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 التنمية االجتماعيةتمويل أموال الزكاة ودورها في 

 )دراسة تطبيقية على مكتب صندوق الزكاة مصراتة(

 

 د. جمعه فرحات عقٌل

 جامعة المرقب –قسم التموٌل والمصارف، كلٌة االقتصاد والتجارة 

Jumah30@gmail.com 

 طانأ. عبدالمجٌد التهامً ملٌ

 جامعة مصراته –قسم التموٌل والمصارف، كلٌة االقتصاد والعلوم السٌاسٌة 

Majeed.ly69@gmail.com 

 الملخص:

 على فً مدٌنة مصراتة، لكون الزكاة تعمل على للتعرف رئٌسً بشكل الدراسة هذه تهدف    

ًٌا فً  ها،وتعطٌل اكتناز األموال محاربة كما أن الزكاة أداة مالٌة هامة ٌمكن أن تؤدي دوراً رئٌس

هللا  استودعه الذي الغنً مال من حقه الفقٌر ٌأخذ حٌث ،االجتماعً التكافل وتحقٌق عالج الفقر،

 توزٌع إعادة عملٌة فً إخراجها حال فً كبٌر بشكل تساهم الزكاة أن ٌعنً عنده، وهذا

 .الثروات والدخول

 قدرة ٌكسبها مما أداة فاعلة لتوزٌع المال بطرٌقة عادلة وفق األولوٌات واالحتٌاجات،وتعتبر  

 واالستقرار تحقٌق التوازن فً بارز دور تؤدي أنها التنمٌة االجتماعٌة، كما تحفٌز على كبٌرة

 تحقٌق فً الفعال دورها إلى تحصٌلها، إضافة فً مرونة من به تتمتع ما خالل من االقتصادي

البشرٌة، حٌث ٌعتبر صندوق  التنمٌة رفع مؤشرات فً الفعالة ة االجتماعٌة، والمساهمةالتنمٌ

 أعمال تواجه التً المشكالت على التعرف إلىباإلضافة ، الزكاة المالذ اآلمن لمستحقً الزكاة

 أموال تنمٌة وسبل وتموٌل التنمٌة االجتماعٌة، دعم مصراتة فً فً مكتب صدوق الزكاة

 أهداف القائمٌن علٌها، ولتحقٌق نظر وجهة من المدٌنة فً وتطوٌرها ارهاواستثم الزكاة

وحزمة البرامج اإلحصائٌة للعلوم التحلٌلً،  الوصفً المنهج من: كل استخدام تم الدراسة

 (55) توزٌع تم حٌث الشامل، الحصر طرٌقة باستخدام الباحثان قامو(، SPSS) االجتماعٌة
بمكتب  من قبل العاملٌن( استبانة 35ى )اإلجابة عل تمت، والدراسة مجتمع على استبانة

عنه والذٌن  المنبثقة اإلسالمٌة ولجانه العشرة والشئون األوقاف لوزارة صندوق الزكاة التابع

 الدراسة. ٌمثلون مجتمع
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 اإلطار العام للدراسة

 مقدمة:

شاكل المجتمعات، كالفقر م أداة مالٌة هامة ٌمكن أن تؤدي دورا رئٌسا فً عالج تعتبر الزكاة    

فً توزٌع المال والمرض، وهً من األدوات الفعالة  والبطالة ومساعدة المحتاجٌن والعجزة

لها دور فعال  وكذلك، واإلعانات المتعددة األغراض ،بطرٌقة عادلة وفق األولوٌات والحاجٌات

 المجتمعات الفقٌرة.  النهوض بالتنمٌة االجتماعٌة، وتنمٌة فً

 هللا رسول ويقول القرآن الكرٌم، آٌات فً الصالة وقرٌنة اإلسالم، أركان من ركن اةوالزك    

 هللا، رسول محمدا وأن هللا إال إله ال أن شهادة :خمس على اإلسالم )بني :عليه وسلم هللا صل

أخرجه  سبيال( إليه استطاع لمن البيت وحج رمضان، وصوم وإيتاء الزكاة، الصالة وإقام

 (.32) إليمان، باب بيان أركان اإلسالم ودعائمة، رقمكتاب ا، مسلم

 التنمٌة تموٌل فً صندوق الزكاة أموال مساهمة دراسة مدىال ههذ تتناول قدمن هنا فو

 االجتماعٌة؟

التابع  ٌمنحها صندوق الزكاة مصراتة، التً الزكاة ونوعٌة اإلعانات فرٌضة إن دراسة     

 بناء فً من الواجب لمعرفة أهمٌتها ودورها العظٌمأصبح  ن الزكاةؤولوزارة األوقاف وش

المجتمع من خالل تقدٌم العون والدعم المادي للفقراء الذٌن ٌمثلون الٌوم الشرٌحة األكبر فً أي 

 دورها ٌأتً هنا ومن الخالص، المالً ذات الطابع الوحٌدة العبادة هً الزكاة ، لكونمجتمع

 المجتمع فً بها األفراد حٌث ٌلتزم شروطها، فرتتو كلما تنموٌة، وأداة كعبادة المزدوج

 إخراجها أوجه مصادرها المتعددة ومختلف اإلسالمٌة الشرٌعة فصلت ولقد جمًٌعا، اإلسالمً

 الوسائل إٌجاد إلى بحاجة وأحكامها، ونحن ألصولها مسلم كل معرفة تضمن لكً وإنفاقها،

 .المشاكل االجتماعٌة من العدٌد فً حل ٌساهم عملً واقع إلى الركن هذا تحول التً واألدوات

 :الدارسة مشكلة

المجتمع،  ٌعٌشها التً الصعبة االقتصادٌة األوضاع ظل والبطالة فً تزاٌدت معدالت الفقر    

 واالقتصادٌة االجتماعٌة التنمٌة عملٌة فً والهام الرٌادي دورها تتبوأ أن للزكاة بد ال ومن هنا

 المجتمعات فً التنموٌة الوسائل أهمتعتبر من  الزكاة حٌث أن ة،عام فً مجتمعاتنا اللٌبٌ بشكل

 الدراسة فً التساؤل التالً: مشكلة المعاصر، وبناًء على هذا تبرز واقعنا فً اإلسالمٌة

 االجتماعية؟ التنمية تمويل في الزكاة ما مدى مساهمة أموال
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 :الدراسة أىداف
 وذلؾ االجتماعية، التنمية في أمواؿ الزكاة ردو  عمى لموقوؼ رئيسي بشكؿ الدراسة تيدؼ    

 :التالي عمى التعرؼ مف خالؿ
 مدينة مصراتة. في مكتب الزكاة أعماؿ تواجو التي المشاكؿ .2
 .االجتماعية التنمية في تمويؿ الزكاة مساىمة مدى .3
 .االجتماعية تمويؿ التنمية مساىمة زكاة الفطر في مدى .4

 :الدراسة أىمية
 بأعماؿ فيو فرد كؿ مساىمة ومدى المجتمع، أفراد بيف التضامف حجـ اةالزك تعكس أمواؿ    

 استغالليا حالة في الزكاة أف حيث التنمية االجتماعية، في لمزكاة بارزاً  دوراً  ىناؾ أف الخير، إال
 نحو مشاريع إدارتو القائموف عمى يوجيو تمويمياً  قطاعاً  تصبح أف األمثؿ يمكف االستغالؿ

 ، وذلؾ لكونيا:اجتماعية تنموية
والمجتمع الميبي  عاـ، بشكؿ المجتمعات اإلسالمية حياة في ومؤثرة ميمة قضية تعالج .2

 .خاص وفي مدينة مصراتة بشكؿ
 .اإلسالمية المجتمعات في األمواؿ مصادر مف ىاـ مصدر مع تتعامؿ .3
 .يةاالجتماع تمويؿ التنمية عممية في بيا المنوط والدور الزكاة أمواؿ عمى الضوء تسمط .4

 :الدراسة فرضيات
تنطمؽ الدراسة مف فرضيات مفادىا أف ىناؾ دوًرا إيجابًيا لمزكاة مف خالؿ المساىمة في     

معالجة مشاكؿ المجتمعات، كالفقر والبطالة ومساعدة المحتاجيف والعجزة والمرض، وابراز الدور 
ية، فيي تستقطب جزًءا الكبير الذي يمكف أف يمعبو صندوؽ الزكاة في تمويؿ التنمية االجتماع

 ىاما مف الموارد المالية بشكؿ دائـ ومتجدد، ومف ىنا فإف فرضيات الدراسة تتمثؿ في االتي:
 توجد مجموعة مف المشكالت تواجو صندوؽ الزكاة في تحقيؽ أىدافو. .2
 ال يوجد تأثير ذو داللة إحصائية ألمواؿ الزكاة تمويؿ التنمية االجتماعية. .3
 التنمية االجتماعية. تمويؿ ألمواؿ الزكاة في إحصائية يوجد تأثير ذو داللة .4
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 :الدراسة مجتمع
مشكمة  عمى وبناءً  الباحثاف، يدرسيا التي الظاىرة مفردات جميع بأنو يعرؼ الدراسة مجتمع    

مف جميع العامميف بمكتب صندوؽ الزكاة  يتكوف المستيدؼ المجتمع فإف وأىدافيا الدراسة
 الحصر طريقة باستخداـ الباحثاف قاـو( موظؼ، 50والبالغ عددىـ  ) التابعة لو، والمجاف
 بنسبة استبانة (35) استرداد تـ الدراسة، وقد مجتمع عمى استبانة (50) توزيع تـ حيث الشامؿ،

%(، ومف أجؿ الوصوؿ إلى النتائج التي تخدـ الدراسة تـ اتباع أساليب اإلحصاء الوصفي 70)
ميؿ االحصائي واالختيارات تـ استخداـ حزمة البرامج اإلحصائية واالستداللي، وإلجراء التح

(، لتحميؿ إجابات االستبانة المتحصؿ عمييا لكونو األنسب في مثؿ SPSSلمعموـ االجتماعية )
 ىذه الحاالت.

 حدود الدراسة7
 مف الطبيعي اف لكؿ دراسة حدود مكانية وحدود زمانية، فأما:

المكانية في مكتب صندوؽ الزكاة والمجاف التابعة لو في مدينة تتمثؿ الحدود  الحدود المكانية7
 مصراتة.

