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 الدراسة: مستخلص 

 العالقثة علث  التعثر و  الزكثاة برنثام  تفعيث  فث  الزكثاة مكاتثب دور علث  الضثو  تسثلي  إلث  البحث  اهذ هدفت  
 الحد ف  و الزكاة برنام  تفعي  يواجها الت  الصعوبات عل  التعر و  ليبيا ف  الفقر من والحد  الزكاة أموا  بين
 ،ليبيثا فث  الفقثر من الحد وف  الزكاة برنام  ت وير شأنها من الت  الوسائ  أهم عل  التعر و  ليبيا ف  الفقر من
 دور  هنثثا وأن  الزكثثاة برنثثام  تفعيثث  فثث  الزكثثاة صثثندو  مكاتثثب لعمثث  تثثأرير يوجثثد هأنثث البحثث  نتثثائ  اظهثثرت وقثثد
 الفقثثر عمليثثة مثثن سثثيقل  الزكثثاة مثثن المجمعثثة األمثثوا  زيثثادة أن بحيثث  ليبيثثا فثث  الفقثثر مثثن الحثثد فثث  الزكثثاة مثثوا أل
 يوجثثدوأنثثه  الزكثثاة مكاتثثب فثث  الرقثثة نقثث  فثث  مثثرال تتمرثث  معوقثثات عثثدة إلثث  الزكثثاة أمثثوا  جبايثثة عمليثثة تتعثثر و 

 سثنب البحث  وأوصثت الزكثاة أمثوا  جبايثة  ثر  وت وير تنمية شأنها من الت  والوسائ  وال ر  السب  من العديد
 ووسثائ   ثر  اسثتحدا و  الزكثاة أمثوا  جبايثة عمليثة ضثب  شثأنها مثن التث  الوضثعية والتشثريعات القثوانين بعث 
 إخثثرا  وأهميثثة بضثثرورة الثثوع  نشثثرو  الزكثثاة مكاتثثب عمثث  فثث  الشثثفافية تحقيثث  علثث  العمثث و  الزكثثاة أمثثوا  لجبايثثة
 إجثثثرا   ريثثث  عثثثن ليبيثثثا فثثث  الفقثثثر عثثثن بيانثثثات قاعثثثدة تنفيثثثد علثثث  العمثثث و  المختلفثثثة االعثثثالم وسثثثائ  فثثث  الزكثثثاة

 .الفقر لدراسات المصممة الدورية اإلحصائية المسوحات
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 :المبحث األول: المنهجية واالطار العام للبحث

 أواًل: المقدمة:
انخفا  معدالت تصدير النف  ف  ليبيا وتدن  أسعاره إضافة إل  األزمة السياسية والحروب والفساد االقتصادي 

  2016البنث  الثدول  فث  عثام  كانت من أهم االسباب الت  أدت إل  ظهور الفقر ف  هذا البلد حي  أشار تقريثر
 أن رل  سكان ليبيا يحتاجون لشك  ما من أشكا  المساعدات اإلنسانية

الزكاة ه  الركن الخامس من اركان االسالم وقرنت بالصالة ف  مواضع كريرة من كتاب اهلل وتعثد الزكثاة وسثيلة و 
 فعالة للقضا  عل  الفقر حي  يتكرر دفعها ك  عام لمن يستحقها. 

وف  هذا البح  سنحاو  التعر  عل  ألية تفعي  برنام  الزكاة كوسثيلة للقضثا  علث  الفقثر فث  المجتمثع الليبث ، 
وكذل  دراسة الصعوبات الت  تواجه هذا البرنام ، وتسثلي  الضثو  علث  الوسثائ  التث  مثن شثأنها ت ثوير برنثام  

 الزكاة للحد من الفقر ف  ليبيا. 

 :ثانيًا: مشكلة البحث
االوضثثاا االقتصثثادية الصثثعبة التثث  يعيشثثها المثثوا ن فثث  ليبيثثا والتثث  منهثثا علثث  سثثبي  المرثثا   ارتفثثاا  فثث  ظثث 

معدالت التضخم والب الة ونق  السيولة والحروب والتهجير والنزوح  انتشرت ظاهرة الفقر ف  ليبيا  االمر الذي 
ب الكريثثر مثثن المشثثاك  االجتماعيثثة يجعثث  مثثن إيجثثاد حلثثو  جذريثثة لمشثثكلة الفقثثر أمثثر فثث   ايثثة االهميثثة لنتجنثث

وبالتال  يمكن صيا ة مشكلة البح  ف  السؤا  التال   كي  نست يع تفعي  برنام  الزكاة كوسيلة للقضثا  علث  
 الفقر ف  ليبيا؟

 أهمية البحث:ثالثًا: 
 االهمية العلمية  - أ

 تعال  قضية مهمة ومؤررة ف  حياة الشعب الليب . - 1

 من مصادر األموا  ف  الدو  االسالمية.تتعام  مع مصدر هام  -2

 االهمية الت بيقية  مساعدة جهات اتخاذ القرار ف  إيجاد آلية دائمة لعال  مشكلة الفقر ف  ليبيا. -ب

 هدف البحث:أرابعًا: 
 تسلي  الضو  عل  دور مكاتب الزكاة ف  تفعي  برنام  الزكاة. -1
 ليبيا. الحد من الفقر ف ف  أموا  الزكاة  دورالتعر  عل   -2
 التعر  عل  الصعوبات الت  يواجها تفعي  برنام  الزكاة و ف  الحد من الفقر ف  ليبيا. -3
 التعر  عل  أهم الوسائ  الت  من شأنها ت وير برنام  الزكاة و ف  الحد من الفقر ف  ليبيا. -4
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 خامسًا: فرضيات البحث:
 :التالية اتضاالفترا اختبارالبحث  هذه تحاول

 لعم  مكاتب صندو  الزكاة ف  تفعي  برنام  الزكاة. دوريوجد  -1
 الحد من الفقر ف  ليبيا. ف موا  الزكاة أل دوريوجد  -2
 يوجد صعوبات ف  تفعي  برنام  الزكاة للحد من الفقر ف  ليبيا. -3
 توجد وسائ  من شأنها ت وير وتفعي  برنام  الزكاة للحد من الفقر ف  ليبيا. -4

 منهجية البحث:سادسًا: 
هثثذا البحثث  علثث  المثثنه  الوصثثف  التحليلثث  مثثن خثثال  تحليثث  البيانثثات واإلحصثثا ات الثثواردة فثث  التقثثارير  يعتمثثد

واختبثثثار  البحثثث والنشثثثرات اإلحصثثثائية المنشثثثورة وتحليثثث  اسثثثتمارة االسثثثتبيان المعثثثدة ل ثثثر  تحقيثثث  أهثثثدا  هثثثذه 
 فرضياتها واستخال  النتائ  وتقديم التوصيات.   

