث العربي، دالمحیط

، رســـالة ماجـــستیر، مياســـتثمار أمـــوال الزكـــاة فـــي االقتـــصاد اإلســـال، عمـــاد رفیـــق، بركـــات .٥

 .ه١٤١٦م ١٩٩٥، جامعة الیرموك

  .م١٩٩٣/هـ١٤١٤ط، .ار ابن كثیر، د، دصحیح البخاريالبخاري، محمد بن إسماعیل،  .٦

، فـرض الزكـاة والـضرائب علـى المـسلمین وغیـر المـسلمینالبعلي، عبد الحمید بن محمـود،  .٧

، برعایــــة بیــــت الزكــــاة الكــــویتي بحــــث قــــدم فــــي النــــدوة الثالثــــة عــــشر للنــــدوة لقــــضایا الزكــــاة المعاصــــرة

  . م٢٠٠٤سوداني، الخرطوم، بالتنسیق والتعاون مع دیوان الزكاة ال

 



 
 

٢٩٨

 مــن  جامعــة الملــك ســعود،،العــام الــدولي القــانون محاضــرات فــي نظــمبكــر، بكــري یوســف،  .٨

دار الـــشواف العلیـــا ، الـــدین الجیاللـــي بوزیـــد، وآخـــرون. د العـــام، الـــدولي القـــانون الوســـیط فـــي: كتـــاب

 . اضالری

 .م١٩٨٢ط، . الفكر، د، داركشاف القناع عن متن اإلقناعالبهوتي، منصور بن یونس،  .٩

، تحقیـق محمـد عبـد القـادر عطـا، سنن البیهقي الكبـرىالبیهقي، أحمد بن الحسین بن علي،  .١٠

 .م١٩٩٤ه ١٤١١مكتبة دار الباز، مكة المكرمة، 

ط، .، دار المعرفـــة، د٤ج، الـــسنن الكبـــرىالبیهقـــي، أبـــو بكـــر أحمـــد بـــن الحـــسین بـــن علـــي،  .١١

 .ت، بیروت، لبنان.د

محمـــد الـــسعید بـــسیوني زغلـــول، دار : ، تحقیـــقشـــعب اإلیمـــانالبیهقـــي، أحمـــد بـــن الحـــسین،  .١٢

 .ه١٤١٠الطبعة األولى، الكتب العلمیة بیروت، 

، تحقیــق محمــد شــاكر وآخــرون، دار إحیــاء التــراث ســنن الترمــذيالترمــذي، محمــد بــن عیــسى،  .١٣

  .بیروت

ـــدین، ابـــن تیمیـــة، تقـــ .١٤ ، مجمـــع الملـــك فهـــد، المدینـــة المنـــورة، مجمـــوع فتـــاوى ابـــن تیمیـــةي ال

 .م١٩٩٥

فـؤاد عبــد : ، تحقیــق فــي تـدبیر أهــل اإلسـالمامحكـتحریــر األ، محمــد بـن إبـراهیم، ابـن جماعـة .١٥

 .م١٩٨٥ه ١٤٠٥المنعم أحمد، طباعة المحاكم الشرعیة بدولة قطر، الطبعة األولى، 

، دار الثقافـة بتفـویض ریر األحكام في تدبیر أهـل اإلسـالمتح، محمد بن إبراهیمابن جماعة،  .١٦

 .م١٩٨٨-هـ ١٤٠٨، ٣من رئاسة المحاكم الشرعیة بقطر، الدوحة، قطر، ط

مصطفى عبد القادر : ، تحقیقالمستدرك على الصحیحینالحاكم، محمد بن عبد اهللا النیسابوري،  .١٧

  .م١٩٩٠عطا، دار الكتب العلمیة بیروت لبنان، طبعة عام 

 



 
 

٢٩٩

ــتح البــاري شــرح صــحیح البخــاري، أحمــد بــن علــي، حجــر العــسقالنيابــن  .١٨ ، دار المعرفــة، ف

 .م١٩٧٣، بیروت

دار ، مواهـب الجلیـل فـي شـرح مختـصر خلیـلالحطاب، محمـد بـن محمـد بـن عبـد الـرحمن،  .١٩

  .م١٩٩٢، ٣الفكر، ط

 .من إصدارات صندوق الزكاة القطري، الخالصة في أحكام الزكاة .٢٠

ط، الریــاض، المملكــة العربیــة .، دار المؤیــد، دن الــدارقطنيســنالــدارقطني، علــي بــن عمــر،  .٢١