 ـ. 2019 –ـ 2012تتمثؿ في الفترة الممتدة مف  الحدود الزمانية7
 :السابقة الدراسات

نفاقيا بعنواف: "الزكاة والتي كانت (،م0110الباذنجكي، ) دراسة      الخيرية المشروعات في وا 
 إنفاؽ واقع عمى التعرؼ إلى الدراسة وىدفت سوريا في الدراسة ؽتطبي العامة"، تـ والمصالح

 .لمناس العامة والمصالح المشروعات الخيرية في وأمواليا الزكاة
 لعدة قطًعا البر ووجوه العامة، المصالح في الزكاة صرؼ جواز عدـ إلى الدراسة وخمصت
 :وجوه، منيا

جماع والسنة الكتاب ياعمي دؿ الثمانية التي األصناؼ في أف الزكاة تصرؼ .2  .العمماء وا 
 البر، كما ووجوه العامة المصالح في الزكاة صرؼ جواز عدـ العمماء عمى جميور إجماع .3

 "األمواؿ"، كتابو في سالـ بف القاسـ عبيد أبو الحافظ ىذا إجماع العمماء )اإلماـ عمى نص
 ."االستذكار" كتابو في رالب عبد ابف اإلماـ وشيخ األندلس "المحمَّى"، كتابو في حـز وابف

 الزكاة أمواؿ باستثمار تقـو الزكاة لمؤسسات تابعة مؤسسات إنشاء بضرورة الدراسة وأوصت    
  .الخيرية المشروعات في منيا يتـ االستفادة

المشكالت  عالج في الزكاة "دور بعنواف: (، والتي جاءتم0110القرضاوي،  دراسةأما )    
 إلى الدراسة وىدفت قطر دولة في إجراء الدراسة وشروط نجاحيا"، تـ واالقتصادية االجتماعية
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والبطالة،  الفقر، مثؿ: بالزكاة ليا عالقة التي المشكالت حؿ في الزكاة دور عمى التعرؼ
 .وحبسيا النقود وكنز الفاحشة، االقتصادية والفوارؽ والديوف
 أنيا إال االقتصادية المشكالت عالج في الزكاة دور مف بالرغـ أنو إلى الدراسة وخمصت    
 اإلسالمية الدولة وموارد األقارب، مف الميسوريف ونفقات العمؿ فيناؾ الوحيد، ىي العالج ليست

 ميمة أف: الدراسة المستحبة، وبينت والصدقات الزكاة، بعد الماؿ في والحقوؽ الواجبة المختمفة،
 عمى المسممة الدولة ميمتيا مساعدة بؿ االقتصادية، المشاكؿ عمى عالج مقصورة ليست الزكاة
 .الغارميف الجياد، وتشجيع فريضة وأداء القموب تأليؼ
 االقتصادية المشكالت حؿ في الزكاة عمؿ نجاح شروط إتباع بضرورة الدراسة وأوصت    
 .ذكرىا في ىذه الدراسة تـ والتي
 في وأثرىما الزكاة مواؿأ وتنظيـ "إدارة التي عنوانيا: (،م0114عميوة، ) دراسة وجاء في    
 إلى الدراسة وىدفت غزة، قطاع في الدراسة إجراء ىذه تـ غزة"، في قطاع الفقر ظاىرة مف الحد

 الفقر ظاىرة مف الحد في غزة قطاع في مجاؿ الزكاة في العاممة المؤسسات دور عمى التعرؼ
 .الزكاة لمصارؼ إدارتيا خالؿ مف
 في الزكاة مجاؿ في العاممة الخيرية المؤسسات بيف يؽتنس يوجد ال بأنو الدراسة وخمصت    
عداد تجييز في جيد ببذؿ المؤسسات تقـو بأف الدراسة الزكاة، وأوصت جمع غزة عند قطاع  وا 
 زكاة وتوزيع مستمر بشكؿ وتحديثيا بيانات قاعدة ووضعيا في الفقراء مف المحتاجيف قوائـ
بقاء بالكامؿ الفطر  .العاـ مدار عمى زيعياالماؿ لتو  زكاة مف جزء وا 

(، والتي جاءت بعنواف " أثر كؿ مف الزكاة م0116حسونة، بينما تناولت دراسة )
والضريبة عمى التنمية االجتماعية واالقتصادية" حيث تـ اجراء ىذه الدراسة في مدينة نابمس 

التنمية،  بالضفة الغربية، وىدفت ىذه الدراسة الى التعرؼ عمى دور كؿ مف الزكاة والضريبة في
ومدى تأثير كؿ مف الزكاة والضريبة في عممية التنمية الجتماعية واالقتصادية، وخمصت 

 الدراسة الى:
 اف مصارؼ الزكاة تدعـ اركاف المجتمع اإلسالمي القوي وتوفر الكفاية لجزء مف افراده. -2
حة اف الزكاة والضرائب مف اإليرادات السيادية في الدولة، وأف تطبيقيا بطريقة صحي -3

 يؤدي الى االستقرار والنمو الذي يؤدي الى التنمية.
 يتعدد مفيـو التنمية بتعدد التجارب التنموية وتنوع الفكر التنموي. -4
مفيوـ التنمية في الفكر اإلسالمي مفيوـ عقائدي، ديناميكي، شامؿ لكؿ اإلمكانيات  -5

 البشرية والمادية.
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مسمميف مف خالؿ وسائؿ االعالـ، يقصد وأوصت الدراسة بضرورة زيادة الوعي الزكوي بيف ال
 تعريؼ المواطنيف بأىميتيا وكيفية أدائيا ودورىا الياـ في اقتصاديات الدولة اإلسالمية.

االقتصادية  التنمية في الزكاة "دور (، بعنواف:م0101عماوي، ) وأخيًرا جاءت دراسة  
 التعرؼ إلى الدراسة وىدفت ة،الغربي نابمس بالضفة مدينة في الدراسة إجراء واالجتماعية"، تـ

 أنيا جمعت في الدراسة ىذه أىمية وتكمف االجتماعية واالقتصادية، في التنمية الزكاة دور عمى
 بدور والمتعمقة الطارئة، والقضايا لألسئمة، حموؿ إلى إيجاد وسعت وحديثو قديمو الفقو بيف

 .االقتصادية التنمية في الزكاة
 مشكمة حؿ في االجتماعي يتمثؿ الجانب في لمزكاة العظيـ ألثرا أف إلى الدراسة وخمصت    

 مف الفقراء بإعطاء وذلؾ ممكف، حد أبعد إلى منيا التقميؿ أو المشكمة، ىذه عمى الفقر، والقضاء
 ومعطيف مستغنييف إلى لمزكاة محتاجيف مف وينقميـ الكفاية درجة إلى يوصميـ ما أمواؿ الزكاة،
 الزكاة ولجاف مؤسسات بيف الخبرات وتبادؿ والتعاوف التنسيؽ رةبضرو  الدراسة ليا، وأوصت

 .الدوؿ االسالمية مستوى وعمى الدولة الواحدة، داخؿ
 ما يميز ىذه الراسة عن الدراسات السابقة7   

 االجتماعية التنمية في الزكاة أمواؿ دور توضيح أنيا تعمؿ عمى أىـ ما يميز ىذه الدراسة     
عادة الفقر، نسبة مف والتقميؿ البطالة، الحد مف في مساىمتيا خالؿ مف  والثروة، الدخؿ توزيع وا 
 في التي أجريت الدراسات قبؿ مف تغطيتيا يتـ لـ وتغطى مجاالت المضموف في أشمؿ وىي

 السابؽ.
 نظرية دراسات خالؿ االجتماعية مف التنمية تحقيؽ في الزكاة دور الدراسة ىذه وتبيف    

 وتحميميا البيانات جمع الدراسة ىذه في وسيتـ وؽ الزكاة في مدينة مصراتة،عمى صند وتطبيقية
 تساىـ أف المتوقع ومف واقعيا، وتشخيص مؤشراتيا، ودالالتيا، عمى والوقوؼ ووصفيا،ً  كميًا،
 خطط دعـ في الزكاة أمواؿ تقدمو الدور الذي مستوي إلى األنظار توجيو في الدراسة ىذه

 وتفعيؿ لزيادة واألساليب الالزمة الوسائؿ اقتراح ثـ ومف اعية واالقتصادية،االجتم التنمية وبرامج
 اقتصادية مستدامة. تنمية تحقيؽ لتوجيييا نحو األمواؿ تمؾ مف واالستفادة الدور ىذا
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 ومشروعيتو ودورىا في التنمية االجتماعية وأنواعيا الزكاة
 :الزكاة تعريف أواًل7

 ألف الماؿ، زكاة ببذؿ يتحقؽ المعني وىذا الطيارة :األول نييف،مع في تأتي :المغة في الزكاة .1
 ا وجعؿ الماؿ، ا شرع كما وأداؤه، بذلو يطير الزكاة في مصارؼ بذلو يجب الذي المقدار
 أحكاـ، مف لعباده شّرع كما مصارفيا في ليؤدييا عمى ىذه األمواؿ عمييا الماؿ مستأمناً  مالؾ

 باذؿ أمواؿ ينمي وجؿ عز ا ألف وذلؾ الماؿ، زكاة يتحقؽ ببذؿ وىذا النماء، :الثاني والمعني
 جنات في ينالو عظيـ اجر مف لو يدخر ما مع أبواب الرزؽ، عميو ويوسع وجيو، ابتغاء زكاتو
 .)14ص ـ،2009 الديف )الميداني، يـو النعيـ
ولألجر الوفير، كما أنيا وتعرؼ الزكاة بأنيا: "النماء والتطيير فإخراجيا سبب لنماء الماؿ     

تجب عمى األمواؿ التي يتحقؽ ليا النماء، وقد جعميا ا طيره لمماؿ وصاحبو" )غفر، 
(، كما عرفيا أخر بكونيا مشتقة مف زكى، وىي أصؿ الكممة، ومعناىا: 380ـ، ص2003

 "نمى وازدىر، وحسف، وطير، وعدؿ، وأقسط، وأحسف، وكممتا زكاة وصدقة استعممتا بالمعنى
 نفسو في القراف والسنة".

 :االصطالح في الزكاة .3
 الحوؿ( عامر، ودار الماؿ تـ إف لمستحقو نصاباً  بمغ مخصوص ماؿ مف جزء إخراج . أ

 (.18ـ، ص 2003
 الزكاة مستحقي أحد أو المستحؽ، لمفقير المسالـ الغني يخرجو النصاب مف معيف قدر . ب

 (.00ص م، 2002زيد،  أبو (الثمانية مف المصارؼ
 المجتمع، حاجات سد في اجتماعياً  تساىـ الزكاة اقتصادي، حيث اجتماعي نظاـ . ت

حداث  لو تداعى عضو منو اشتكى لو الواحد، الجسد مثؿ المجتمع الذي يجعؿ التالحـ وا 
 الكفاية حد مف الغالب في تحققو بما اقتصادياً  وتساىـ والحمى، بالسير الجسد سائر

 (.39ـ، ص 2006 لممجتمع )الحولي،
 :عام بشكل الزكاة أنواع 7ثانياً 
 (37 ص م،0113 التالي )القحطاني، النحو عمى وىي ثالثة الزكاة أنواع    

 ﴾. ]سورةونفس وما سواىا فأليميا فجورىا وتقواىا قد أفمح من زكاىا: ﴿النفس زكاة .2
 [. 7-9اآليات الشمس،

 المبارؾ. رمضاف شير مف الفطر صدقة وىي البدن7 زكاة .3
 .األمواؿ طيرة وىي الصالة قرينة وىي اإلسالـ أركاف مف ركف وىي األموال7 زكاة .4
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 :الزكاة مشروعية من الحكمة ثالثًا7
بالقرآف  مشروعيتيا ثبتت أركانو، وقد مف وركف اإلسالـ فرائض مف فريضة الزكاة الزكاة7 حكم