 السابقة:سابعًا: الدراسات 

دراسة علمية بعنوان " دور ديوان الزكاة ف  تعزيز أنش ة التمويث  االصث ر   (2013)البصري،  دراسة -1
إلث  توضثيد دور ديثوان الزكثاة وامكانيثة مسثاهمته فث   البحث وتخفي  الفقثر فث  السثودان" وتهثد  هثذه 
إلث  وجثثود فجثوة كبيثرة بثين مثا هثو مثأمو  ومثا حققثثه  البحث تخفيث  حثدة الفقثر فث  السثودان، وتوصثلت 

 الديوان عل  أر  الواقع.
دراسثثة علميثثة بعنثثوان " الزكثثاة  آليثثة االقتصثثاد االسثثالم  لمعالجثثة الفقثثر" وتهثثد  هثثذه (2018)النفثثات ،  -2

بثثان  يهثثد  لتحقيثث  التثثوازن الدراسثثة إلثث  توضثثيد دور الزكثثاة كنمثثوذ  اقتصثثادي مرثثال  باعتبثثاره نظثثام ر 
بين اال نيا  والفقرا  ف  المجتمع االسالم ، وتوصثلت إلث  ضثرورة إنشثا  منتثدم عثالم  للزكثاة يجمثع 

 الخبرا  والفقها  من جميع أنحا  العالم لدراسة ومناقشة التجارب واالفكار ذات الصلة.
دراسثة  –رسالة ماجستير بعنوان " دور أمثوا  الزكثاة  فث  التنميثة االقتصثادية   (2015)خلي ،  دراسة  -3

ت بيقيثثة فثث  ق ثثاا  ثثزة"  وتهثثد  هثثذه الدراسثثة للتعثثر  علثث  دور الزكثثاة فثث  التنميثثة االقتصثثادية، ومثثا 
حجمهثثا وكيثث  تثثتم إدارتهثثا و بيعثثة اسثثترمارها وتوصثثلت هثثذه الدراسثثة إلثث  أن أمثثوا  الزكثثاة تسثثاهم فثث  

 ة االقتصادية ف   زة.التنمي
رسالة دكتوراه الفلسفة ف  االقتصاد بعنوان " دور أموا  الزكاة ف  تخفي  حدة  (2017)احمد، دراسة   -4

(" وتهثثد  هثثذه الدراسثثة الضثثو  علثث  مثثدم قثثدرة أمثثوا  الزكثثاة فثث  2013-1990الفقثثر فثث  السثثودان )
نتثائ  منهثا وجثود عالقثة  رديثة بثين حجثم أمثوا  البحث  إلث   عال  مشثكلة الفقثر فث  السثودان وتوصث 

الزكثثاة والصثثر  علثث  الفقثثرا  والمسثثاكين وأن أمثثوا  الزكثثاة لعبثثت دورال فثث  تخفيثث  حثثدة الفقثثر إال أنهثثا 
تعتبر قليلة كنسبة من الدخ  القوم ، وبالتال  ال يك  االعتماد عليهثا كريثرا وبصثورة منفثردة فث  إعثادة 

 ي  حدة الفقر.   توزيع الدخ  وتخف
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رسالة دكتوراه بعنوان " أرر الزكاة فث  تحقيث  التكافث  االجتمثاع  فث  السثودان"  (2012)محمد،  دراسة -5
وتهد  الدراسة إل  معرفة دور الزكاة ف  عال  التفاوت ال بق  وسو  توزيع الرروة، وتوصثلت الدراسثة 
إلثث  أن الترهثث  االداري الثثذي تعثثان  منثثه المؤسسثثات العاملثثة فثث  مجثثا  مكافحثثة الفقثثر وكرثثرة الصثثر  

 داري كما توصلت إل  محدودية الصر  عل  الفقرا  من الزكاة.اال
بعنثوان  2010دراسة قدمت ف  المؤتمر العام لمستجدات العم  الزكثوي   (2010)الساعوري،  دراسة  -6

ات " الزكثثثثاة وتمويثثثث  المشثثثثاريع الصثثثث يرة للفقثثثثرا " وتهثثثثد  الدراسثثثثة إلثثثث  دراسثثثثة أسثثثثباب فشثثثث  المشثثثثروع
االنتاجيثثثة بثثثديوان الزكثثثاة لتفثثثادي المشثثثاك  والمعوقثثثات وتوصثثثلت الورقثثثة إلثثث  أن هنثثثا  نسثثثبة عاليثثثة مثثثن 

 % ولم يعد اصحابها يحتاجون إل  دعم من الديوان. 67النجاح مقارنة بالفش  بل ت 

 عن الدراسات السابقة  البح أهم ما يميز هذه  

عثن الدراسثات السثابقة فث  كونهثا اهتمثت بدراسثة دور الزكثاة فث  الحثد مثن الفقثر فث  ليبيثا مثن  البح تختل  هذا 
خال  دراسة عملية لعدد من مكاتب صندو  الزكاة بليبيا، حي  تم ت وير استمارة االستبيان الخاصة الماجسثتير    

دراسثثة ت بيقيثثة  –يثثة االقتصثثادية ( رسثثالة ماجسثثتير بعنثثوان " دور أمثثوا  الزكثثاة  فثث  التنم2015بدراسثثة ) خليثث ، 
 ف  ق اا  زة".   

 :لزكاةل اإلطار الشرعي المبحث الثاني:
لقثو  النبث  صثل  اهلل عليثه وسثلم بنث  اإلسثالم علث  )خمثس  ،الزكاة أحد أركان اإلسالم الخمسة التث  بنث  عليهثا

يتثا  الزكثاة وصث قثام الصثالة واا  وم رمضثان وحث  بيثت اهلل الحثرام (شهادة أن ال إله إال اهلل وأن محمثد رسثو  اهلل واا

فما المقصود بالزكثاة فث  الل ثة والشثرا ومثا العالقثة بثين المفهثومين؟ ومتث   فرضثت؟ ومثا  .هث( 1846)الحجا ، 
 الدلي  عل  مشروعيتها؟ 

ولكثثث  شثثث   زاد عثثثددال أو نمثثثا   (12، صثثفحة 2018)أحميثثثد،  النمثثثا ، والزيثثادة وال هثثثارة، والبركثثثة -الزكااااة ل اااة:
 حجمال فإنه يقا  زكاة فيقا  زك  الزرا إذا نما و اب.

)عتيمثثين،  وامثثا فثث  الشثثرا فهثث  التعبثثد هلل بثثإخرا  جثثز  واجثثب شثثرعال فثث  مثثا  معثثين ل ائفثثة أو جهثثة مخصوصثثة
 الزكاة عل  الصدقة الواجبة والمندوبة والنفقة والعقود والح .وت ل   (11، صفحة 2008

ن كثثان  ويقثثو  الشثثيم محمثثد صثثالد ابثثن عريمثثين أن العالقثثة بثثين المعنثث  الل ثثوي والمعنثث  الشثثرع   أن الزكثثاة واا
الل ظاهرها نق  كمية الما  لكن أرارها زيادة الما  بركة وكمية فإن اإلنسثان قثد بفثتد اهلل لثه مثن أبثواب الثرز  مثا

 خن حن جنمم خم حم جم هل  مل  ُّٱ قثا  تعثال قام بمثا أوجثب اهلل عليثه فث  مالثه،  يخ ر بباله إذا

وهثذا أمثر مشثاهد   وقا  النب  صل  اهلل عليه وسلم ) ما نقصثت صثدقة مثن مثا  ( )سورة سبأ( َّ  هن من
 عندهم.فإن الموفقين ألدا  ما يجب عليهم ف  أموالهم يجدون بركة فيما ينفقونه وبركة ف  ما بق  