 م،٢٠٠١هـ ١٤٢٢السعودیة، 

فــواز أحمــد زمرلــي : تحقیــق، ســنن الــدارمي، عبــد اهللا بــن عبــد الــرحمن أبــو محمــد، الــدارمي .٢٢

  .ه١٤٠٧، ١ط،  بیروت-خالد السبع العلمي، دار الكتاب العربي 

إحیـــاء ، دار ي علـــى الـــشرح الكبیـــرحاشـــیة الدســـوقالدســوقي، محمـــد بـــن أحمــد بـــن عرفـــة،  .٢٣

 .ط.ت، د.الكتب العربیة، د

، )دراســة ألهــم اآلثــار المالیــة واالقتــصادیة(التطبیــق اإللزامــي للزكــاة، دعنــا، دالیــا نجیــب،  .٢٤

رســـالة ماجـــستیر، قـــسم االقتـــصاد والمـــصارف اإلســـالمیة، جامعـــة الیرمـــوك، إربـــد، المملكـــة األردنیـــة 

  .م٢٠١٠الهاشمیة، 

: ، تحقیــقتفــسیر القـرآن العظــیملفــداء اسـماعیل بــن عمـر بــن كثیـر القرشــي، الدمـشقي، أبـي ا .٢٥

  .م١٩٩٩لمملكة العربیة السعودیة، ، دار طیبة للنشر، الریاض، ا٢سامي بن محمد السالمة، ط 

شــرح الزرقــاني علــى موطــأ الزرقــاني، محمــد بــن عبــد البــاقي بــن یوســف المــصري األزهــري،  .٢٦

 .م٢٠٠٣یة، ، مكتبة الثقافة الدیناإلمام مالك

یــــروت، ، دار الجیــــل، بمعجــــم مقـــاییس اللغــــةابـــن زكریــــا، أبـــو الحــــسین أحمـــد بــــن فــــارس،  .٢٧

 .م١٩٩٩/هـ١٤٢٠

 



 
 

٣٠٠

علـي : تحقیـق، الفـائق فـي غریـب الحـدیثالزمخشري، أبو القاسم محمود بن عمر بـن محمـد،  .٢٨

 .محمد البجاوي ومحمد أبو الفضل إبراهیم، دار المعرفة لبنان، الطبعة الثانیة

، دار نــصب الرایــة فــي تخــریج أحادیــث الهدایــة جمــال الــدین عبــد اهللا بــن یوســف، الزیلعــي، .٢٩

 .م١٩٩٥/هـ١٤١٥ ،١، طالحدیث

، بیـروت، ٣، المكتبـة العـصریة، طسـنن أبـي داودالسجستاني، سلیمان بن األشـعث األزدي،  .٣٠

 .م١٩٩٤

  . م١٩٩٠ط، .دار المعرفة، بیروت، د، األمالشافعي، محمد بن إدریس،  .٣١

، بحـث مقـدم إلـى حكم الزكاة في منشآت القطاع العـام الهادفـة للـربحثمـان، شبیر، محمد ع .٣٢

 .م، موسوعة الزكاة٢٠٠٤، الخرطوم، الندوة الثالثة عشرة

جمهوریــة ، القــاهرة، دار النــشر للجامعــات، ٣ط، التطبیــق المعاصــر للزكــاة، حــسین، شــحاتة .٣٣

 .م٢٠١١، مصر العربیة

حمـدي بـن عبـد المجیـد الـسلفي، مكتبـة : ، تحقیـقالمعجم الكبیرالطبراني، سلیمان بن أحمـد،  .٣٤

  .م١٩٨٣ه ١٤٠٤العلوم والحكم، العراق، الموصل، الطبعة الثانیة، 

، دار الكتــب العلمیــة، رد المحتــار علــى الــدر المختــارابــن عابــدین، محمــد أمــین بــن عمــر،  .٣٥

 .م١٩٩٢ط، .د

، الریـــاض، ادار كنـــوز إشـــبیلی، ٢ط، النظـــام العـــالمي للزكـــاة، محمـــد صـــالح هـــود، عـــشمیق .٣٦

  .م٢٠١٠،المملكة العربیة السعودیة

، دار الفكـر، بیـروت، عون المعبود شرح سنن أبـي داودالعظیم أبادي، محمد شمس الحق،  .٣٧

  .م١٩٩٥/ هـ ١٤١٥لبنان، 

 