جماع عمماء المسمميف  الكريـ،  (107ص م،0113 )الحولي،والسنة النبوية، وا 
 البقرة، ]سورة7 ﴿وأقيموا الصالة وأتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين﴾.  القرآن الكريم - أ

 [.43اآلية
 أف شيادة خمس، عمى اإلسالـ "بني وسمـ: عميو ا صمى النبي حديث السنة النبوية7  - ب

قامة إال ا، إلو ال يتاء الصالة، وا   إليو استطاع لمف البيف وحج رمضاف، وصـو الزكاة، وا 
 (.21مسمـ، كتاب اإليماف، باب بياف أركاف اإلسالـ ودعائمة، رقـ ) سبياًل". )أخرجو

 واتفؽ وجوبيا، عمى العصور مدار عمى المسمميف عمماء أجمع إجماع عمماء المسممين7  - ت
 .مانعييا عمى قتاؿ الصحابة

 :الزكاة مشروعية حكمة فوائد
 تدوير حيث مف لمغني مةوعظي جمة فوائد فييا ألف المسمميف عمى وفرضيا الزكاة ا شرع    

 والتكافؿ والتماسؾ التالحـ حيث مف ولممجتمع السؤاؿ، عف أغناه حيث ولمفقير واستثمار مالو،
كالتالي  وىي الزكاة، مشروعية لحكمة الفوائد مف العديد يوجد االجتماعي، كما

 :(10 ص م، 2006)الحولي،
 .تعالى  المسمـ عبودية يحقؽ الزكاة أداء .2
 .الشبيات مف لمماؿ رتطيي الزكاة .3
 .لو ومضاعفة الماؿ في زيادة الزكاة .4
 النار مف ونجاة بالجنة وفوز فالح الزكاة .5
 .والتجارة لالستثمار وسبب لمماؿ تنمية الزكاة .6
 .والمساكيف الفقراء حاجات إشباع .7

 (207 ص م،0113 وجوبيا )الحولي، وشروط الزكاة فييا تجب التي األموال رابعًا7
 تجب فييا الزكاةاألموال التي  ت
 زكاة الزروع والثمار. 0
 زكاة الثروة الحيوانية. 0
 زكاة والمعادن. 3
 زكاة كسب العمل. 1
 زكاة المستغالت. 2
 زكاة عروض التجارة 3
 زكاة العسل والمنتجات الحيوانية. 4
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 :التالية الشروط الزكاة فييا تجب التي األمواؿ ىذه في تتوفر أف ويجب    
 ط الواجبة في أموال الزكاةالشرو  ت
 التممك التام.  0
 النماء والقابمية لمنماء.  0
 بموغ النصاب.  3
 السالمة من الدين.  1
 حوالن الحول ما عدا الزروع والثمار. 2
 زكاة عروض التجارة 3
 زكاة العسل والمنتجات الحيوانية. 4
  الزكاة7 مصارف :خامسا

َدَقاُت  يات التي تصرؼ فييا الزكاة في اآلية:حددت ا سبحانو وتعالى الج ﴿ِإنََّما الصَّ
ِبيِل المَِّو ِلْمُفَقرَاِء َواْلَمَساِكيِن َواْلَعاِمِميَن َعَمْيَيا َواْلُمَؤلََّفِة ُقُموُبُيْم َوِفي الرَِّقاِب َواْلَغاِرِميَن َوِفي سَ 

   [.  31 التوبة7  ٌم َحِكيٌم﴾. ]َواْبِن السَِّبيِل َفِريَضًة ِمَن المَِّو َوالمَُّو َعِمي
 فييـ تتوافر أف البد ثمانية أصناؼ في الكريـ القرآف بنص محددة الزكاة مصارؼ إف
 الفقراء بينيـ مف يوجد أنو نجد األصناؼ ىذه في وبالنظر الستحقاؽ الزكاة، المقررة الصفات

 الزكاة. مف لمتمويؿ حقوفالمست فييـ يدخؿ أف يمكف الذيف األصناؼ وىـ والغارميف، والمساكيف
  (0017م، ص0111مصرف )شحاتو،  كل عن مختصرة نبذة يمي وفيما

 أنيـ عمى يجمعوف لمفقراء، ولكف دقيؽ تحديد في الفقياء اختمؼ لقد والمساكين7 الفقراء .2
مأكؿ،  مف الكريمة، الحياة مؤونة يكفييـ ما عندىـ ليس دوف النصاب، أي ما يممكوف
 والضروريات لمحاجيات يكفييـ ما الفقراء ويعطى ذلؾ، وغير ج،وعال ومشرب، وممبٍس،

 .عاـ كؿ الزكاة تتكرر ألف الفقياء جميور عند األرجح الرأي ىو وىذا سنٍة، لمدة
 وتوزيعيا الزكاة، جباية أعماؿ مف عمالً  نائبو أو اإلماـ يولييـ الذيف ىم :عمييا العاممين .3

 دينيـ، ويرى عمييـ يحفظ حتى أغنياء كانوا لو حتى ليـ نطاؽ ذلؾ، ويعطى في يدخؿ وما
 .األمر ولي يراه لما متروؾ األمر أف ويرى البعض الثمف، لمعامميف يعطى أف الفقياء

ما عف شرىـ كؼ أو إسالميـ، يرجى كفار وىـقموبيم7  المؤلفة .4  مسمميف المسمميف، وا 
 حسب نائبو أو األمر ولي الجتياد متروؾ ليـ المعطى إسالميـ، والقدر تقوية يرجى

 .األحواؿ
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 حتى أسيادىـ ممكية مف حكميـ في ومف العبيد عتؽ المصرؼ بيذا ويقصد :الرقاب في .5
 األسير أو لمعبد يعطى الذي لإلسالـ، والقدر والءىـ يكوف أعتقيـ، أي لمف والئيـ يكوف

 مف اإلسالمية واألولويات الحصيمة المتوفرة، ضوء في نائبو أو األمر ولي الجتياد متروؾ
 وحاجيات. ضروريات

 حصيمة مقدار عمى يتوقؼ ليـ يعطى الذي الديوف، والقدر أثقمتيـ الذيف وىـ :الغارمين في .6
 .الزكاة

 بخصوصية تفسيره تـ سواءً  األمة، لحياة أساسية لحاجات واسًعا إشباًعا يعد: ا سبل في .7
 .األمة مصالح في جميع عمومية أو لممجاىديف

 مف ماؿ فييا لو ليس أرض في الغريب المسافر الشخص إعطاء بو ويقصدالسبيل7  ابن. .8
وطنو،  إلى عودتو بعد يرده أف عمى الحسف القرض عمى سبيؿ يأخذ غنيا الزكاة، فمو كاف

ف  يعود حتى يكفيو ما لو ويعطى والمساكيف، الفقراء مف باعتباره يرده فال فقيرا كاف وا 
 .لوطنو

 سادسًا7 الفرق بين الزكاة وااليرادات7
العامة  المالية اإليرادات تعرؼ حيث دورية، عامة مالية إيرادات بكونيا: الزكاة تصنؼ    

في النظاـ اإلسالمي بكونيا: "مجموعة األمواؿ التي تحصؿ عمييا السمطات الحكومية لتنفيذ 
السياسات المالية المرسومة، واإلنفاؽ عمى المرافؽ، والمشروعات العامة، وتصنؼ إلى 

اإليرادات المالية الدورية والمنتظمة، وىي: "التي ترد إلى الميزانية العامة  صنفيف ىما:
لمدولة، والييئات والمؤسسات العامة، بصفة دورية ومنتظمة، وقي مواعيد محددة تكوف سنة 
يرادات أمواؿ الدولة  عادة"، ومف ضمنيا إيرادات أمالؾ الدولة العامة أو التمويؿ العاـ، وا 

ؿ الخاص، والزكاة عمى أنيا ال تجب، وال تخرج إال بمرور حوؿ كامؿ، الخاصة أو التموي
أي بمرور مدة زمنية أقميا العاـ القمري الواحد عمى ممكية النصاب، استنادا إلى أف عمة 
النصاب وىي )النماء(، أي: "زيادة الماؿ بتوظيفو بأحد طرؽ التمويؿ واالستثمار المتبعة في 

واؽ المالية اإلسالمية، أو باالستثمار المباشر في أنواع المصارؼ اإلسالمية، أو األس
التجارات، والزراعات والصناعات"، وال تكتمؿ إال بمرور تمؾ المدة، وبالتالي فيو مف 
اإليرادات العامة الدورية، فضاًل عف أنواع الضرائب العامة اإلسالمية: كضرائب الجزية، 

دثة، كضريبة التوظيؼ، وىي تصنؼ مف والخراج، والعشور، ناىيؾ عف الضرائب المستح
ضمف الحقوؽ المستحبة في الماؿ وتصبح واجبة في حالة الضرورة، وذلؾ بفرض ضرائب 
جديدة إلى جانب الزكاة، وعمى أمواؿ األغنياء وبالقدر الذي يتطمبو إشباع الحاجة في 

ير المنتظمة، اقتضاء المصمحة العامة، أما اإليرادات المالية العامة غير الدورية أو الغ
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فيي: "اإليرادات التي ال تتصؼ بالدورية واالنتظاـ، وترد إلى الميزانية العامة بغير انتظاـ، 
ومنيا القروض العامة واإلصدار النقدي، وىي غالبًا ما تعتمد عمييا الميزانية العامة في 

لحاجات تمويؿ النفقات العامة الغير منتظمة، والطارئة، كنفقات الحروب، والكوارث، وا
العاجمة والمستجدة"، فتصنؼ إلى: الغنائـ، والفيء، والتركات التي ال وارث ليا، والقروض 

 (.5-3ـ، ص ص2012وحصائؿ التعزيزات المالية،)عناية،
 سابعًا7 الفرق بين الزكاة والضريبة7

يبة ىؿ الزكاة ضريبة إسالمية، كما يحمو لمبعض تسميتيا؟، واإلجابة: كال، فالزكاة ليس ضر     
ف كاف ىناؾ بعض أوجو الشبو بينيما، فالزكاة يجب أف تسمى زكاة لما ليذا االسـ مف داللة  وا 
في المعنى ال توجد في الضريبة، فالضريبة كما عرفيا عمماء الماليّة: "ىي تكميؼ مالي يفرضو 

في تغطية  ولي األمر، أو القانوف، وفًقا لمعايير معينة، ويمتـز المموؿ بأدائيا لتستخدـ حصيمتيا
النفقات العامة، إضافة إلى تحقيؽ بعض األىداؼ االقتصادية، والسياسية، واالجتماعية، أما 
الزكاة فيي حؽ معموـ لمفقراء والمساكيف وسائر المستحقيف في أمواؿ األغنياء، وىي تكميؼ 

مف ىنا مالي يمـز المسمـ شكر ا عز وجؿ عمى نعمائو وتقرًبا إليو، وتزكية لمنفس والماؿ، 
ف كاف ىناؾ أوجو الشبو، فإف أوجو االختالؼ بينيما أكثر عمًقا ووضوًحا، فمف  نالحظ أنو وا 

 (537م، ص0100)آل سميسم، أوجو الشبو
وجود عنصر اإللزاـ في دفعيما، أو إخراجيما، فتدفع الضريبة إلى السمطة العامة المتمثمة  .2

ع إلى العامميف عمييا، أو مكتب في مصمحة الضرائب بموجب القانوف، بينما الزكاة تدف
 ولجاف الزكاة، مف منطمؽ عقائدي وتعبدي بحث.