بثث  إننثثا نسثثمع مثثن بعثث  النثثاس الثثذين وافقهثثم اهلل فثث  إنفثثا  أمثثوالهم فثث  سثثبي  اهلل أن األمثثوا  التثث  أنفقثثت قثثد 
عوضها بأموا  أكتر مما أنفقوا وأنهم قد فتحت لهم أبواب رز  أخرم، ولهذا كانت الزكاة ف  الشرا مالقية للزكاة 

فرضثت الزكثاة فث  أصثد أقثوا  أهث  العلثم ل  مت  فرضت الزكاة أما بالنسبة إف  الل ة من حي  النما  والزيادة. 
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بمكة ولكن تقدير األنصبة واألموا  الزكوية وأه  الزكثاة كانثت بالمدينثة وأختلث  فث  أي سثنة فرضثت فقثا  الكتثر 
 (173، صفحة 2007)الصناع ،  إنها ف  السنة الرانية من الهجرة قب  فر  الصيام

 َّ ىن  نن من زن ُّٱ تعثال جمثاا المسثلمين عليهثا قثا  أما دليث  مشثروعيتها الكتثاب والسثنة واا 

 حض جض مص خص  حص مس خس حس جس مخ ٱُّٱوقثثثثثثثا  تعثثثثثثثال    (43سثثثثثثثورة البقثثثثثثثرة، ا يثثثثثثثة )
 ()سورة البينة َّ مغ جغ  مع جع مظحط مض خض

خمثس )شثهادة أن ال  وعن ابن عمر رض  اهلل عنهما أن رسو  اهلل صل  اهلل عليه وسلم قثا  بنث  اإلسثالم علث 
يتثثا  الزكثثاة وصثثوم رمضثثان وحثث  بيثثت اهلل الحثثرام( متفثث  عليثثه قثثام الصثثالة واا  إلثثه إال اهلل وأن محمثثد رسثثو  اهلل واا

وعن ابن عبثاس رضث  اهلل عنثه أن النبث  صثل  اهلل عليثه وسثلم  بعث  معثاذال رضث  اهلل عنثه  هث(256)البخاري، 
 وتثرد علث  فقثرائهم " متفث  عليثه الحثدي  وفيثه " أن اهلل افتثر  علثيهم صثدقة تؤخثذ مثن أ نيثاهم إل  اليمن فذكر

 (474، صفحة 1981)النووي، 

وهثث  فثثر  بإجمثثاا المسثثلمين فمثثن أنكثثر وجوبهثثا فقثثد كفثثر إال ان يكثثون حثثدي  عهثثد بإسثثالم أو ناشثث  فثث  باديثثة 
وأهلثثه فيعثثذر ولكنثثه يعلثثم وأن أصثثر بعثثد علمثثه فقثثد كفثثر مرتثثدال وأمثثا مثثن منعهثثا فعثثالل وتهاونثثال ففيثثه بعيثثدة عثثن العلثثم 

 (833، صثثفحة 2010)الجريسثث ،   خثثال  بثثين أهثث  العلثثم فمثثنهم مثثن قثثا  أنثثه يكفثثر ومثثنهم مثثن قثثا  أنثثه ال يكفثثر
 وهنا  شرو  وجوب للزكاة ه   

 الحو  إال ف  المعشرات. -4 لنصاب وهو ما قدره الشرا.   ا -3  .الحرية -2     اإلسالم. -1

  زي ري ُّٱ   أمثا بالنسثثبة لمصثثاري  الزكثثاة فتصثثر  لمصثثنا  الرمانيثة التثث  ذكرهثثا اهلل تعثثال  فثث  قولثثه
 مب خب حب جب هئ مئ خئ  حئ جئ يي ىي ني مي
 (60)سورة التوية، ا ية  َّ مج حج مث هتمت خت حت  جتهب

ار الزكثاة علث  المجتمثع وعلث  رثبقة بشك  مختصر عثن الزكثاة وسثنتكلم فث  مثا يلث  عثن أتكلمنا ف  الس ور السا
مثثن المعلثثوم أن أهثثدا  علثثم االقتصثثاد هثثو تعمثث  الزكثثاة فثث  القضثثا  علثث  الفقثثر، و االقتصثثاد اإلسثثالم  وكيثث  

تحقيثثث  هثثثذا تحقيثثث  العدالثثثة فثثث  توزيثثثع الثثثدخ  بثثثين أفثثثراد المجتمثثثع وتعتبثثثر الزكثثثاة مثثثن أهثثثم األدوات الرئيسثثثية فثثث  
 الهد .

إن الزكاة ف  اإلسالم مؤسسثة حقوقيثة تتثداخ  بثين النظثام العقثدي والنظثام التشثريع  والنظثام االقتصثادي والنظثام 
االجتمثثاع  بثث  إن جاحثثدها الممتنثثع عنهثثا يعتبثثر معوقثثال لنظثثام التوزيثثع اإلسثثالم  بثث  خارجثثال عثثن حصثثن اإلسثثالم 

 وسياجه.

  -  (128، صفحة 2012)ل ف ،  ومتعددة نذكر منها ما يل واألرار االقتصادية للزكاة كريرة 

إنها تنقث  الثدحو  مثن اال نيثا  إلث  الفقثرا  ومثن المعلثوم اقتصثاديال ان الفقثرا  يتمتعثون بارتفثاا الميث  الحثدي  -1
 لالستهال  مما يؤدي الرتفاا ال لب الكل .

 عل  االكتناز وحبس األموا  عن التداو  .أنها تعتبر إعالن حرب  -2
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أن لهثثثثا أرثثثثثارال مباشثثثثرة علثثثثث  الفعاليثثثثثة االقتصثثثثادية مثثثثثن خثثثثال  رفعهثثثثثا لمسثثثثثتوم ال لثثثثب الفعثثثثثا  االسثثثثثتهالك   -3
 واالسترماري .

 أنها تدر دخوالل عل  الفقرا  . -4

   (122، صفحة 2010)الوادي،  ومن مقاصد اإلسالم ف  عدالة توزيع الدخ  ف  اإلسالم ما يل 

 َّ جت هب  مب خب ُّٱٱالخثثو    يثثان المثثا  علثث  مصثثالد الجماعثثة و  يثثان اصثثحابه قثثا  تعثثال  -1

سثورة الشثوري ، ا يثة  ) َّمب خب حب جب  هئ مئ خئ حئُّٱ وقا  تعال  (6  سورة العل ، ا ية)
27). 

 سبب القضا  عل  الحضارة.التر  الذي يتبع ال ن  مما يؤدي إل  االنحال  والتر   -2

 نزا االحقاد وسيادة التراحم بين فئات المجتمع ومواساة الفقرا  والقيام بمصالد العامة. -3

ويقثثو  الشثثيم ابثثن عريمثثين رحمثثه اهلل " إذا عرفنثثا أن توزيثثع الزكثثاة علثث  هثثذه االصثثنا  الرمانيثثة فثث  ا يثثة التثث  
لحاجة الخاصة لمن أع يها ويحص  بها دفع الحاجة العامة ذكرناها سابقال ف  مصاري  الزكاة يحص  بها دفع ا

عن المسلمين ، عرفنا مدم نفعها للمجتمع، وف  االقتصاد تتوزا الرروات بين األ نيا  والفقرا  ففيها توزيع للرروة 
 حت  ال يجع  التضخم من جانب والبؤس والفقر من جانب أخر.