 
 

٣٠١

 المـــوارد: ، كتـــابالهیكـــل اإلداري لمؤســـسات الزكـــاة: العمـــر، فـــؤاد عبـــد اهللا، بحـــث بعنـــوان .٣٨

) ٣٣وقـائع نـدوة رقـم (العلمیة لبرنامج التدریب على تطبیـق الزكـاة فـي المجتمـع اإلسـالمي المعاصـر، 

ة منذر قحف، المعهد اإلسالمي للبحوث والتـدریب، البنـك اإلسـالمي للتنمیـة، جـدة، المملكـ. د: تحریر

 .هـ١٤١٦العربیة السعودیة، 

ــــضریبة غــــدة، عبدالــــستار، أبــــو .٣٩ ــــاة وال ــــدوة الرابعــــة لقــــضایا الزكــــاة الزك ، بحــــث قــــدم إلــــى الن

 .م، موسوعة الزكاة الكویتیة١٩٩٤المعاصرة، في بیت الزكاة الكویتي، البحرین، 

 .، دار الصابونيإحیاء علوم الدینالغزالي، أبو حامد محمد بن محمد،  .٤٠

، جامعـة تطبیق اإللزامي للزكاة على الكفـاءةأهم مستتبعات الالعلیم،  أبو الفتوح، نجاح عبد .٤١

 .م٢٠٠٧الملك عبد العزیز، جدة، المملكة العربیة السعودیة، 

، مـدخل لمعالجـة مـشكلة بطالـة الفقـراء مـن منظـور إسـالميالعلـیم،  أبو الفتـوح، نجـاح عبـد .٤٢

 مـصر العربیـة، المجلة العلمیة لقطاع كلیات التجـارة، جامعـة األزهـر، العـدد الرابـع، القـاهرة، جمهوریـة

 .م٢٠٠٩

، أبحـاث نحـو مؤسـسة عالمیـة للزكـاة فـي ظـل المـستجدات الدولیـة الراهنـةفداد، العیاشـي،  .٤٣

  .م٢٠٠٣ادس للزكاة، الدوحة،  قطر، وأعمال المؤتمر العالمي الس

ــة : مؤســسات الزكــاة وتقیــیم دورهــا االقتــصاديفرحــان، محمــد عبــد الحمیــد،  .٤٤ دراســة تطبیقی

 .م٢٠٠٨طروحة دكتوراه، جامعة الیرموك،  أ،٢٠٠٦-٢٠٠٠للفترة من 

 .م١٩٢٦لقاهرة، المطبعة المنیریة، ا، المصباح المنیرالفیومي، أحمد بن علي المقري،  .٤٥

 المــصباح المنیــر فــي غریــب الــشرح الكبیــر،الفیــومي، أحمــد بــن محمــد بــن علــي المقــري ،  .٤٦

 .ت.ط، المكتبة العلمیة، بیروت، د.د

 



 
 

٣٠٢

امج التدریب علـى تطبیـق الزكـاة فـي المجتمـع اإلسـالمي الموارد العلمیة لبرنقحف، منـذر،  .٤٧

، المعهـد اإلســالمي للبحــوث المعاصـر، تحــصیل وتوزیــع الزكــاة ، تجربــة المملكــة العربیــة الــسعودیة

  .م٢٠٠١، ٢طوالتدریب، البنك اإلسالمي للتنمیة، جدة، المملكة العربیة السعودیة، 

، ١التــــراث العربــــي، ط، دار إحیــــار يالمغنــــابــــن قدامــــة، موفــــق الــــدین عبــــد اهللا بــــن أحمــــد،  .٤٨

  .م١٩٨٥هـ ١٤٠٥

، مكتبـة وهبـة، القـاهرة، جمهوریـة مـصر ٢١، ط فقـه الزكـاة، یوسـف بـن عبـد اهللا، القرضـاوي .٤٩

 .م١٩٩٤-هـ ١٤١٤العربیة، 

، ١، طلكــي تــنجح مؤســسة الزكــاة فــي التطبیــق المعاصــر، یوســف بــن عبــد اهللا، القرضــاوي .٥٠