نما منافعيما عامة،  .3 ليس مف الضريبة أو الزكاة نفع خاص يعود عمى الفرد مباشرة، وا 
اقتصادية، واجتماعية، وسياسية ومالية، وىده المنافع بال شؾ أوسع وأشمؿ في حالة الزكاة 

 منيا في حالة الضريبة. 
 (7    54م، ص0100)آل سميسم،  ما أوجو االختالف بينيما فيمكن إيجازىا في النقاط التاليةأ
االختالؼ في المفيـو نفسو، فالزكاة في المغة تعني الطيارة والنماء والبركة، بينما الضريبة  . أ

لفظة مشتقة مف ضرب عميو الغرامة أو كمفو بيا، وال شؾ أف الكممتيف ليما وقع مختمؼ 
 س اإلنسانية.عف النف

الزكاة تكميؼ مالي إسالمي، وركف مف أركاف اإلسالـ، فرضت عمى المسمـ شكًرا  تعالى  . ب
وتقرًبا إليو، أما الضريبة فيي التزاـ مدني نحو السمطة خالية مف كؿ معاني العبادة، والتقرب 

لة بصرؼ إلى ا، وقد فرضت الزكاة عمى المسمميف، بينما تمـز الضريبة جميع أبناء الدو 
 النظر عف معتقداتيـ.
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تتسـ الزكاة بالثبات مف حيث المقدار والنصاب، والديمومة مف حيث الزمف، والعالمية مف  . ت
حيث المكاف، فال مجاؿ لتغيير الزماف وال المكاف، وىذه الصفات ال تتوفر في الضرائب، 

الخاصة بكؿ ففرضيا مف عدمو أو تقدير نصابيا، أو مقدارىا، أو وعائيا تحكمو الظروؼ 
 بمد.

مصارؼ الزكاة محددة بالقرآف والسنة، وىي مصارؼ ذات أنساني، أما الضريبة فتصرؼ  . ث
 لتغطية النفقات العامة لمدولة، وبالتالي تختمؼ أثارىا االقتصادية واالجتماعية.

العالقة في دفع الزكاة ىي عالقة بيف العبد وخالقو، يخرج زكاتو شكًرا ، وطمًبا لممغفرة  . ج
ثواب، أما في الضريبة فالعالقة بيف المكمؼ وبيف السمطة الحاكمة التي تمـز بدفعيا، ففي وال

حيف يحرص المسمـ عمى إخراج الزكاة حرًصا عمى مثوبة ا ورضاه، نجد القرد يتيرب مف 
دفع الضرائب متى وجد إلى ذلؾ سبيال، وىذا يعني أف لمزكاة أىداؼ روحية، وخمقية، 

المادية، يدفعيا المزكي إذا توفرت في ماؿ الشروط الواجبة المنصوص  إضافة إلى األىداؼ
 عمييا شرًعا، أما الضريبة فأىدافيا ما دية بحثو يحدد القانوف نسبتيا وقيمتيا،   

أما مفيوـ التوزيع في اإلسالـ، فإف النظاـ االقتصادي ينطمؽ مف الحاجة إلى التكافؿ 
نظاـ توزيع الدخوؿ والثروات ضمف معيار حد الكفاية، االجتماعي، لتحقيؽ عدالة اإلسالـ قي 

وىو معيار نسبي غير مستقر يتطور بتطور المجتمع، الذي يكوف في حركة دائبة تصاعدية، 
يرتقي معيا ىذا الحد برقي المجتمع وتقدمو، إلخراج األفراد مف دائرة الفقر المدقع، وذلؾ 

ف التكافؿ االجتماعي يعد مسؤولية مشتركة تقع عمى لتأىيمو لمقياـ بأعباء الحياة المختمفة، كما أ
 عاتؽ األفراد، والدولة مًعا، وبالتالي فيو حؽ ممـز لألفراد والدولة مًعا.  

 ثامنًا7 أىمية الزكاة7 
 منيا تعاني التي المعضالت أكثر مف البطالة إف البطالة7 عمى القضاء في الزكاة دور .2

نسانية واجتماعية، اقتصادية، مشكمة لةالبطا الدوؿ المسممة، وتعد اقتصاديات  خطر ذات وا 
 الفقر إلى تفاقـ خطر انعداـ مشكمة والمجتمع، حيث تؤدي الفرد واألسرة عمى عظيـ

بالقمؽ،  يحس حيث الفرد عمى نفسياً  تؤثر وغيرىا، كما الجرائـ، األخالؽ، مف خالؿ ارتكاب
 مسيرة تعيؽ ية، وبالتاليسياس اضطرابات إلى تؤدي فيي ىذا إلى واالضطراب، إضافة

 بيا جاء التي الفعالة (، ومف الوسائؿ341ـ، ص2006المجتمع )العطياف،  في التقدـ
وحديثًا  قديماً  الفقياء نص الزكاة، فقد فريضة العمالة وزيادة البطالة مف لمتخمص اإلسالـ
 أف ناى التأكيد ينبغي لكف والمساكيف، الفقراء سيـ مف يعطى عمال يجد ال مف أف عمى

االضطرارية،  بالبطالة يسمى ما وىو يجده وال العمؿ عف مف يبحث ىو: بالعاطؿ المقصود
 الشخص أف المالكية نص الزكاة نصيب، حيث مف ألصحابيا فميس االختيارية البطالة أما
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 غير إعطاء كؿ الزكاة، حيث أف مف يعطى فال وعيالو يكفيو ما كسب عمى قادًرا كاف إذا
 ولظروؼ جبرا العاطميف يساعد ألنو الكاممة العمالة تحقيؽ إلى يؤدي الكسب عمى قادر
، 2012يحسو )سماعي، فالح،  بما كؿ اإلنتاج في المشاركة إعطائيـ فرصة عمى قاىرة
 (.11ص

 االقتصاد مستوى عمى التوازف أف المعروؼ مف االقتصادي7 التوازن تحقيق في الزكاة دور .3
 ىذا ويعتبر الدخؿ، عمى اإلضافات تعادؿ الدخؿ مف تالمسحوبا تكوف يتحقؽ عندما الكمي
 تقابمو أف يجب الدخؿ مف سحب القومي، فكؿ في الدخؿ التوازف لتحقيؽ ضرورًيا الشرط
الماؿ الواجبة  مف اقتطاع األقؿ، والزكاة ىي عمى السحب ىذا تعادؿ الدخؿ عمى إضافة

 الدخؿ أف المفروض جديد، ومف خؿد يقبضيا لمف بالنسبة لدافعييا، وىي بالنسبة الزكاة فيو
 الدخوؿ أف يحصؿ الذي ولكف الزكاة، نتيجة حصؿ الذي الدخؿ مف يعادؿ االقتطاع الجديد
 أف القوؿ إلى يقود ما الدخؿ، وىذا مف االقتطاع الرسمي مف فأكثر أكثر تكثر الجديدة
 أف يمكف امم يصبح أعمى الزكاة فيو تفرض الذي المجتمع في القومي الدخؿ في التوازف
 (.13 -12ـ، ص ص 2012الزكاة )سماعي، فالح،  غياب في عميو يكوف

 األخالؽ، وعمى العقيدة، عمى خطر الفقر أف اإلسالـ يرىالفقر7  عالج في الزكاة دور .4
 ومصيبةً  بالءً  والمجتمع بأسره، ويعتبره واألسرة، الفرد عمى التفكير، وخطر سالمة وعمى
 الفقر محاربة مسؤولية الديف اإلسالمي جعؿ شرىا، ولذلؾ مف با يستعاذ أو دفعيا يطمب

معاجمة  في ىاـ دور الزكاة ومؤسسات، وتؤدي أفراد مف فيو بما ككؿ المجتمع، مسؤولية
 فئات أكثر إلى وتذىب األوؿ، المقاـ في لمفقراء تقدـ أنيا الزكاة أف لخصوصية وذلؾ الفقر،

 الظاىرة، ليذه العالج أنواع أفضؿ مف ـ، فالزكاةلي األولية ولسد الحاجيات ضعًفا المجتمع
 (.12ـ، ص2002ونتائجو )القرضاوي،  الفقر عمى القضاء تضمف أنيا حيث

 المجتمع، معطييـ أفراد بيف تربط الزكاة إف: االجتماعي التكافل تحقيق في الزكاة دور .5
 مغزاه، في تماعياالج التكافؿ ىو وىذا والعرفاف، والمحبة مف المودة متيف برباط وآخذييـ
 إذا وأنو أدائيا، عميو المجتمع واجبات ليذا عميو بأف المجتمع في فرد كؿ يحس أف ومؤداه
مف  الزكاة غيره، فمصارؼ وعمى عميو البناء، انييار إلى ذلؾ يؤدي فقد أدائيا في قصر
 وذلؾ المدينة، أو الحي أو القرية في الصغير المجتمع في االجتماعي التكافؿ إقامة شأنيا
 في االجتماعي التكافؿ تقيـ أنيا فيو، كما الذي جمعت المجتمع في تصرؼ الزكاة ألف

 فييا جمعت التي مف البالد ما منطقة حاجات عف زادت إذا الزكاة أمواؿ ألف الدولة مجتمع
 (.24-23ـ، ص ص 2011البالد )عزوز، مناطؽ مف غيرىا إلى تنتقؿ
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 فيي اإلسالمي، االقتصاد في ىاـ بدور الزكاة ـوتق: الدخل توزيع إعادة في الزكاة دور .6
 بتأثيرىا وذلؾ األفراد، بيف الدخؿ إعادة بيدؼ الفقراء إلى مف األغنياء المدفوع الماؿ تنقؿ
 اثر الزكاة، ولتوضيح عمييـ تجب ودخوؿ مف الزكاة، ليـ تصرؼ التي األفراد دخوؿ عمى
 المنفعة، يمكف تناقص ظاىرة طبقنا لو وأن الباحثيف أحد بيف فقد الدخؿ توزيع عمى الزكاة
 الحدية المنفعة تناقص عمى التدليؿ يمكف المستيمكة السمع وحدات زادت كمما أنو القوؿ

 منفعة مف أقؿ األخيرة الوحدة أي لمدخؿ، الحدية الوحدة لو منفعة تكوف لمدخؿ، فالغني
 عف الغني دخؿ اتوحد مف نقؿ عدد فإف ذلؾ الفقير، وعمى لدى لمدخؿ الحدية الوحدة
 النيائية ىي الغني، والنتيجة خسارة مف أكبر لمفقير كسًبا يسبب الفقير إلى الزكاة طريؽ
عادة الزكاة، طريؽ عف الدخؿ توزيع إعادة لممجتمع، فبزيادة الكمي النفع  الدخؿ توزيع وا 