هثثثذا  الثثثركن الرالثثث  لاسثثثالم ، ممثثثا ازاد مثثثن نسثثثبة الفقثثثر بثثثين  وفثثث  وقتنثثثا الحاضثثثر تهثثثاون النثثثاس كريثثثرال فثثث  أدا 
المسثلمين ونالحثثظ ذلث  فثث  بالدنثثا خاصثة وبثثالد المسثثلمين عامثة، وهثثذا يرجثثع إلث  ابتعادنثثا عثثن شثرا ديننثثا وسثثنة 

حثارب كث  مثن أمتنثع عثثن   -رضث  اهلل عنثه –نبينثا ومثنه  السثل  الصثالد ففث  عهثد الخليفثة أبثوبكر  الصثدي  
أمتلئثت خثزائن بيثت  –رضث  اهلل عنثه  –ة وعرفت بحروب الثردة وفث  عهثد الخليفثة عمثر ابثن الخ ثاب أدا  الزكا

 -رحمثثه اهلل -مثثا   المسثثلمين حتثث  لثثم يجثثدو لمثثن تع ثث  امثثوا  الزكثثاة فثثأين نحثثن مثثن هثثذا / يقثثو  اإلمثثام مالثث  
 )واهلل لن يصلد حا  هذه األمة إال بما صلد به أولها، كتاب اهلل وسنة نبيه (.

 :في ليبيا الفقرظاهرة  لمبحث الثالث:ا
بثثالر م مثثن االتفثثا  العثثام علثث  القضثثا  علثث  الفقثثر وتحقيثث  التنميثثة االقتصثثادية إال أنثثه اليوجثثد تعريثث  ومقيثثاس 

، )احمثثثد موحثثثد للفقثثثر، عليثثثه فثثثالفقر يختلثثث  بثثثاختال  المجتمعثثثات والمعتقثثثدات واألزمثثثان وعلثثث  مسثثثتوم األقثثثاليم،
وتعثثر  المنظمثثات الدوليثثة مرثث  األمثثم المتحثثدة والبنثث  الثثدو   الفقثثر "بالحرمثثان الشثثديد مثثن  (62، صثثفحة 2017

الحياة الرضية، والحرمان المادي من دخ  وصحة وتعليم، والمعاناة من التعر  للمخا ر كالمر  وقلثة الثدخ  
اا صوته وانعدام حيلته، والعن  والجريمة والكوار  واالنق اا المبكر عن الدراسة، وعدم قدرة الشخ  عل  أسم

 .(342، صفحة 2018)النفات ،  وانعدام أو نق  الحريات المدنية والسياسية.

معيشثة ال مثن مستوم من الدخ  يحتاجه المر  أو األسرة حت  يكون باإلمكان توفير مسثتوم ق وخ  الفقر هو أ  
الفقر يتمر  بالعجز عن توفير تكالي  المت لبات الضثرورية مثن حيث  المأكث  وهو مستوم من  ،مالئم ف  بلٍد ما

فقثثر هثثم أنثثاس يمكثثن أن يوصثثفوا بثثأنهم الالنثثاس الثثذين يعيشثثون تحثثت خثث  و والملثثبس والرعايثثة الصثثحية والمسثثكن، 
ويحسثثب "خثث  الفقثثر" عثثادة علثث  أسثثاس مفهثثوم الثثدخ  فثث  الثثدو  المتقدمثثة كمؤشثثر  ،يعيشثثون فثث  حالثثة فقثثر مثثدقع

مسثتوم المعيشثة أو علث  أسثاس "اإلنفثثا  االسثتهالك " فث  الثدو  الناميثة كمؤشثثر لمسثتوم المعيشثة، ومهمثا يكثثن ل
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من أمر مفهوم مستوم المعيشة المستخدم، تبق  المسألة الت بيقية هث  اختيثار مالئثم لخث  الفقثر، ويمكثن التفريث  
لم لثث  علثث  أنثثه "قيمثثة حقيقيثثة رابتثثة، مثثع بثثين خثث  الفقثثر الم لثث  وخثث  الفقثثر النسثثب ، وحيثث  ي عثثر  خثث  الفقثثر ا

الزمان والمكان"؛ بينما يعر  خ  الفقثر النسثب  علث  أنثه "يت يثر مثع الت يثرات فث  مسثتوم المعيشثة"، وقثد درجثت 
 ، )علثثاألدبيثثات الدوليثثة علثث  اسثثتخدام خثث  فقثثر م لثث  أل ثثرا  تقثثدير انتشثثار الفقثثر فثث  مختلثث  أقثثاليم العثثالم. 

 (1، صفحة 2017

وخ  الفقر المتعار  عليه عالميال كان حوال  دوالر أمريك  واحد ف  اليوم للفرد، لكن البن  الدول  عاد فث  عثام 
دوالر  1.90، رثم أخيثرال إلثث  2005دوالر عنثد مسثتويات القثوة الشثثرائية لعثام  1.25ورفثع هثذا الخث  إلثث   2008

ومثثع ذلثث  فثثإن العديثثد مثثن الثثدو  تضثثع خ ثثو  فقثثر خاصثثة بهثثا  ،2011بأسثثعار سثثنة  2015فثث  اليثثوم فثث  عثثام 
 وف  ظروفها الخاصة. 

  (23، صفحة 1427)جامعة المل  عبد العزيز،  و يمكن تصني  مناه  قياس الفقر إل  اتجاهين

االتجثثاه األو   اتجثثاه الرفاهيثثة، ويسثثتخدم أصثثحاب هثثذا االتجثثاه معثثايير ماليثثة فثث  قيثثاس الرفاهيثثة مرثث   دخثث   -1
نفاقه االستهالك ، وهو االتجاه السائد ف  أدبيات الفقر.  الفرد واا

الت ذية االتجاه الران   اتجاه الال رفاهية، ويعن  هذا االتجاه بدراسة المؤشرات االجتماعية للرفاهية مر    -2
والصحة والتعليم، ويركز عل  قضايا مر   سو  الت ذية، أو  ياب الرعاية الصحية، أو األمية، باعتبارها نتائ  

 مباشرة النتشار الفقر.

تشثثخي  الفقثثثر فثث  ليبيثثا فلثثم نتحصثثث  علثث  بيانثثات دوريثثثة عثثن الفقثثر فثث  ليبيثثثا مثثن قبثث  الجهثثثات ب يتعلثث  وفيمثثا
المقثثاالت الصثثحفية التثث  تؤكثثد علثث  ارتفثثاا نسثثبة الفقثثر فثث  ليبيثثا بعثثد عثثام الرسثثمية ومثثع ذلثث  يوجثثد العديثثد مثثن 

% من األسر 45فوفقال لمدير مركز الدراسات االجتماعية بوزارة الشؤون االجتماعية بحكومة الوفا  فإن  ،2011
ي وذل  بسبب ترد 2009% ف  عام 29مقاب  معد   2019الليبية تعيش تحت خ  الفقر ف  قفزه قياسية عام 

  (2019)الخمس ،  االوضاا المعيشية وعوام  التهجير والنزوح خال  هذه العشر سنوات األخيرة.

   اإلجراءات المنهجية والدراسة الميدانية: :المبحث الرابع
 أواًل: عينة الدراسة:

وهثو مكاتب لصنادي  الزكاة ف  ليبيثا  10( مفردة موزعة عل  66تم اختيار عينة عشوائية بسي ة بلغ حجمها ) 
 ما يمر  مجتمع عينة الدراسة الت  تخدم فرضية البح  وأهدافه وأهميته. 