  .م١٩٩٤جدة، المملكة العربیة السعودیة، ، المعهد اإلسالمي للبحوث والتدریب

طبعة مؤسسة الرسالة، بیروت  ،مشكلة الفقر وكیف عالجها اإلسالم یوسف، القرضاوي، .٥١

 .م١٩٨٥ه ١٤٠٦لبنان، طبعة عام 

 .ار الفكر، دالجامع ألحكام القرآنالقرطبي، محمد بن أحمد األنصاري،  .٥٢

 .ت.ط، د.لمیة، بیروت، د، المكتبة العسنن ابن ماجهالقزویني، محمد بن یزید،  .٥٣

ـــدین أبـــي عبـــد اهللا،  .٥٤ ـــادابـــن قـــیم الجوزیـــة، اإلمـــام شـــمس ال ، ط.، مؤســـسة الرســـالة، دزاد المع

 .م١٩٩٨ه ١٤١٨بیروت، 

ـــدائع الـــصنائع فـــي ترتیـــب الـــشرائعالكاســـاني، أبـــو بكـــر مـــسعود بـــن أحمـــد،  .٥٥ ، دار الكتـــب ب

  .م١٩٨٦/هـ١٤٠٦، بیروت، ٢لعلمیة، طا

الحــاوي الكبیــر فـي فقــه مــذهب بــن محمـد بـن حبیــب البـصري، المـاوردي، أبـو الحــسن علـي  .٥٦

 . م١٩٩٩ ه١٤١٩ ، دار الكتب العلمیة،اإلمام الشافعي

 



 
 

٣٠٣

ً عامــا ٢٥بیـت الزكـاة ومـسیرة المـسلم، كـوثر عبـد العزیـز، وعمـر، عبـد القـادر عبـد الجبـار،  .٥٧

  م٢٠١١، ٣ستقالل دولة الكویت، ط، إصدار خاص بمناسبة الذكرى الخمسون المن العطاء

دار ، صــحیح مــسلم، أبــو الحــسین مــسلم بــن الحجــاج بــن مــسلم القــشیري النیــسابوري، مــسلم .٥٨

 .ت.د، بیروت،  دار األفاق الجدیدة+الجیل بیروت 

، بحــث قــدم فــي أحكــام زكــاة صــور مــن عــروض التجــار المعاصــرةالمــصري، رفیــق یــونس،  .٥٩

 .م١٩٩٧، الندوة السابعة لقضایا الزكاة المعاصرة، الكویت

  .م٢٠٠٣، دار صادر، لسان العربأبو الفضل جمال الدین محمد بن مكرم، ابن منظور،  .٦٠

، دار إحیـاء ٣، طلـسان العـربّابن منظـور، محمـد بـن مكـرم بـن علـي بـن أحمـد األنـصاري،  .٦١

 .م١٩٩٩تراث العربي، بیروت لبنان، ال

ي، ، دار الكتـاب اإلسـالمالبحر الرائـق شـرح كنـز الـدقائق ابن نجیم،  زین الدین بن إبراهیم، .٦٢

 .ت. د،٢،  طةالقاهر

عبــدالفتاح أبــو غــدة، : تحقیــق، ســنن النــسائيأحمــد بــن شــعیب أبــو عبــد الــرحمن، ، النــسائي .٦٣

 .م١٩٨٦،  حلب–لمطبوعات اإلسالمیة مكتب ا، ٢ط

النــــشمي، عجیــــل جاســــم، كلمــــة افتتــــاح النــــدوة الــــسابعة لقــــضایا الزكــــاة المعاصــــرة، الكویــــت،  .٦٤

 . ةم، موسوعة الزكاة الكویتی١٩٩٧ هـ،١٤١٧

 .ت.، دط.، مطبعة المنیریة، دالمجموع شرح المهذبالنووي، یحیى بن شرف،  .٦٥

ط، .الكتــب العربیـــة، د، دار إحیـــاء صـــحیح مــسلمالنیــسابوري، مــسلم بـــن الحجــاج القــشیري،  .٦٦

 .ت.د

، تحقیــق محمــد فــؤاد عبــد البــاقي، دار إحیــاء صــحیح مــسلمالنیــسابوري، مــسلم بــن الحجــاج،  .٦٧

 .ط.  دالتراث العربي بیروت،

 



 
 

٣٠٤

. د: ، تحقیـقصـحیح ابـن خزیمـة، محمد بن إسحاق بن خزیمة أبو بكـر الـسلمي، النیسابوري .٦٨

  .م١٩٧٠-ه١٣٩٠ بیروت، -ب اإلسالمي المكت، محمد مصطفى األعظمي

ة، ، دار الكتـب العلمیـ١، طشـرح فـتح القـدیرابن الهمام، كمال الدین محمد بن عبد الواحـد،  .٦٩