 ينعكس األغنياء مف غيرىـ عف لالستيالؾ الحدي الميؿ يرتفع لدييـ الذيف الفقراء لصالح
 (. 17، ص2012)سماعي، فالح،  اإلنفاؽ، زيادة عمى أثره

 2014جياللي الصحي )بن المستوى ورفع العممي والبحث التعميم تشجيع في الزكاة دور .7
 (007م، ص 

 أمواؿ مف جزء توظيؼ المبدأ حيث مف شرًعا يجوز العممي7 والبحث التعميم في الزكاة دور - أ
 أصحاب بتمميؾ تنتيي تعميمية استثمارية مشاريع اومني استثمارية، في مشاريع الزكاة

 أو الفقراء، العمـ طمبة وتدريب تعميـ عمى إنفاؽ الزكاة يمكف وبالتالي لمزكاة، االستحقاؽ
 تفرغ إذا أنو العممي، فأجاز الفقياء البحث بمجاؿ العالقة ذات استثمارية مشاريع في إنفاقيا
 قدر الزكاة مف يعطى فإنو العمـ، وطمب لكسبا بيف الجمع وتعذر نافع، عمـ لطمب إنساف

 رأس نوعية وتحسيف التقنية عمى ايجابًيا تؤثر فالزكاة وىكذا ميمتو، أداء عمى ما يعينو
 .العممي والبحث التعميـ في تمويؿ دورىا خالؿ مف البشري، الماؿ

 مف لحدا في كبير دور لمزكاة إف :المجتمع في لمفرد الصحي المستوى رفع في الزكاة دور - ب
 لفئات الصحية الرعاية توفير في تساىـ فيي المرضى، معاناة مف والحد انتشار األمراض

 مف السميـ والمجتمع الصحيح، إيجاد الفرد في المساىمة وبالتالي المستحقة، الزكاة
 .لمتنمية وصالحة سميمة بيئة إلى يؤدي مما األمراض،
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 الجانب التحميمي
 الدراسة7بيئة ومجتمع  أوال7 نبده عن

 سنة مدينة مصراتة في تأسست اجتماعية، دينية مؤسسة الزكاة صندوؽ :النشأة والتأسيس  .1
 لو تضمف والتي الدينية، والشؤوف وزارة األوقاؼ تحت إشراؼ ىػ، تعمؿ1434 -ـ 2012
ىػ، 1433ربيع األوؿ  20(، الصادر في 49القانوف رقـ ) بموجب القانونية التغطية

لعمؿ ونشاطات المكتب، وقد نص ىذا القانوف عمى أف  المنظـ ـ12/2/2012الموافؽ: 
ىذا الصندوؽ يتمتع بالشخصية االعتبارية، والذمة المالية المستقمة، ويخضع إلشراؼ وزارة 

 األوقاؼ والشؤوف اإلسالمية.
 األىداف7   .3

 :اآلتيييدؼ صندوؽ الزكاة إلى تحقيؽ العديد مف األىداؼ والتي تتمثؿ في     
ألداء فريضة الزكاة، والحث عمييا تحقيًقا لمرضاة ا تعالى، ومساعدة لمفقراء الدعوة  - أ

 والمحتاجيف.
 استقباؿ الزكاة وتوزيعيا عمى مصارفيا الشرعية المحددة في كتاب ا تعالى. - ب
زيادة الوعي بالزكاة وترسيخ مفيوميا ودورىا الياـ في مجاؿ التنمية عمى صعيد الفرد  - ج

 والمجتمع، وفؽ أسس الشريعة اإلسالمية.
 مساعدة المزكيف في كيفية حساب الزكاة. - د
وضع الضوابط الخاصة بتحديد مف تجب عمييـ الزكاة، ومف يستحقيا، العمؿ عمى إدارة  - ه

 أمواؿ الزكاة وتنميتيا.
يجاد مشاريع خيرية كفيمة بتحقيؽ توفي - و ر بيئة عمؿ محفزة وداعمة ألعماؿ الصندوؽ، وا 

 العيش الكريـ، والكسب الحالؿ لمفقراء والمعوزيف.
ومف أجؿ أف يؤدي المكتب ميامو عمى الوجو األكمؿ، قاـ بتشكيؿ لجاف موزعة عمى     

إلفتاء عند وجود ما يتطمب مناطؽ مصراتة، لجمع الزكاة وحصر مستحقييا، كما باستشارة دار ا
أخذ الرأي والمشورة الفقيية في بعض األمور التي تواجو سير عمؿ المكتب، ومف جيتو قاـ 

 المكتب بتشكيؿ لجنة فرعية استشارية ليا العديد مف المياـ منيا:
محاولة تدليؿ الصعاب التي تواجو سير العمؿ في المكتب، وتقديـ المقترحات والمشورة حوؿ  .2

 لزكاة وصرفيا.جباية ا
 البت في طمبات الفئات مف مستحقي الزكاة، وفؽ ألسس والضوابط المعموؿ بيا.   .3
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 ثانًيا7 النشاطات7
التعريؼ بالصندوؽ، وحث الناس عمى أداء فريضة الزكاة، وذلؾ مف خالؿ نشر وتوزيع  .2

 المطويات، والممصقات والبرامج اإلذاعية.
 وصرؼ الزكاة بمدينة البيضاء. المشاركة في ورشة العمؿ الخاصة بجباية .3
زليتف بالتعاوف مع الجامعة  –حضور الندوة العممية التي أقاميا مكتب صندوؽ الزكاة  .4

 األسمرية اإلسالمية تحث عنواف: )الزكاة بيف الواقع والمأموؿ(.
 ثالثا7 األعمال7

 

 .م2132 -هـ 3311مصروفات الزكاة للعام: 
 عدد المستفيدين المبلغ المصرف

 فرداً( 36381)  أسرة. 2681 د.ل. 1.474.570.00 راء والمساكين ويشمل أيضاً:الفق

 .حاالت 3 د.ل. 11.000.000 مساعدات البناء 

 .حاالت 5 د.ل.12.200.000 مساعدات العالج 

 .حاالت 6 د.ل.23.000.000 مساعدات الزواج 

  مساعدات جرحى حرب التحرير
 والفقراء.

 لةحا 15 د.ل.180.000.000

 غارماً  231 د.ل.1.008.999.000 الغارمون

 عامالً  26 د.ل.10.890.000 العاملون عليها

 - - - - - - - د.ل.45.175.000 في سبيل هللا

 حاالت 1 د.ل. 3.211.111 ابن السبيل

 د. ل. 2.867.034 مجموع المصروفات

 ()مليونان وثمانمائة وسبعة وستون ألفاً وأربعة وثالثون ديناراً 

 

 م.2131 -هـ 3313مصروفات الزكاة للعام 
 عدد المستفيدين المبلغ المصرف

 الفقراء والمساكين ويشمل أيضاً:

 المساعدات الضرورية للعالج والبناء والزواج
 أسرة 929 د.ل. 1.870.274

 غارماً  93 د.ل. 482.374 الغارمون

العاملون عليها ويشمل أيضاً: التجهيزات الضرورية 

 ارة جباية الزكاة وحفظها وتوزيعهاإلد
 عامالً  62 د.ل. 74.340

 - - - - - د.ل. 145.000 في سبيل هللا

 حالة واحدة. د.ل. 280.000 ابن السبيل

 د.ل. 2.572.268 مجموع المصروفات

 )مليونان وخمسمائة واثنان وسبعون ومائتان وثمانية وستون ديناراً(
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 .م2133 -هـ 3315مصروفات الزكاة للعام: 
 عدد المستفيدين المبلغ المصرف

 حالة 3153 د.ل. 3.857.419 أيضاً: الفقراء والمساكين ويشمل

 .حالة 891 د.ل.  1.042.600 اإلعانات النقدية للفقراء 

 .حالة 231 د.ل. 2.367.086 مساعدات البناء والصيانة 

 .حالة 15 د.ل. 63.900 اإليجار 

 .العالج 

 .الزواج 

 .ل.د 239.750

 د. ل. 333.161

 حالة 35

 حالة 33

 عامالً  81 د.ل. 128.392 العاملون عليها.

 مؤلفاً قلبه 31 د.ل. 6,500 المؤلفة قلوبهم.

 غارماً  69 د.ل. 560.483 الغارمون.

  د.ل. 538.360 في سبيل هللا.

 حاالت 31 د.ل. 10.182 ابن السبيل.

 دينار ليبي 2.867.034 مجموع المصروفات

 يونان وثمانمائة وسبعة وستون ألفاً وأربعة وثالثون ديناراً()مل

 
 .م2135 -هـ 3318مصروفات الزكاة للعام: 

 عدد المستفيدين المبلغ المصرف 

 حالة 953 د.ل. 7.953.844 أيضاً: الفقراء والمساكين ويشمل

 .حالة 511 د.ل.1.349.416 اإلعانات النقدية للفقراء 

 حالة 211 د.ل. 5.653.840 لصيانة.مساعدات البناء وا 

 .حالة 51 د.ل. 250.960 اإليجار 

 .حالة 55 د.ل. 224.804 العالج 

 .شاب وشابة 338 د.ل. 474.824 الزواج 

 عامالً  81 د.ل.118.160 العاملون عليها

 حالتان د.ل. 160.000 المؤلفة قلوبهم

 غارماً  59 د.ل. 405.035 الغارمون

 حــــالتان د.ل. 43.500 في سبيل هللا

 حالة 311 د.ل. 32.586 ابن السبيل

 د.ل. 6.553.625 مجموع المصروفات 

 ثمانية ماليين وخمسمائة وأربعة وخمسون وسبعمائة وخمسة وعشرون دينار ليبي.
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 .م2138 -هـ 3316مصروفات الزكاة للعام: 

 مالحظات العدد المبلغ المصرف

   د.ل 8.251.864 الفقراء والمساكين ويشمل أيضاً:

 .أسرة 336 د.ل. 3.263.685 اإلعانات المالية الدورية  

 .أسرة 32 د.ل. 82.551 اإلعانات المالية المقطوعة  

 .حالة 335 د.ل. 5.668.621 بناء المساكن وتكملتها 

يضاف إلى بناء المساكن 

وتكملتها بعض المنازل التي 

رحلت من العام الماضي وال 

 زالت في طور اإلنشاء

 .حالة 85 د.ل. 156.521 اإليجار  

 .حالة 32 د. ل. 216.218 العالج  

 شاب وشابة 332 د. ل. 561.111 الزواج  

  حالة 89 د.ل. 352.351 الغارمون

 حالة 81 د.ل. 223.131 العاملون عليها
ويشمل المتطلبات الضرورية 

 إلدارة جباية الزكاة وتوزيعها

  نحالتا د.ل. 2.111 المؤلفة قلوبهم

 د.ل. 6.926.923 مجموع المصروفات:

 ثمانية ماليين وتسعمائة وسبعة وعشرون ألًفا وتسعمائة وأربعة وعشرون دينار ليبي.