 ثانيًا: منهج الدراسة وادواتها:

مجموعثة مثن القواعثد العامثة التث  تهثيمن  المنه  هو ذل  ال ري  المؤدي إل  كش  الحقيقة ف  العلثوم بواسث ة 
عل  توجه العق  وتحدد عملياته، حت  يص  ف  النهاية إل  نتيجة معلومة وبمعنث  ان المثنه  هثو ال ريقثة التث  
يتبعهثا الباحثث  فثث  دراسثثته للمشثثكلة الكتشثا  الحقيقثثة، وأن  بيعثثة الدراسثثة والهثثد  منهثا هثث  التثث  تحثثدد المثثنه  

(. وقثثد سثثب  اإلشثثارة فثث  المبحثث  األو  إلثث  أن 12،  2020اسثثتخدامه )األحمثثر،  الثثذي ينب ثث  علثث  الباحثث 
 .المنه  الوصف  التحليل هذه الدراسة اعتمدت عل  
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 أم أدوات الدراسة فتمرلت ف  االستبيان حي  تم تقسيم استمارة االستبيان خمس أقسام كالتال  

 القسم األو  أشتم  عل  المعلومات الشخصية لعينة البح . -1
 .الزكاة ف  ليبيا مكاتبواقع القسم الران  أشتم  عل   -2
 ف  ليبيا. الحد من الفقرف  الزكاة  أموا  القسم الرال  أشتم  عل  دور -3
 الصعوبات الت  تواجه مكاتب الزكاة للمساهمة ف  القضا  عل  الفقر ف  ليبيا.القسم الربع أشتم  عل   -4
 .يمكن من خاللها تنمية وت وير أموا  الزكاة السب  والوسائ  الت القسم الخامس أشتم  عل    -5

 :الدراسةثالثًا: مجاالت 

الخمثس وزليثتن ومصثراته وسثرت والزاويثة و ثرابلس المجا  المكان   أجريت هذه الدراسة فث  المثدن التاليثة   -1
 وقصر االخيار والقربول  وبن  وليد. ومسالته وترهونه

 .صنادي  الزكاةالموظفين بمكاتب المجا  البشري  يتمر   ب -2

 :رابعًا: تحليل إجابات االستبيان
 صدق و الثبات:اختبار ال -1

 الفثثا كرونبثثا  معامثث  باسثثتخدام الربثثات درجثثة بحسثثاب البثثاحرون قثثام"  الدراسثثة أداة"  االختبثثار ربثثات مثثن للتأكثثد  
 المت يثرات كانثت إذا مثا معرفثة أخثر وبمعنث  ، والمت يثرات المؤشثرات بثين اإلدرا  فث  الربثات أهميثة تكمثن  حي 
 أكبثر كانثت إذا بحيث %  70 إحصثائية بنسثبة ألفثا كروبثا  معامث  مقارنة خال  من يكون وهذا ال أو ربات ذات
 بخصثثثو  أمثثثا. رباتثثثه المت يثثثر يفقثثثد% 70  مثثثن أصثثث ر كانثثثت إذا وأمثثثا ، ربثثثات ذو المت يثثثر يعتبثثثر% 70 مثثثن

 الدراسثة أسثئلة فث  تتمرث  التث  المت يثرات مؤشثرات بثين التجثانس وتفسثير توضثيد عل  القدرة لها فه  المصداقية
 يقثيس الثذي األداة صثد  مقثاييس أحثد( البنثائ  اإلتسثا  صد ) الصد  يعتبر و ، االستبيان قائمة ف  الموجودة

 وكثذل   ،( ((126   ،1998 المفتوحثة، القثدس جامعثة) إليهثا الوصثو  األداة تريثد التث  األهدا  تحق  مدم
 تعتبثثر%   50   مثثن أكبثثر المصثثداقية كانثثت إذا بحيثث %  50 المعيثثار و المؤشثثرات تلثث  بثثين االرتبثثا  مقارنثثة
ذا ، مقبولة  ألتربيعث  الجثذر  ري  عن الذات  الصد  حساب يتم حي  مرفوضة، تعتبر%  50 من أق  كانت واا
 (1) رقم التال  بالجدو  كما النتائ  فكانت االستمارة صد  من للتأكد للربات

 

 ( نتائ  اختبار كرونبا  ألفا1جدو  رقم )

 معام  الصد  الربات معام  ألفا  عدد العبارات المحاور م

 0.859 0.739 11 واقع مكاتب الزكاة ف  ليبيا 1

 0.856 0.734 10 أموا  الزكاة و الحد من الفقر 2

 0.863 0.745 11 صعوبات تواجه مكاتب الزكاة 3

 0.881 0.777 8 وسائ  ت وير أموا  الزكاةسب  و  4
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 0.865 0.749 40 المجتمع كك  5

 محاور من محور لك (  الربات معامالت)(  )  ألفا كرونبا  معام  قيم أن نالحظ الساب  الجدو  خال  من
يمكن ر درجة إحصائية جيدة % و الت  تعتب 70ور الدراسة تفو  ، فك  محا يد  عل  الربات االستبيان استمارة

،  0.745،  0.734،  0.739علث  التثوال  ) دراسة بحي  كانت قثيم معامث  الربثاتاالعتماد عليها ف  إجرا  ال
 ف  الداخل  الربات من عالية درجة توفر عل  يد  وهذا (الجيدة الدرجة% ) 70 من أكبر  قيم وه  (  0.777
 قيم وه  (0.881،  0.863،  0.856،  0.859التوال  كانت ) عل  الصد  معامالت فإن وكذل . اإلجابات

 فث  اإلجابثات هثذه علث  االعتمثاد من يمكننا مما الصد  من عالية درجة توفر عل  يد  وهذا% 50 تفو  كبيرة
، بحيث  إذا تثم عليهثا نحصث  سثو  التث  النتثائ  فث  الرقثة مثن يزيثد ممثا. نتائجهثا وتحليث  الدراسثة أهثدا  تحقي 

 قثد ككث  الدراسثة لنمثوذ  الفثا كرونبثا  و الظثرو  سنحصث  علث  نفثس النتثائ .إعادة جمثع البيانثات تحثت نفثس 
 قثد الدراسثة لنمثوذ  العثام الصثد  ومعثد   الدراسثة لنمثوذ  الربثات مثن عال  مستوم عل  يد  مما 0.749بلغ  
 .0.865بلغ  

 .الوصفي واالجتماعي لعينة الدراسةالتحليل  -2
 فثث  اسثتخدامها تثم التث  المعلومثات بعثث  علث  للحصثو  إعثدادها تثم التثث  االسثتبيان اسثتمارة جمثع خثال  مثن   
 تفسثير قثد تثمو  بالعاملين ف  مكاتب صثندو  الزكثاة فث  ليبيثا المتعلقة الخصائ  بع  تشم  والت  الدراسة هذه

  التالية الجداو  حسب االستبيان بيانات
 مكان العمل -أ

 ( خا  بمكان العم 2الجدو  رقم ) 

 