 .م٢٠٠٣بیروت، لبنان، 

حـسام الـدین : ، تحقیـقمجمـع الزاوئـد ومنبـع الفوائـدن علـي بـن أبـي بكـر، الهیثمي، نور الـدی .٧٠

 .م١٩٩٤ط، القاهرة، .تبة القدسي، دالقدسي، مك

  : والتقاریرالمجالت والجرائد والقوانین: ًثالثا

 .م٢٠٠٨ عام لبیت الزكاة، التقریر السنوي .١

 .م٢٠٠٩ف قطر المركزي، الصادر عام م، مصر٢٠٠٨ لعام ٣٢التقریر السنوي  .٢

  .م٢٠٠٩، بیت الزكاة، الكویت، التقریر السنوي .٣

 .یة، صندوق الزكاة، وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمیة القطر٢٠٠٩/٢٠١٠التقریر السنوي  .٤

 .م، بیت الزكاة، الكویت٢٠١٠ لعام التقریر السنوي .٥

  .م، وزارة الخارجیة القطریة٢٠١١-٢٠١٠تقریر المساعدات الخارجیة القطریة  .٦

 .م١٤/١٠/٢٠١٢، األحد /٨٨٨٦/لعدد قطریة، اجریدة الشرق ال .٧

 .م١٩٩٢لسنة ) ٨(الجریدة الرسمیة، وزارة العدل القطریة، العدد  .٨

م، الـــــــصادر بتـــــــاریخ، ١٩٩٩لـــــــسنة ) ٧(الجریـــــــدة الرســـــــمیة، وزارة العـــــــدل القطریـــــــة، العـــــــدد  .٩

  .م٣١/٧/١٩٩٩

 .م٢٠٠٩لسنة ) ٧(دة الرسمیة العدد الجری .١٠

 .م١٩٩٩لسنة ) ٢(قطریة، العدد ل الالجریدة الرسمیة، وزارة العد .١١

 .م١٩٩٩لسنة ) ١١( القطریة، العدد الجریدة الرسمیة، وزارة العدل .١٢

 



 
 

٣٠٥

 .م٢٠١١لسنة ) ٣(ل القطریة، العدد الجریدة الرسمیة ، وزارة العد .١٣

م، الـــــــصادرة بتـــــــاریخ، ١٩٩٩لـــــــسنة ) ٧(الجریــــــدة الرســـــــمیة، وزارة العـــــــدل القطریـــــــة، العــــــدد  .١٤

 .م٣١/٧/١٩٩٩

  .م٣٠/١٢/١٩٩٩لصادرة بتاریخ م، ا١٩٩٩لسنة ) ١١(لعدد الجریدة الرسمیة ا .١٥

 ٢٤، الجمعـــة ٨٨٣٩جریــدة العـــرب القطریــة، مـــؤتمر صــحفي أقامـــه صــندوق الزكـــاة، العــدد  .١٦

 .م٢٠١٢أغسطس 

  . م٢٠١٢/ ٣ /٢٥، األحد ١٢٤٢٠: جریدة أخبار الخلیج البحرینیة، العدد .١٧

ي السعودي، مصلحة الزكاة دلیل المكلف في ضوء متطلبات فریضة الزكاة والنظام الضریب .١٨

هـ ١٤١٢ ،٢ض، طوالدخل، وزارة المالیة واالقتصاد الوطني، المملكة العربیة السعودیة، الریا

  .م١٩٩٢: الموافق

 .م٢٠١١ ینایر ٢٦ - ٣٠٦٤ العدد -صحیفة الوسط البحرینیة  .١٩

  .م١٩٤٨ لسنة ١٣١لمدني المصري رقم القانون ا .٢٠

  .م٢٠٠٢ لسنة ١٤المدني الیمني رقم القانون  .٢١

  .م١٩٧٦ لسنة ٤٣مدني األردني رقم القانون ال .٢٢

ــــة اإلمــــاراتي قــــانون اتحــــادي  .٢٣ نون م المعــــدل بالقــــا١٩٨٥لــــسنة ) ٥(قــــانون المعــــامالت المدنی

  .م١٩٨٧لسنة ) ١(االتحادي رقم 

 .م١٩٨٤قانون المعامالت المدنیة السوداني لسنة  .٢٤

ــــسنوي للعــــام المــــالي  .٢٥ لــــشؤون االجتماعیــــة، هـــــ ، وزارة ا١٤٢٧/١٤٢٨الكتــــاب االحــــصائي ال