 .م2136 -هـ 3316مصروفات الزكاة للعام: 

 مالحظات العدد المبلغ المصرف

   د.ل 33.913.691 الفقراء والمساكين ويشمل أيًضا:

 أسرة 581 د.ل. 2.955.161 .اإلعانات المالية الدورية  

 .أسرة 36 د.ل. 335.211 اإلعانات المالية المقطوعة  

 .حالة 323 د.ل. 8.336.111 بناء المساكن وتكملتها 

يضاف إلى بناء المساكن 

وتكملتها بعض المنازل التي 

رحلت من العام الماضي وال 

 زالت في طور اإلنشاء

 .حالة 321 د.ل. 513.531 إيجار المساكن  

 .حالة 332 د. ل. 3.168.661 العالج  

 شاب وشابة 355 د. ل. 661.111 الزواج  

  غارًما 66 د.ل. 626.115 الغارمون

 حالة 81 د.ل. 229.115 العاملون عليها
ويشمل المتطلبات الضرورية 

 إلدارة جباية الزكاة وتوزيعها

  حالة واحدة د.ل. 2.111 ابن السبيل

 د.ل. 32.683.511 مجموع المصروفات:

 دينار ليبي.ثالثة و ةمسمائخوألًفا  ستونو واحدو ةئانمامثو انً وملياثني عشر 
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 .م2136 -هـ 33196مصروفات الزكاة للعام: 

 مالحظات العدد المبلغ المصرف

    الفقراء والمساكين ويشمل أيًضا:

 .أسرة 851 د.ل. 3.161.311 اإلعانات المالية الدورية  

 أسرة 26 د.ل. 261.311 الية المقطوعة.اإلعانات الم  

 .حالة 385 د.ل. 2.651.361 العالج  

 .يضاف إلى بناء المساكن  منزالً  66 د.ل. 31.312.181 بناء المساكن

وتكملتها بعض المنازل التي 

رحلت من العام الماضي وال 

 زالت في طور اإلنشاء
 .منزالً  123 د.ل. 1.322.111 تكملة المساكن 

 حالة 213 د.ل. 899.211 لمساكن.إيجار ا  

 .شاب وشابة. 233 د. ل. 3.626.511 الزواج  

 .طالب وطالبة 2111 د. ل. 381.111 حملة اقرأ - - - - - 

 .د. ل 351.225 السلة الرمضانية   

  غارًما 89 د.ل. 611.181 الغارمون

 عامالً  85 د.ل. 113.253 العاملون عليها
ويشمل المتطلبات الضرورية 

 توزيعهاو إلدارة جباية الزكاة

  حالتان د.ل. 2.111 المؤلفة قلوبهم.

  حاالت 1 د.ل. 3.316 ابن السبيل.

 د.ل 23.631.111 المصروفات

 أربعة وعشرين مليوًنا وثمانمائة وثالثة وأربعين ألًفا وثالثة مائة وثالثين ديناراً دينار

 .م2139 -هـ 3331مصروفات الزكاة للعام: 

  

 مالحظات العدد المبلغ مصرفال

    الفقراء والمساكين ويشمل أيًضا:

  .أسرة 696 د.ل. 3.963.131 اإلعانات المالية الدورية  

 .أسرة 391 د.ل. 2.669.262 العالج  

 .د.ل. 3.861.111 بناء المساكن وتكملتها 
 منزالً  81

 

اقتصر هذا العام على تكملة 

المنازل التي رحلت من العام 

ضي وال زالت في طور الما

 اإلنشاء ولن تتم تكملتها.

 .إيجار المساكن 

 .الزواج 

 د.ل. 635.631

 د. ل. 2.851.111

 حالة 315

 شاب وفتاة 265
 

 .د. ل. 156.851 حملة اقرأ 
طالب  3651

 وطالبة
 

 .حالتان د. ل. 6.535 فرص عمل  

  غارًما 89 د.ل. 3.539.521 الغارمون

 عامالً  85 .ل.د 238.981 العاملون عليها

ويشمل المتطلبات الضرورية 

إلدارة جباية الزكاة 

 وتوزيعها.

  حالتان د.ل. 2.111 المؤلفة قلوبهم.

 د.ل 36.311.661 المصروفات

 ثمانية عشر مليوًنا ومائة وثالثين ألًفا وسبعمائة وثمانين ديناراً دينار.
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 ثانًيا7 نتائج تحميل البيانات واختبار الفرضيات7
 ليب االحصائية المستخدمة7األسا

( لمتعرؼ عمى الخصائص Frequencies & Percentagesالتكرارات والنسب المئوية ) .2
األولية لمفردات عينة الدراسة، وتحديد استجابات مفرداتيا تجاه عبارات المقياس التي 

وع أو تتضمنيا أداة الدراسة، وتعتبر النسب المئوية تعبير رياضي لمقارنة أرقاـ مف نفس الن
 وحدات القياس.

لمعرفة مدى ارتفاع أو انخفاض استجابات مفردات عينة الدراسة " "Meanالمتوسط الحسابي .3
عف كؿ فقرة، وتـ اعتماد المتوسط الحسابي في ىذه الدراسة كمعيار لقياس الدرجة 
المتحصؿ عمييا وتقييميا والمتعمقة بإجابات أفراد العينة، وذلؾ مف خالؿ ترتيب العبارات 

 وفقا ألعمى متوسط حسابي.
لمتعرؼ عمى مدى انحراؼ استجابات " Standard Deviation"االنحراؼ المعياري   .4

مفردات عينة الدراسة لكؿ فقرة مف متغيرات الدراسة عف متوسطيا الحسابي، ويالحظ أف 
االنحراؼ المعياري يوضح التشتت في استجابات مفردات عينة الدراسة لكؿ فقرة مف فقرات 

 يرات الدراسة، فكمما اقتربت قيمتيا مف الصفر تركزت االستجابات وانخفض تشتتيا.متغ
 ( لمعرفة ثبات فقرات االستبانة.Cronbach's Alphaاختبار ألفا كرونباخ ) .5
 الختبار: Tالذي يجرى لدراسة متغير واحد، ويستخدـ اختبار  T Testاختبار  .6

 (.3عبارة يساوي ) أف متوسط درجة الموافقة حوؿ:   H0الفرض الصفري
 .(3)أف متوسط درجة الموافقة حوؿ ىذه العبارة ال يساوي   H1:الفرض البديؿ 

( لقياس درجة االرتباط Spearman Correlation Coefficient)سيبرماف معامؿ ارتباط  .7
الذي يقـو عمى دراسة العالقة بيف متغيريف، وقد تـ استخدامو في ىذه الدراسة لقياس 

 مي والصدؽ البنائي لالستبانة والعالقة بيف المتغيرات.االتساؽ الداخ
( لمعرفة أثر Linear Enter Regression- Model)نموذج تحميؿ االنحدار الخطي  .8

 المتغيرات المستقمة عمى المتغير التابع.
 االستبانة7ثبات 

دة مرات يقصد بثبات االستبانة ىو أف تعطي االستبانة نفس النتائج اذا اعيد تطبيقيا ع      
ويقصد بو أيضا الى أي درجة يعطي المقياس قراءات متقاربة عند كؿ مرة يستخدـ  متتالية،

فييا، أو ماىي درجة اتساقو وانسجامو واستمراريتو عند تكرار استخدامو في أوقات مختمفة، وقد 
 Cronbach'sمعامل ألفا كرونباخ تحقؽ الباحث مف ثبات استبانة الدراسة مف خالؿ 

Alpha Coefficient ( 1)الجدوؿ النتائج كما ىي مبينة في  وكانت 
 معامل الفا كرونباخ لقياس ثبات االستبانة. (0)جدول رقم 

 معامؿ الفا كرونباخ عدد الفقرات الفقرة ـ
 767. 38 محاور االستبانة ككؿ 
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أف قيمة معامؿ ألفا كرونباخ مرتفعة  (1)يتضح مف النتائج الموضحة في الجدوؿ 
 .( وىذا يعني أف الثبات مرتفع وداؿ احصائيا.767بمغت )ر االستبانة، حيث لمحاو 

وبذلؾ تكوف االستبانة في صورتيا النيائية قابمة لمتوزيع ويكوف الباحث قد تأكد مف 
صدؽ استبانة الدراسة وثباتيا مما يجعمو عمى ثقة بصحة االستبانة وصالحيتيا لتحميؿ النتائج 

 واختبار فرضيات الدراسة.
 تحميل البيانات واختبار فرضيات الدراسة ومناقشتيا7

يتـ في ىذه المرحمة عرض لتحميؿ البيانات واختبار مقاييس الدراسة، وذلؾ مف خالؿ 
اختبار فرضيات الدراسة وتفسير أبرز نتائج االستبانة التي تـ التوصؿ الييا مف خالؿ تحميؿ 

بيف التي اشتممت عمى )الجنس، الفئة العمرية، فقراتيا، والوقوؼ عمى البيانات االولية لممستجي
المستوى العممي، سنوات الخبرة، التخصص العممي( لذا تـ إجراء المعالجات االحصائية لمبيانات 
المتجمعة مف استبانة الدراسة، إذ تـ استخداـ الحزمة االحصائية لمدراسات االجتماعية 

(SPSSلمحصوؿ عمى نتائج الدراسة التي سيتـ عرضي ).ا وتحميميا 
 الوصف االحصائي لعينة الدراسة وفق البيانات األولية7   

 فيما يمي عرض لخصائص عينة الدراسة وفؽ البيانات االولية:
 توزيع عينة الدراسة حسب الجنس7 .2

 ( توزيع عينة الدراسة حسب النوع0جدول رقم )
 النسبة المئوية التكرار النوع
 %100 33 ذكر

 %100 33 المجموع
( والمتعمؽ بتوزيع عينة الدراسة حسب النوع بأف نسبة الذكور بمغت 2ضح مف الجدوؿ )يت

 ( يوضح ذلؾ أيضًا.1والشكؿ )(. 100)%

 
 ( توزيع عينة الدراسة حسب الجنس0شكل رقم )
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 توزيع عينت الذراست حسب الفئت العمريت; .7
 ( توزيع عينة الدراسة حسب الفئة العمرية3جدول رقم )

 النسبة المئوية التكرار      ةالفئة العمري
 6.1% 2 سنة 31-سنة  05
 30.3% 10 سنة 11-سنة  30
 18.1% 6 سنة 21-سنة  10

 45.5% 15 سنة 21أكبر من 
 %100 33 المجموع

( والمتعمؽ بتوزيع عينة الدراسة حسب الفئة العمرية بأف النسبة 3يتضح مف الجدوؿ )
(، نسبة الفئة العمرية 45.5سنة، حيث بمغت )% 50 األكبر كانت لمفئة العمرية أكبر مف

(، 18.2( حيث بمغت )%41-50(، ثـ الفئة العمرية )30.3)%بمغت ( حيث 40-31)
 ( ذلؾ.2( ويوضح الشكؿ )6.1( حيث بمغت )%18-30وكانت النسبة األقؿ لمفئة العمرية )

 
 ( توزيع عينة الدراسة حسب الفئة العمرية0شكل رقم )
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 لذراست حسب المستوى التعليمي;توزيع عينت ا .4
 ( توزيع عينة الدراسة حسب المستوى التعميمي1جدول رقم )