 النسبة التكرار مكان العمل

 9.1%  6 الخمس

 9.1%  6 زليتن

 10.6%  7 مصراته

 10.6%  7 سرت

 12.1%  8 امسالته

 10.6%  7 قصر األخيار

 10.6%  7 القره بوللي

 6.1%  4 الزاوية
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 10.6%  7 بني وليد

 10.6%  7 ترهونة

 100.0%  66 المجموع

 أن أ لبيثة أفثراد  مكثان العمث  لمكاتثب الزكثاة،الخا  بتوزيثع عينثة الدراسثة حسثب  (2)الحظ من خال  الجدو ي 
موزعين بشك  متقارب عل  مختل  المنا   مما يساهم ف  إع ا  نتائ  متقاربة لجميع المنا   كما هثو العينة 

 (  1مبين ف  الشك  رقم )

 

 ( يوضد مكان العم  لمكاتب الزكاة1الشك  رقم )

 

 ترهثثثونة    بن  وليد  الزاوية   القره بولل   قصر االخيار  امسالته   سرت     مصراته    زليتن  الخمس    

 المؤهل العلمي –ب

 ( خا  بالمؤه  العلم 3الجدو  رقم ) 
 النسبة التكرار المؤه  العلم 

 31.8%  21 دبلوم متوس 

 13.6%  9 دبلوم عال 

 50.0%  33 مؤه  جامع 

 4.5%  3 أعل  )ماجستير ، دكتوراة( مؤه 

 100.0%  66 المجموا



ئ
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 أفثراد نصث  الخثا  بتوزيثع عينثة الدراسثة حسثب مت يثر المؤهث  العلمث  أن  (3) الحثظ مثن خثال  الجثدو  رقثمي
وهث  %  50فثرد بنسثبة مئويثة  33حيث  بلثغ عثددهم )المؤهث  الجثامع (   البكثالوريوسالعينة من حثامل  شثهادة 

تفاوتت نسب بقية المثؤهالت العلميثة ف  حين  مما يزيد من دقة النتائ  المتحص  عليها من الدراسةنسبة مرتفعة 
 ( 2)كما هو موضد بالشك  رقم 
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 ( يوضد المؤه  العلم 2الشك  رقم )

 

 (      مؤه  جامع        دبلوم عال     دبلوم متوس دكتوراه )ماجستير،                  

 العمر - ت

 ( خا  بالعمر 4الجدو  رقم ) 

 النسبة التكرار العمر

 12.1%  8 30-20من 

 18.2%  12 40-31من 

 34.8%  23 50-41من 

 33.3%  22 60-51من 

 1.5%  1 سنة فأكرر 61من 

 100.0%  66 المجموا

  أفراد من عدد أكبر أن يتضد العمر مت ير حسب الدراسة عينة أفراد بتوزيع الخا ( 4) رقم  الجدو  خال  من
 كانثت حثين فث %   1.68 الفئثة لتلث  المئويثة النسثبة بل ثت حيث  سثنة 60 – 40 بثين ما أعمارهم تتراوح العينة
، و هثثذا يثثد  علثث  أن  البيثثة العثثاملين بمكاتثثب الزكثثاة %  3.30  هثث  سثثنة 40 عثثن أعمثثارهم تقثث  الثثذين نسثثبة

 رقثم بالشثك  موضثد هثو كمثا ا ف  التقلي  من حاالت الفقر،عل  دراية تامة بأهمية تجميع أموا  الزكاة و أهميته
(3 ) 
 

 

 

 



ئ

 

 دور أموال الزكاة في تخفيف حدة الفقر في ليبيا
 جامعة المرقب كلية االقتصاد والتجارة الخمس /محمود ابشيش، د. علي اخميرة، د. وسام عواز د. 

 

     202aisc. elmergib.edu.ly                                                                                           

 ( يوضد عمر العاملين بمكاتب الزكاة3الشك  رقم )

 سنة 30- 20من          40-31من        50-41من        60-51سنة فأكرر     من  61من    

 دمةسنوات الخ -ث

 دمة( خا  بسنوات الخ5الجدو  رقم ) 

 النسبة التكرار سنوات الخدمة

 19.7%  13 سنوات 5 – 1من 

 18.2%  12 سنوات 10 – 6من 

 22.7%  15 سنة 15-11من 

 12.1%  8 سنة 20-16من 

 27.3%  18 سنة فأكثر 21

 100.0%  66 المجموع

 توزيثع أفثراد العينثة حسثب مت يثر الخبثرة، حيث  نجثد أن أ لثب أفثراد العينثة لثديهم خبثرة فث   (5) يمر  الجثدو  رقثم
الممكثن  إذ مثن ممتثازة وه  نسثبة  % 40.9بث  نسبتهم حي  قدرت ةسن 16سنوات و تق  عن  6العم  تتجاوز 

 20 عثن خبثرتهم تزيثد  عل  الدراسة نوا من الدقة والقرب أكرر من الواقع، رم تليها نسبة األفراد الثذين ضفيأن ت
 (  4)كما هو مبين ف  الشك  رقم  ، % 27.3بنسبة مئوية  سنة
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 ( يوضد سنوات الخبرة4الشك  رقم )

 
 سنوات 5-1من        10-6من      15-11من      20-16سنة فأكرر        من  21            

 

 الجنس –ج 

 (  خا  بالجنس  6الجدو  رقم )
 النسبة التكرار الجنس

 100.0%  66 ذكر

الثذكور هثم مثن أفثراد العينثة  جميثع، حيث  نجثد أن الجثنستوزيع أفراد العينثة حسثب مت يثر  (6) يمر  الجدو  رقم
 (  5كما هو مبين ف  الشك  رقم )  ،لشرعية الت  توص  بعدم االختال والذي قد يرجع إل  األحكام ا

 ( يوضد جنس العاملين بمكاتب الزكاة5الشك  رقم )

 

 ذكــــور                                                        

 لمت يرات الدراسة واختبار الفرضيات. الوصفي اإلحصائيالتحليل  -3

قدرتها عل  تخفيث  حثدة الفقثر فث  بأموا  الزكاة و  والمتعلقة وصفيا الفقرات تحلي  سيتم التالية الجداو  خال  من
 .فقرة لك  المعياري االنحرا  و الحساب  الوس  خال  من ذل  يتضد و ليبيا،

 

  واقع مكاتب الزكاة ف  ليبيا -أ
 ( اختبار فقرات االستبيان 7جدو  رقم ) 
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المتوسط  فقرات االستبيان ر.ت

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

 0.98473 4.2121 لدى مكاتب الزكاة قوائم بمن تجب عليهم الزكاة. 1

لدى مكاتب الزكاة تقديرات أولية بحجم أموال الزكاة التي سيتم  2

 جمعها.

3.2576 1.24419 

الزكاة عند توزيعها ألموال الزكاة المصارف الخاصة تراعي لجان  3

 بالزكاة و تحاول تغطيتها.

4.3485 0.61999 

تقبل مكاتب الزكاة من الناس الزكاة لى اختالف أنواعها )نقدية  4

 ،عينية(.

4.7273 0.48184 

تقوم مكاتب الزكاة بالتحري و االجتهاد عن مستحقي الزكاة قبل  5

 توزيعها.

4.7879 0.41194 

تجتهد مكاتب الزكاة في التعريف عن نفسها و عن برامجها عبر  6

 وسائل التواصل االجتماعي.