  .م٢٠١٠المنشور 

  .هـ ، وزارة الشؤون االجتماعیة١٤٢٦/١٤٢٧الكتاب اإلحصائي السنوي للعام المالي  .٢٦

 



 
 

٣٠٦

 .م٢٠١٠ الكویت، اإلصدار الرابع، لوائح وأنظمة بیت الزكاة، بیت الزكاة، .٢٧

ة  في شأن الزكاة ومـساهمة الـشركات المـساهم٢٠٠٦ لسنة ٤٦الالئحة التنفیذیة للقانون رقم  .٢٨

  .٢٠٠٧ نوفمبر ٢٥: بتاریخ ، الصادر العامة والمقفلة في میزانیة الدولة

  .٢٧مجلة الزكاة والدخل، حوار مع وكیل الوزارة لشؤون الضمان االجتماعي، العدد  .٢٩

  .ه١٤٣٢، ربیع اآلخر ٢٧مجلة الزكاة والدخل، العدد  .٣٠

 .هـ١٤٣٢، ٢٩لزكاة والدخل، العدد تصریح لمدیر مصلحة ا مجلة الزكاة والدخل، .٣١

   .هـ١٣٢٦، ٥ والدخل، العدد مجلة الزكاة .٣٢

 .ه١٤٣٢محرم / ٢٦/مجلة الزكاة والدخل العدد  .٣٣

  .هـ١٤٣٢ محرم ،٢٦مجلة الزكاة والدخل مقابلة مع مدیر فرع  المصلحة بالطائف، العدد  .٣٤

س  دیمـا العبیـدان رئــیســتاذةم، مقابلـة مـع األ٢٠٠٨) ٢(مجلـة النمـاء، صـندوق الزكــاة، العـدد  .٣٥

 .نسائي بالصندوقالفرع ال

 .م٢٠١١) ١٢(ؤون اإلسالمیة، العدد مجلة النماء، صندوق الزكاة، وزارة األوقاف والش .٣٦

  :مواقع اإلنترنت: ًرابعا

الموقع الرسمي لوزارة المالیة الكویتیة، : م، انظر٢٠٠٦ لسنة ٤٦رقم قانون الزكاة الكویتي  .١

aspx.Default/Taxation/kw.gov.mof.www://http ،م٢٧/٧/٢٠١٢، بتاریخ.  

 .قسم األنظمة اللوائحموقع مصلحة الزكاة والدخل،  .٢

shtml.2TaxLawRegulations/TaxLaw/sa.gov.dzit.www://http م١٧/٧/٢٠١٢ ، بتاریخ.  

 فبرایـــــر ٢الموافـــــق .  هــــــ١٤٣٢ صـــــفر ٢٩، األربعـــــاء ٦٣٢٣ة االقتـــــصادیة، العـــــدد فصـــــحی .٣

٢٠١١ ،html.499116_article/2011/02/02/com.aleqt.www://http.  

 



 
 

٣٠٧

ــــــــــــــــــــــــــــاریخ .٤ ــــــــــــــــــــــــــــسعودیة، بت ــــــــــــــــــــــــــــة ال  :ابطــــــــــــــــــــــــــــهم، ور٧/٨/٢٠١٢: موقــــــــــــــــــــــــــــع وزارة المالی

http://www.mof.gov.sa/Arabic/Announcements/Pages/announcement_562012.aspx.  

م،  ٢٠١٢ یونیـو ١٠ - هــ ١٤٣٣ رجـب ٢٠، االحـد ١٦٠٥٧وقع جریـدة الریـاض،  العـدد م .٥

http://www.alriyadh.com/2012/06/10/article743144.html.  

 ١٤٣١ رمــضان ١٢، الملحــق االقتــصادي األحــد ١٥٣٩٩جریــدة الریــاض الــسعودیة، العــدد  .٦

  .م٢٠١٠ أغسطس ٢٢-هـ 

 /.http://www.zakat.gov.qa: موقع صندوق الزكاة القطري على شبكة األنترنت .٧

م ٢٨/٣/٢٠٠٩: جریــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدة الرایــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة القطریــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة، بتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاریخ .٨

http://www.raya.com/news/pages/12d84ae0-859b-49fa-a18a-a6dde7ecc8ee.  