 النسبة المئوية العدد     المستوى التعميمي
 %12.1 4 ثانوي

 %24.2 8 دبموم متوسط
 %12.1 4 دبموم عالي
 %6.1 3 ماجستير

 %21.2 7 دراسات إسالمية
 %21.2 7 اخر

 %97 33 المجموع
( والمتعمؽ بتوزيع عينة الدراسة حسب المستوى العممي أف ما 4ف الجدوؿ )يتضح م

% لحممة الماجستير في حيف 6.1% كانت لحممة الدبموـ المتوسط والنسبة األقؿ 24.2نسبتو 
 ( ذلؾ.3% ويوضح الشكؿ )12.1تساوت النسبة بيف بقية المستويات، حيث بمغت 
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 توزيع عينة الدراسة حسب سنوات الخبرة7 .5
 ( توزيع عينة الدراسة حسب الفئة العمرية2جدول رقم )

 النسبة المئوية التكرار سنوات الخبرة
 %18.2 6 سنوات 2أقل من 

 %30.3 10 سنوات 01إلى  2من 
 %12.1 1 سنة 02إلى  01من 

 %39.4 13 سنة 02أكثر من 
 %100 33 المجموع

سب سنوات الخبرة بأف النسبة ( والمتعمؽ بتوزيع عينة الدراسة ح5يتضح مف الجدوؿ )
(، تمتيا نسبة سنوات 39.4حيث بمغت )% سنة، 15األكبر كانت لسنوات الخبرة أكثر مف 

سنوات، حيث بمغت  5(، ثـ سنوات الخبرة أقؿ مف 30.3)% ( حيث بمغت5-10الخبرة )
( ويوضح 6.1( حيث بمغت )%15-10(، وكانت النسبة األقؿ لسنوات الخبرة )18.2)%

 ( ذلؾ.4الشكؿ )
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 توزيع عينت الذراست حسب سنواث الخبرة; .6
 ( توزيع عينة الدراسة حسب سنوات الخبرة3جدول رقم )

 النسبة المئوية التكرار     سنوات الخبرة
 %9.1 3 اقتصاد
 %12.1 4 محاسبة

 %12.1 5 إدارة أعمال
 45.5% 26 دراسات إسالمية

 %3.0 2 قراءات
 IT 4 9.1% بكالوريوس برمجيات

 %3.0 3 قانون
 %93.8 44 المجموع

( والمتعمؽ بتوزيع عينة الدراسة حسب التخصص العممي بأف 6يتضح مف الجدوؿ )
دارة 39.4حيث بمغت )% االسالمية،النسبة األكبر كانت لتخصص الدراسات  (، ثـ المحاسبة وا 

األقؿ (، وكانت النسبة 9.1(، ثـ تخصص االقتصاد بنسبة )%12.1)%بمغت األعماؿ حيث 
 ( ذلؾ.5( ويوضح الشكؿ )3%( والقانوف، حيث بمغت )ITلتخصصات القراءات و )
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 7اختبار الفرضيات
" توجد مجموعة من المشكالت تواجو صندوق الزكاة في تحقيق  7الفرضية الرئيسية األولى

 أىدافو"
( Tبار )الختبار ىذه الفرضية تـ استخداـ المتوسط الحسابي واالنحراؼ المعياري واخت     

والترتيب لمعرفة مدى وجود مشكالت مف عدمو ومف تـ ترتيب مستوى ىذه المشكالت إف 
 وجدت.

والترتيب لممشكالت التي  (T)( المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري واختبار 4جدول رقم )
 تواجو صندوق الزكاة

يعاني مكتب ": األولى الحسابي لمفقرةأف المتوسط  (7)يالحظ مف خالؿ الجدوؿ رقـ 
( 1.43يساوي )   p- valueومستوى المعنوية  3.33 يساوى" الزكاة بمصراتو من قمة الموارد

( ورفض الفرضية البديمة H0( مما يشير إلى قبوؿ الفرضية الصفرية )0.05أكبر مف ) وىي
(H1مما يعنى عد ) .ـ وجود داللة إحصائية ليذه الفقرة 

فقد بمغ المتوسط "  قمة األصول التابعة لمكتب ولجان الزكاة بمصراتو."  :وبالنسبة لمفقرة الثانية
( مما 0.05أكبر مف ) وىي( .402يساوي )   p- valueومستوى المعنوية  3.24الحسابي 

المتوسط  الفقرة ت
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

T-
Test 

p-
value 

 بالترتي
القرار 
H1 

درجة 
 الموافقة

يعاني مكتب الزكاة بمصراتو مف  1
 قمة الموارد

 --- رفض -- 143. 1.5 1.21 3.33

قمة األصوؿ التابعة لمكتب  2
 ولجاف الزكاة بمصراتو.

 --- رفض -- 402. 85. 521. 3.24

قمة خبرة وكفاءة اإلدارة في مجاؿ  3
 1.07 2.76 تنمية واستثمار أمواؿ الزكاة. .

-
 --- رفض -- 243. 1.19

4 
ضعؼ وعي الجميور بأىمية 

دور الزكاة في التنمية 
 االجتماعية.

 موافؽ قبوؿ 2 013. 2.6 1.13 3.53

5 
عدـ مساىمة االعالـ في نشر 

الوعي الالـز حوؿ تنمية 
 واستثمار الزكاة.

 موافؽ قبوؿ 1 000. 4.3 1.07 3.81

 قمواف قبول  007. 2.9 747. 3.37 المحور ككل
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( وىذا يدؿ عمى عدـ H1مة )( ورفض الفرضية البديH0يشير إلى قبوؿ الفرضية الصفرية )
 وجود داللة إحصائية ليذه الفقرة.

" قمة خبرة وكفاءة اإلدارة في مجال تنمية واستثمار أموال الزكاة"  :أما فيما يخص الفقرة الثالثة
أكبر  وىي( .243يساوي )   p- valueومستوى المعنوية  2.76فقد بمغ المتوسط الحسابي 

( وىذا H1( ورفض الفرضية البديمة )H0لفرضية الصفرية )( مما يشير إلى قبوؿ ا0.05مف )
 يدؿ عمى عدـ وجود داللة إحصائية ليذه الفقرة.

" ضعف وعي الجميور بأىمية دور الزكاة في التنمية االجتماعية. " :وفيما يخص الفقرة الرابعة
 أقؿ مف وىي( 013.يساوي )   p- valueومستوى المعنوية  3.53بمغ المتوسط الحسابي 

(، مما يعنى H1( وقبوؿ الفرضية البديمة )H0( مما يشير إلى رفض الفرضية الصفرية )0.05)
أف االتجاه العاـ حوؿ ىذه الفقرة بالموافقة عمى اعتبارىا مف المشكالت التي تواجو صندوؽ 

 الزكاة.
ة عدم مساىمة االعالم في نشر الوعي الالزم حول تنمي " :أما فيما يتعمؽ بالفقرة الخامسة

يساوي    p- valueومستوى المعنوية  3.81يساوى اف المتوسط الحسابي " .واستثمار الزكاة
( وقبوؿ الفرضية H0( مما يشير إلى رفض الفرضية الصفرية )0.05أقؿ مف ) وىي( 000.)

(، وىذا يدؿ عمى أف االتجاه العاـ حوؿ ىذه الفقرة بالموافقة عمى اعتبارىا مف H1البديمة )
 الحسابي.تي تواجو صندوؽ الزكاة وتحتؿ المرتبة األولى استناد إلى المتوسط المشكالت ال

 3.4756أما بالنسبة لممشكالت ككؿ فإف المتوسط الحسابي آلراء العينة يساوي
( مما يشير إلى رفض 0.05( وىي أقؿ مف )0.007يساوي )   p - valueومستوى المعنوية 

توجد مجموعة " :( والتي تنص عمى أنوH1ديمة )( وقبوؿ الفرضية البH0الفرضية الصفرية )
 "من المشكالت تواجو صندوق الزكاة في تحقيق أىدافو

 " ال توجد عالقة ذات داللة إحصائية لمزكاة بالتنمية االجتماعية( 7الفرضية الرئيسية الثانية
 :تـ استخداـوجود عالقة ذات داللة إحصائية بيف الزكاة والتنمية االجتماعية الختبار 

 سيبرمبنارتببط  معبمل: 

 سيبرمافالزكاة والتنمية االجتماعية تـ استخداـ معامؿ ارتباط  بيف العالقة جوىرية الختبار
 وتكوف موجبة االرتباط معامؿ قيمة كانت إذا طردية العالقة كوف البيانات وصفية، فتكوف

 إذا( إحصائية داللة اتذ) معنوية العالقة وتكوف سالبة، االرتباط معامؿ قيمة كانت إذا عكسية
 الداللة قيمة كانت ذاإ معنوية غير وتكوف ،0.05 مف أقؿ اإلحصائية الداللة قيمة كانت

 .0.05 مف أكبر اإلحصائية
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  المتعذد;تحليل االنحذار 

التأكد مف عدـ وجود ارتباط  يتوجبقبؿ القياـ بتطبيؽ تحميؿ االنحدار الختبار فرضيات الدراسة 
 Multicollinearityالمستقمة مف خالؿ استخداـ اختبار التداخؿ الخطي  عاٍؿ بيف المتغيرات

Test باحتساب معامؿ التبايف المسموح  وذلؾTolerance ومعامؿ تضخـ التبايفVariance 
Inflation (VIF) Factor  لممتغيرات المستقمة، مع األخذ باالعتبار أف تزيد قيمة التبايف

 ,Gujarati)( 10معامؿ تضخـ التبايف القيمة ) ( وعدـ تخطي0.05المسموح بو عف )
( الذي يمخص االختبارات المذكورة، أف قيـ اختبار التبايف 8. ويتبيف مف الجدوؿ رقـ )(1988

(، فضال عف أف قيـ اختبار 0.05مف ) أكبر(، وىي 0001.و 0001.المسموح تراوحت بيف )
ـ وجود ارتباط عاٍؿ بيف المتغيرات (، مما يدؿ عمى عد10معامؿ تضخـ التبايف كانت اقؿ مف )

 المستقمة.
 ( اختبار معامل التضخم التباين والتباين المسموح لمتغيرات الدراسة5جدول رقم )

 VIFمعامؿ التضخـ  toleranceالمسموح التبايف  المتغيرات المستقمة

 1.000 1.000 زكاة الماؿ
 000. 000. زكاة الفطر

ابقة تبيف أنو ال يوجد مشكمة ارتباط تاـ بيف المتغيرات مف خالؿ ما تقدـ مف اختبارات س
وأنو ال توجد مشكمة االرتباط الداخمي بيف المتغيرات المستقمة، األمر الذي يسمح  ،المستقمة

وذلؾ بالتعرؼ عمى أثر مجموعة مف  الفرضيات،بمواصمة المرحمة الثانية وىي اختبار 
وبيذا  ،المتغير التابع )التنمية االجتماعية( ر( عمىالفطالمتغيرات المستقمة )زكاة الماؿ، زكاة 

يمكف القوؿ بإمكانية استخداـ نموذج االنحدار المتعدد لدراسة أثر المتغيرات المستقمة )زكاة 
( نتائج تحميؿ 9عمى المتغير التابع )التنمية االجتماعية(، ويبف الجدوؿ ) الماؿ، زكاة الفطر(
 االنحدار المتعدد.