4.4242 0.99322 

 1.18312 3.9848 أغلب الناس تدفع الزكاة نقدية. 7

مواقع و أماكن عمل مكاتب الزكاة معروفة لدى الناس وسهل الوصول  8

 إليها.

3.6970 1.25232 

 0.86811 1.6515 بدعم مكاتب الزكاة المختلفة.تقوم الحكومة  9

توفر الشفافية لدى مكاتب فيما يتعلق بنشر بيانات االيرادات و  10

 المصروفات.

4.4242 0.76582 

تتواصل مكاتب الزكاة مع أئمة و خطباء المساجد لحث الناس على  11

 إيداع أموال الزكاة لديها.

4.3030 0.74358 

 كثثان حيثث (   بشثثدة موافثث ) الخيثثار ن ثثا  فثث  للفقثثرات الحسثثاب  المتوسثث  معظثثم ان يتضثثد السثثاب  الجثثدو  مثثن
تقثوم مكاتثب الزكثاة بثالتحري واالجتهثاد عثن مسثتحق  ) بثالفقرة الخثا   4.7879الحسثاب   للمتوس  معد  اعل 

ومثثة بثثدعم تقثثوم الحك) بثثالفقرة الخثثا  1.6515 هثثو الحسثثاب  للمتوسثث   معثثد  اقثث  وأن ،( الزكثثاة قبثث  توزيعهثثا
 الفرضثية بقبثو  يؤكثد ممثا 3.4   المتوسث  مثن أكبثر وهثو  3.9834 العثام والمتوسث    (مكاتثب الزكثاة المختلفثة

يوجثثد تثثأرير لعمثث  مكاتثثب صثثندو  الزكثثاة فثث  تفعيثث  برنثثام   )  أن علثث  تثثن  والتثث  البديلثثة، رفثث  و الصثثفرية
مكاتثب الزكثاة لهثا األرثر الفعثا  فث   ان يتضثد هنثا مثن ، 0.69326  يساوي العام المعياري االنحرا  و( الزكاة

 التثزامالزكثاة تفعي  برنام  الزكاة بحي  وجود مكاتب الزكاة يساعد مؤدي الزكثاة علث  إخراجهثا باإلضثافة إلث  أن 
 .التال  يبين قبو  الفرضية الصفرية  االنحدارالمخلو ، وأيضا بالنظر إل  جدو  شرع  بين الخال  و 
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 نتائ  تحلي  االنحدار لواقع مكاتب الزكاة ف  ليبيا (8الجدو  رقم )

 .T-test Sig الفرضية االولى

يوجد تأرير لعم  مكاتب صندو  الزكاة ف  تفعي  برنام    
 الزكاة

5.746 0.000 

  الحد من الفقر ف  ليبيا ف أموا  الزكاة  دور-ب

  االستبيانفقرات  اختبار( 9جدو  رقم )      
المتوسط  االستبيانفقرات  ر ت

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

 0.65934 4.4394 توفر الزكاة حدا أدنى من االستقرار المالي لعدد من األسر. 1

يتم تخصيص جزء من الزكاة لإلنفاق على طالب العلم من الفقراء و  2

 المحتاجين وتامين احتياجاتهم.

4.4091 0.63190 

لتقديم اإلعانات و المساعدات للفقراء و يتم تخصيص جزء من الزكاة  3

 االيتام و المحتاجين .

4.7121 0.45624 

 0.57856 4.3939 يتم المساهمة بجزء من تكاليف بناء مساكن لألسر الفقيرة. 4

 0.92631 4.1364 تساهم الزكاة في الحد من البطالة من خالل توفير فرص عمل مؤقتة. 5

الفقر من خالل توفير سلة غدائية للفقراء تساهم الزكاة في الحد من  6

 بشكل دوري.

4.8333 0.37553 

تساهم الزكاة في إعادة توزيع الثروات من خالل إعطاء الفقير حقه من  7

 مال الغني .

4.7424 0.47428 

 0.58656 4.4545 يتم المساهمة بجزء من تكاليف الزواج للفقراء . 8

في عالج األمراض المستعصية يتم إنفاق جزء من أموال الزكاة  9

 للفقراء .

4.2273 0.78044 

يخصص مكتب الزكاة الجزء األكبر من موارده لإلنفاق على الفقراء و  10

 المساكين.

4.8788 0.32887 

 كثثان حيثث (  بشثثدة موافثث ) الخيثثار ن ثثا  فثث  للفقثثرات الحسثثاب  المتوسثث  معظثثم ان يتضثثد السثثاب  الجثثدو  مثثن
مثثثن مثثثوارده يخصثثث  مكتثثثب الزكثثثاة الجثثثز  األكبثثثر ) بثثثالفقرة الخثثثا  4.8788الحسثثثاب   للمتوسثثث  معثثثد  اعلثثث 

تسثثثاهم ) بثثثالفقرة الخثثثا  4.1364 هثثثو الحسثثثاب  للمتوسثثث   معثثثد  اقثثث  وأن ،( المسثثثاكينلانفثثثا  علثثث  الفقثثثرا  و 
 مثثن أكبثثر وهثو  4.5227 العثثام والمتوسثث  (الزكثاة فثث  الحثد مثثن الب الثثة مثن خثثال  تثثوفير فثر  عمثث  مؤقتثثة.

يوجد عالقة بين أموا  ) هأن عل  تن  والت  البديلة، رف  و الصفرية الفرضية بقبو  يؤكد مما 3.4  لمتوس ا
للزكثاة دور  ان يتضثد هنثا مثن ، 0.41013  يسثاوي العثام المعيثاري واالنحثرا ( الزكاة والحد من الفقر ف  ليبيا
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الفقيثثر مثثن خثثال  مقاسثثمة ال نثث  بأموالثثه و  ن بثثين ال نثث فعثثا  فثث  محاولثثة تقلثثي  الفقثثر بحيثث  تحثثد  عمليثثة تثثواز 
 .ألخيه الفقير

 ( نتائ  تحلي  االنحدار للعالقة بين أموا  الزكاة و الحد من الفقر ف  ليبيا10الجدو  رقم )

 .T-test Sig الفرضية الثانية

 0.000 11.0277 يوجد عالقة بين أموا  الزكاة والحد من الفقر ف  ليبيا

 .ف  ليبيا ة للمساهمة ف  القضا  عل  الفقر الصعوبات الت  تواجه مكاتب الزكا – ت
 ( اختبار فقرات االستبيان 11جدو  رقم )      

المتوسط  فقرات االستبيان ر ت

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

 0.48880 4.7121 قلة أموال الزكاة التي يتم جمعها من قبل مكاتب الزكاة. 1

 0.41194 4.7879 التابعة لمكاتب الزكاة. قلة األصول 2

 0.70098 4.6970 ضعف ميزانية الزكاة من قبل الحكومة . 3

 1.30456 2.0758 عدم الثقة في مكاتب الزكاة لدى الناس. 4

 1.39002 3.7727 عدم تعامل الجهات الحكومية و الرسمية مع مكاتب الزكاة. 5

 1.33030 3.8788 التحري و االستقصاء.قلة الموظفين المختصين في عملية  6

 1.43848 2.5000 قلة خبرة و كفاءة االدارة في مجال إدارة أموال الزكاة . 7

عدم مساهمة االعالم في نشر الوعس الالزم حول أهمية إخراج  8

 الزكاة. 