 .م٤/١/٢٠٠٢: ، تـــــــــــــــــــــــــــــاریخ٨٤٣٨عــــــــــــــــــــــــــــدد جریــــــــــــــــــــــــــــدة الــــــــــــــــــــــــــــشرق األوســـــــــــــــــــــــــــــط، ال .٩

http://www.aawsat.com/details.asp?article=80890&issueno=8438.  

ــــــــــــدة الوســــــــــــط .١٠  .م٢٠١٢/ ١ /٢٤: تــــــــــــاریخ ،٣٤٢٦ البحرینیــــــــــــة، العــــــــــــدد جری

http://www.alwasatnews.com/3426/news/read/623787/1.html  

. م٢٠١١/ ١٠/٢٨:، تــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاریخ٨٢٣٧جریــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدة األیــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــام، العــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدد  .١١

http://www.alayam.com/newsdetails.aspx?id=22700. 

  :التشریعات األردنیة، ورابطه هومن موقع م، ١٩٨٥/  ٥٧:قانون ضریبة الدخل رقم  .١٢

١٣. http://www.lob.gov.jo/ui/laws/discussarticle_descr.jsp?no=57&year=

1985&article_no=2&article_no_s=0.  

، موسوعة المعرفة .١٤

9A8%D9%84%D9%88%D%AF8%D/%php.index/org.marefa.www://http.  

 



 
 

٣٠٨

 موقعها المؤتمر اإلسالمي، من خالل منظمةق میثا .١٥

http://www.oic-oci.org/page_detail.asp?p_id=56.   

 مركـــــــــز المعلومـــــــــات بـــــــــإدارة اإلحـــــــــصاء، األمانـــــــــة العامـــــــــة لمجلـــــــــس التعـــــــــاون الخلیجـــــــــي، .١٦

http://sites.gcc-sg.org/Statistics/.  

 : المقابالت الشخصیة:ًرابعا

مقابلــة مــع األســتاذ محمــد بــن أحمــد عــامر، مــدیر فــرع مــصلحة الزكــاة والــدخل بأبهــا، منطقــة  .١

  .م٢٥/٨/٢٠١٢عسیر، المملكة العربیة السعودیة، بتاریخ 

مقابلة مع الشیخ إبـراهیم بـن علـي المـشایع، مـساعد مـدیر فـرع مـصلحة الزكـاة والـدخل بأبهـا،  .٢

  .م٢٦/٨/٢٠١٢بتاریخ 

ة مــع األســتاذ محمــد زیــاد، رئــیس قــسم الحــساب التقــدیري، بفــرع مــصلحة الزكــاة والــدخل مقابلــ .٣

 .م٢٦/٨/٢٠١٢بأبها بتاریخ، 

مقابلــة مــع األســتاذ ســعید بــن دبــیس القحطــاني، المحاســب بقــسم الحــسابات النظامیــة، بفــرع  .٤

  .م٢٦/٨/٢٠١٢مصلحة الزكاة والدخل بأبها، المملكة العربیة السعودیة، بتاریخ 

بتـــاریخ   فرحـــان بـــن ظـــافر القرنـــي، مـــدیر فـــرع وزارة المالیـــة بمدینـــة أبهـــا،ة مـــع األســـتاذمقابلـــ .٥

  .م٢٥/٨/٢٠١٢

اهللا بــن محمــد ســعید، عــضو اللجنــة اإلشــرافیة علــى لجــان الخــرص،  األســتاذ عبــدمقابلــة مــع  .٦

  .م٢٥/٨/٢٠١٢قسم اإلیرادات بفرع وزارة المالیة بأبها، بتاریخ 

 .لحربي مدیر فرع مصلحة الزكاة بجدةمقابلة مع األستاذ عبد اهللا ا .٧

 .مقابلة مع األستاذ عبد القادر ضاحي العجیل، مدیر بیت الزكاة الكویتي .٨

  .مقابلة مع األستاذ عبد العزیز البطي، مدیر إدارة العالقات العامة واإلعالم في بیت الزكاة الكویتي .٩
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Al Yafiey, Mohammad Bin Salim Bin Abdullah Al Sahshali Al 
Yahri. Towardsan Arabian Gulf Zaka Fund: Obstacles and Solutions- 
An Islamic Economic Forecast. MA thesis, Yarmouk University, 2012 
(Supervisor: Professor. Dr. Ahmad Mohammad Al Saad). 