 (Model Summary)ممخص النموذج ( 6جدول رقم )

 R R2 Adjusted R2 Std. Error of النموذج
the Estimate 

Durbin 
Watson 

1 41.1 16.9 14.2 .67606 1.710 

 :(زكاة المال، زكاة الفطرالمتغيرات المستقمة )
 7المتغير التابع )التنمية االجتماعية(
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تباط بيف المتغيرات المستقمة والمتغير التابع  أف قيمة معامؿ االر  (9يتبيف مف الجدوؿ رقـ )     
( والذي يدؿ عمى 16.9بقيمة ) (R2)ػػ كما يتبيف اف قيمة معامؿ التحديد والمحددة بػ (41.1)

مف التغير الذي يطرأ عمى المتغير التابع وما  %(16.9اف المتغيرات المستقمة تفسر بنسبة )
االعتبار الزيادة الحاصمة في درجات الحرية، الذي يأخذ ب (Adjusted)يؤكد ذلؾ قيمة معامؿ 

، وعميو فإف المتغيرات المستقمة استطاعت أف تفسر 14.2)وكما ىو موضح فقد بمغت قيمتو )
%(  مف التغيرات الحاصمة في المتغير التابع والباقي يعزى إلى عوامؿ أخرى لـ تدخؿ 14.2)

جمالية لنموذج االنحدار المتعدد. ويقدـ كما تـ استخداـ اختبار المعنوية اال في ىذا النموذج.
 الختبار معنوية نموذج االنحدار. ANOVA( نتائج التبايف 10الجدوؿ التالي رقـ )

 ( نتائج تحميل التباين01جدول رقم )

 مجموع مصدر التباين النموذج
 المربعات

 درجة
 الحرية

 متوسط
 F Sig المربعات

0 
Regression 2.886 1 2.886 6.314 .017b 
Residual 14.169 31 .457   
    32 17.055 المجموع

 7(زكاة المال، زكاة الفطرالمتغيرات المستقمة )
 7المتغير التابع )التنمية االجتماعية(

( تحميؿ التبايف والذي ييدؼ إلى التعرؼ عمى القوة التفسيرية لمنموذج 10يوضح الجدوؿ رقـ )
 (. Fعف طريؽ )

( F( فإنو يتضح وجود معنوية عالية االختبار)10و الجدوؿ رقـ )ومف خالؿ ما يبين        
(أقؿ مف مستوى  =Sig 0.017( وبمستوى الداللة قدرة بػ )3( بدرجة حرية)6.314مقدرة بػ )
( وبيذا يكوف نموذج االنحدار مالئـ لقياس العالقة السببية بيف المتغيرات α ≤ 0.05الداللة )

طر( والمتغير التابع )التنمية االجتماعية(  ومف ىذا المنطمؽ المستقمة )زكاة الماؿ، زكاة الف
يمكف القوؿ بعدـ قبوؿ الفرضية الصفرية و قبوؿ الفرضية البديمة والتي تنص عمى أف "نموذج 
االنحدار المتعدد معنوي" يوجد تأثير لممتغيرات المستقمة عمى المتغير التابع" وعميو فإنو يوجد 

عمى المتغير التابع إذ فسرت المتغيرات المستقمة ما مقداره  تأثير لممتغيرات المستقمة
%(مف المتغير التابع. وىكذا يمكف القوؿ بأف المتغيرات المستقمة تؤثر عمى المتغير 16.9)

التابع والذي يفترض أف يكوف معنويا، ويتـ معرفة ذلؾ مف خالؿ اختبار معنوية معامالت 
 ف الجدوؿ التالي.معادلة االنحدار المتعدد والتي تتضح م
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 a(coefficient)( اختبار المعامالت 00جدول رقم )

 
 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

 
Beta 
 

 
t 
 

 
Sig 
 Model B St. Error 

 867. 169.  1.381 234. الحد الثابت
 017. 2.513 411. 361. 907. زكاة الماؿ
 --- --- --- --- --- زكاة الفطر

( فإف االختبار يسعى الختبار الفرضية التالية لمعممة التقاطع "الحد 11مف خالؿ الجدوؿ رقـ )
 ":الثابت

 الفرضية الصفرية7 قيمة الحد الثابت تساوي الصفر.  
 الفرضية البديمة7 قيمة الحد الثابت ال تساوي الصفر.

الثابت ف معممة الحد ( فإ11وبالتالي مف خالؿ ما ىو موضح في الجدوؿ رقـ )    
(Sig=0.867( أقؿ مف مستوى الداللة )α < 0.05 وليذا تقبؿ الفرضية الصفرية وترفض )

الفرضية البديمة والتي تنص أف "قيمة الحد الثابت تساوي الصفر "، وعميو فإف ظيور معممة 
 لي:الميؿ غير معنوية تعكس عدـ إدخاؿ قيمة الحد الثابت في معادلة وفقا لمنموذج التا

Y= B1*X1+B2*X2 
Y التنمية االجتماعية : 

X1بعد زكاة الماؿ : 
X2بعد زكاة الفطر :  

 ةاالجتماعي متغيراتمل سيبرمان( معامل ارتباط 00جدول رقم )
 مستوى المعنوية معامل االرتباط المتغيرات
 1.114 1.316 زكاة المال
 1.133 1.030 زكاة الفطر
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 الفرعية7اختبار الفرضيات 
 ضية الفرعية األولى7الفر 

 االجتماعية. والتنمية" ال توجد عالقة ذات داللة إحصائية لبعد زكاة المال 
 الماؿ والتنمية( وجود عالقة معنوية بيف زكاة 12أظيرت النتائج في الجدوؿ رقـ )

(، وقيمة الداللة اإلحصائية تساوي 0.240االجتماعية، حيث كانت قيمة معامؿ االرتباط )
وتشير إلى معنوية العالقة بيف المتغيريف، أي إف زكاة الماؿ ليا  0.05ي أقؿ مف ( وى0.018)

 .عالقة ارتباط بالتنمية االجتماعية
(، كما أف القيمة 2.513( بمغت )t( أف قيمة )11كما يتضح مف خالؿ الجدوؿ رقـ )

ض (، وعميو فإنو يتـ رف0.05( وىي أقؿ مف مستوى الداللة )0.017االحتمالية بمغت )
عالقة أثر ذات داللة  " توجد :الفرضية الصفرية وقبوؿ الفرضية البديمة والتي تنص عمى أنو

 إحصائية لمتغير زكاة الماؿ في التنمية االجتماعية".
 الفرضية الفرعية الثانية7

 "ال توجد عالقة ذات داللة إحصائية لزكاة الفطر في التنمية االجتماعية "
( عدـ وجود عالقة معنوية بيف زكاة الفطر والتنمية 12ـ )أظيرت النتائج في الجدوؿ رق

(، وقيمة الداللة اإلحصائية تساوي 0.132االجتماعية، حيث كانت قيمة معامؿ االرتباط )
وتشير إلى عدـ معنوية العالقة بيف المتغيريف، أي أف زكاة  0.05( وىي أكبر مف 0.466)

 اعية.الفطر ليست ليا عالقة ارتباط بالتنمية االجتم
 ( استبعاد متغير زكاة الفطر مف نموذج االنحدار.12كما يتضح مف خالؿ الجدوؿ رقـ )
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 النتائج والتوصيات
 أواًل7 النتائج7

توصؿ بعد إجراء االختبارات والتحاليؿ الالزمة لبيانات عينة الدراسة استطاع الباحثاف ال       
 إلى النتائج التالية:

، بينما لـ تظير الدراسة أي تمويؿ التنمية االجتماعيةفي قة تأثير وعال اليأف زكاة الماؿ  .2
 .التنمية االجتماعية عمىكاة الفطر ز ل تأثير

فقير لم ىالزكاة أداة فاعمة لتوزيع الماؿ بطريقة عادلة وفؽ األولويات والحاجيات، فيي تعط .3
  .عمى نفسو وعمى مف يعوؿ الُينفؽ مني

الزكاة ىي: ضعؼ دعـ ووعي الجميور بأىمية أىـ المشكالت التي تواجو صندوؽ إف مف  .4
 .دور الزكاة في التنمية االجتماعية

 لتنميةا ىا فيواستثمار  الزكاةدور أمواؿ عدـ اسياـ االعالـ في نشر الوعي الالـز حوؿ  .5
 االجتماعية.   
 ثانًيا7 التوصيات7

 : التي مف أىميامف خالؿ ما تـ عرضو مف نتائج نورد مجموعة مف التوصيات 
لعمؿ عمى تشجيع المستثمريف في استثمار أمواؿ وموارد صندوؽ الزكاة والمجاف التابعة لو ا .2

في مدينة مصراتة مف خالؿ تقديـ العديد مف التسييالت لممستثمريف لالستثمار في ىذه 
 األمواؿ.

العمؿ عمى تفعيؿ سبؿ تنمية الزكاة والتعريؼ بيا في وسائؿ اإلعالـ المختمفة والعمؿ عمى   .3
نسيؽ بيف المجتمع وصندوؽ الزكاة والمجاف التابعة لو والتوعية بأىمية االستثمار في الت

 أمواؿ الزكاة، فالزكاة تعتبر مصدر متجدد لتمويؿ التنمية االقتصادية واالجتماعية.
العمؿ عمى تنمية قدارت وتطوير كفاءة العامميف في مكتب ولجاف الزكاة في مدينة مصراتة   .4

تنمية أمواؿ الزكة في مشاريع تساىـ في تمكيف الزكاة مف المساىمة في في مجاؿ استثمار و 
 التنمية االقتصادية واالجتماعية.

العمؿ عمى إنشاء مؤسسات مالية تعمؿ عمى استثمار أمواؿ الزكاة في مدينة مصراتة،  .5
وكذلؾ العمؿ عمى التنسيؽ بيف المصارؼ اإلسالمية العاممة في المدينة وصندوؽ ولجاف 

 ة مف أجؿ استثمار أمواؿ الزكاة وتنميتيا. الزكا
في التخفيؼ مف وطأة البطالة وتوفير متطمبات الحياة لمفئات  موارد الزكاةضرورة استخداـ  .6

المستحقة ليا، ومف جانب أخر وىو األىـ توجيو أمواؿ الزكاة نحو استثمارات حقيقية تساىـ 
 ع والدولة ككؿ.في خمؽ قاعدة اقتصادية لمتنمية المستدامة في المجتم

  



 

 )دراسة تطبٌقٌة على مكتب صندوق الزكاة مصراتة( التنمٌة االجتماعٌةتموٌل أموال الزكاة ودورها فً  

 .مصراتو/  جامعة  افعبدالمجيد مميطأ. / جامعة المرقب  ؛   جمعو فرحات. د
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 قائمة المراجع
 .القرآف الكريـ 
 .األحاديث النبوية 
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