3.8333 1.46322 

 1.50190 3.7424 ضعف وعي الجمهور بأهمية دور الزكاة. 9

بيانات دورية متخصصة عن الفقر في ليبيا لقلة المسوغات عدم وجود  10

 االحصائية المصممة لدراسات الفقر.

3.9242 1.43913 

 1.24335 2.1515 عدم مصداقية بعض الناس في إعطاء البيانات )التظاهر بالفقر(. 11

 اعلثث  كثثان حيثث (   موافثث ) الخيثثار ن ثثا  فثث  للفقثثرات الحسثثاب  المتوسثث  معظثثم ان يتضثثد السثثاب  الجثثدو  مثثن
 للمتوس   معد  اق  وأن( التابعة لمكاتب الزكاة األصو قلة ) بالفقرة الخا  4.7879الحساب   للمتوس  معد 

  3.6432 العثثام والمتوسث ( عثثدم الرقثثة فثث  مكاتثثب الزكثثاة لثثدم النثثاس) بثثالفقرة الخثثا  2.0758 هثثو الحسثاب 
يوجثثد ) هأنثث علثث  تثثن  والتثث  البديلثثة، ورفثث  الصثثفرية الفرضثثية بقبثثو  يؤكثثد ممثثا 3.4  المتوسثث  مثثن أكبثثر وهثثو

 مثن ،0.96060  يسثاوي العثام المعيثاري واالنحثرا ( صعوبات ف  تفعي  برنام  الزكاة للحد مثن الفقثر فث  ليبيثا
صثثثعوبات تقثثث  دون تجميعهثثثا مثثثن قبثثث  مكاتثثثب الزكثثثاة بالتثثثال  عمليثثثة الزكثثثاة تتعثثثر  لمعوقثثثات و  ان يتضثثثد هنثثثا
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مثوا  المجمعثة بحيث  تصثعب عمليثة محاولثة الحثد مثن الفقثر، ويمكثن مالحظثة ذلث  مثن ينعكس بالسثلب علث  األ
  خال  جدو  االنحدار التال 

 للصعوبات الت  تواجه مكاتب الزكاة االنحدار تحلي  نتائ ( 12) رقم الجدو  

 السبل و الوسائل التي يمكن من خاللها تنمية وتطوير أموال الزكاة –ث 
 االستبيانفقرات  اختبار( 13جدو  رقم ) 

المتوسط  فقرات االستبيان ر ت

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

 0.51118 4.6515 العمل على إعداد برامج توعية حول تنمية الزكاة. 1

 0.50637 4.6667 قدرات و تطوير كفاءة العاملين في مكاتب الزكاة.العمل على تنمية  2

 0.50637 4.6667 زيادة الدعم المقدم من قبل الحكومة لمكاتب الزكاة . 3

 0.45624 4.7121 العمل على تفعيل سبل تنمية الزكاة في االعالم. 4

 0.68483 4.5152 العمل على تفعيل إطار قانوني ناظم لجباية أموال الزكاة. 5

نشر الوعي بضرورة و أهمية إخراج الزكاة في وسائل االعالم  6

 المختلفة.

4.7879 0.41194 

فقر في ليبيا عن طريق إجراء العمل على تنفيد قاعدة بيانات عن ال 7

 ات اإلحصائية الدورية المصممة لدراسات الفقر .المسوح

4.8030 0.40076 

 0.38865 4.8182 العمل على تحقيق الشفافية في عمل مكاتب الزكاة.  8

 اعلثث  كثثان حيثث (   موافثث ) الخيثثار ن ثثا  فثث  للفقثثرات الحسثثاب  المتوسثث  معظثثم ان يتضثثد السثثاب  الجثثدو  مثثن
 وأن ،(العمث  علث  تحقيث  الشثفافية فث  عمث  مكاتثب الزكثاة.) بثالفقرة الخا  4.8182الحساب   للمتوس  معد 
العم  عل  تفعي  إ ار قثانون  نثاظم لجبايثة أمثوا  ) بالفقرة الخا  4.5152 هو الحساب  للمتوس   معد  اق 

 ورفثث  الصثثفرية الفرضثثية بقبثثو  يؤكثثد ممثثا 3.4  المتوسثث  مثثن أكبثثر وهثثو 4.7026 العثثام والمتوسثث ( الزكثثاة.
( كثثاة للحثثد مثثن الفقثثر فثث  ليبيثثاتوجثثد وسثثائ  مثثن شثثأنها ت ثثوير وتفعيثث  برنثثام  الز ) هأنثث علثث  تثثن  والتثث  البديلثثة،

أن تكون هنا  مجموعة من السب  يتبين أنه من الممكن  هنا من ،0.35133  يساوي العام المعياري واالنحرا 
المتمرلة مرال ف  سن بعث  القثوانين ا  الزكاة لمواجهة عملية الفقر و الوسائ  الت  من شأنها تنمية و ت وير أمو و 

  التال  يؤكد ذل  االنحدارالت  تحكم عملية جباية أموا  الزكاة ، وجدو  
 
 
 
 

 .T-test Sig الفرضية الثالثة

 0.000 3.7926 يوجد صعوبات ف  تفعي  برنام  الزكاة للحد من الفقر ف  ليبيا
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 لسب  و وسائ  تنمية و ت وير أموا  الزكاة االنحدار تحلي  نتائ ( 14) رقم الجدو 

 التوصياتالمبحث الخامس: النتائج و 

 :النتائجأواًل: 
  التالية النقا  ف  سردها يمكن النتائ  من مجموعة ال  الدراسة هذه توصلت لقد
 .لعم  مكاتب صندو  الزكاة ف  تفعي  برنام  الزكاة دوريوجد  - 1
األموا  المجمعة من الزكاة  زيادةعملية الحد من الفقر ف  ليبيا بحي  أن   دو ألموا  الزكاة ف  هنا – 2

 .سيقل  من عملية الفقر
 .تتعر  عملية جباية أموا  الزكاة إل  عدة معوقات تتمر  مرال ف  نق  الرقة ف  مكاتب الزكاة – 3
 .ت وير  ر  جباية أموا  الزكاةشأنها تنمية و والوسائ  الت  من ال ر  يوجد العديد من السب  و  – 4

 تعاون ودعم الجهات الحكومية والرسمية.م تواجه مكاتب الزكاة ف  ليبيا عدم   -5

 :التوصيات ثانيًا:
  التالية بالنقا  الدراسة أوصت لقد السابقة النتائ  خال  من
 .جباية أموا  الزكاة التشريعات الوضعية الت  من شأنها ضب  عمليةسن بع  القوانين و  – 1
  .وسائ  لجباية أموا  الزكاة ر  و  استحدا  – 2
 .العم  عل  تحقي  الشفافية ف  عم  مكاتب الزكاة -3
 نشر الوع  بضرورة و أهمية إخرا  الزكاة ف  وسائ  االعالم المختلفة. -4
ة الدوريثة المصثممة اإلحصثائيالعم  عل  تنفيد قاعدة بيانات عن الفقر ف  ليبيا عن  ري  إجثرا  المسثوحات -5

 .لدراسات الفقر

 

 

 

 

 

 

 

 

 .T-test Sig الفرضية الرابعة

الزكاة للحد من توجد وسائل من شأنها تطوير وتفعيل برنامج 
 الفقر في ليبيا

13.3852 0.000 
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