One wonders about why there is no Arabian Gulf Zaka fund till this 
date? Why there are no research interests aiming to establish such funds? 
Despite the common feeling about some deficiencies regarding the 
mechanisms of Zaka collection, and that billion of Zaka dollars money does 
not reach their targeted  legitimate populations, we find that the role played 
by the GCC secretariat is limited only with holding annual conferences of 
gulf institutions  in order to   exchange experience among them. 

The answer for this question lies in the fact of lack of adequate 
potentials aiming to create an Arabian Gulf Zaka fund. It is also obvious 
that it is impossible to establish such funds in the light that the jurists are 
far from diagnosing the political situation of national states. This limits 
their abilities in light of the positivist laws. This led Fatwa scholars to issue 
Fatwa unrelated to the existing reality which resulted in a relative absence 
for the role of Zaka in the lives Muslims. 

The main motivation behind conducting this research is fold two: the 
researcher's belief that Islam's teachings are valid in any time and in any 
place. Any deficiency in lives of Muslims can't be described as a Muslim 
scholar's inability to diagnose the problem and data that are available to it 
and what affects the judgments issued. These are illustrated in the legal, 
economic and political status characterized by the continuous change. The 
economic, political and legal status must be well known to base the Shari 
judgments on it in addition to the consequences of the different variables 
leading to issue the new judgments keeping with these changes. This will 
reduce Shari of scholar's dependence on derivation from the previous 
judgments or favoring some judgments issued by the previous Shari 
scholars while using completely different data. 
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As for the second motivation, the researcher had a strong desire to 
find practical and feasible solutions which may be used to remedy the 
economic deficiencies in the lives of Muslims as many legitimate targeted 
populations of Muslims who are not receiving their financial rights.  

After the researcher has conducted a field study reviewing the 
legislative status for the domestic Zaka Funds at Saudi Arabia, Kuwait and 
Qatar, the researcher found that the main dysfunction in the work of these 
funds leads to deprive a total of 35 billion$ due to several stakes of 
Muslims which is the result of many varying variables across these funds. 
These can be summarized in the following: 

Lack of adequate legislations. 
The governors in the national nations do not support the work 

mechanisms of Zaka Funds. 
The Zaka funds are affiliated to government bodies. 
Lack of awareness concerning the Shari, economic and social 

importance for the collection of Zaka. 
There is lack in efficient Shari commissions in some of Arab Gulf 

Zaka institutions. 
The small organizational structure for some of Zaka institutions may 

limit their capacity to assume their tasks. 
Then, the researcher provided some recommended solutions in order 

to activate the work of Arab Gulf states Zaka funds, which include: 
A-The rooted solutions relating to the Shari aspect, including: 
1- Suggesting a new definition for the term Zaka. 
2- Suggesting a feasible definition for the term Zaka collection. 
3- Activating the role of sultan (governor) in Zaka collection. 
4- To reconsider the public funds by proposing a Fatwa concerning the 
judgment relating to public funds which the researcher sees that they are to 
pay Zaka. 
B- Practical aspect related to solutions: 
1- Providing an integrated model for the Arabian Gulf Zaka Fund and its 
components: 
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- To define the fund, its objectives, significance and economic, financial 
potentials. 
- Legislative potentials (basic structure for the Arabian Gulf Zaka Fund). 
- The organizational structure for the proposed fund and to distribute tasks 
and work mechanisms. 
2- To provide a proposed model for the supporting establishments for the 
Arabian Gulf Zaka fund, including: 
-  A model for the domestic Zaka funds in the gulf countries. 
- A model for Zaka distribution offices which must be located in poor 
Islamic countries to be distribution channels for the Arabian Gulf Zaka 
fund. 
The study recommends the following: 
1.  Jurists of the economic Islam discuss the suggestion of Fatwa regarding 
the judgment of Zaka of national state money which I am enclosing in this 
thesis hoping it will be satisfied. What will provide Zaka with the greatest 
Zaka umbrella in the history and will change the economic map in the 
Islamic world. 
2. The origin of Zaka collection should be obligatory and in the name of the 
superior (the king, the prince, the president) to provide the required prestige 
to the collection that is not implemented without it. 
3. Qatar should adopt what this study invites to because of its leading 
quality which Allah gave to it and make it able to possess the effective 
means in order to restore the advancement of the nation. 

I ask Allah with sincere intent and to forgive what had happened as 
errors from me and to praise Allah, the lord of the world.       
  

Key Words: Fund, Gulf, Zaka, Islamic, Economic, Forecast. 
 

 


