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 الملخص

 فرحان، محمد عبد الحميد محمد

 : مؤسسات الزكاة وتقييم دورها االقتصادي

 .2006-2000 من دراسة تطبيقية للفترة

 م.2008أطروحة دكتوراة، جامعة اليرموك، 

 إشراف األستاذ الدكتور: عبدالجبار حمد عبيد السبهاني.

 يضمن بما ،زكاة في الدول اإلسالمية، وتطويرهلى تقييم واقع مؤسسات العهذه الدراسة  تركز    

ز دورها االقتصادي، وذلك من خالل دراسة الواقع التشريعي والتنظيمي لعدد من مؤسسات تعزي

الزكاة في الدول اإلسالمية وهي: )اإلدارات العامة للواجبات الزكوية في اليمن، وديوان الزكاة في 

دية، وصندوق الزكاة في األردن(، وتقييم إنعكاسات ذلك السودان، ومصلحة الزكاة والدخل في السعو

الواقع على كفاءة تلك المؤسسات في مجالي التحصيل واإلنفاق، وبالتالي معرفة دورها االقتصادي 

الفعلي، وتشخيص الفجوة بينه وبين الدور االقتصادي النظري للزكاة، ألجل تحديد مواطن القصور 

 وتقديم المعالجات الالزمة لها.

ولتحقيق ذلك استخدمت الدراسة العديد من المؤشرات االقتصادية ذات الصلة، حيث استخدمت       

مؤشر الحسابات القومية في تقييم كفاءة التحصيل، ومؤشرات الفقر، والمتغيرات االقتصادية الكلية 

 في تقييم كفاءة اإلنفاق.

والتنظيمية لمؤسسات الزكاة محل  وقد كشفت نتائج الدراسة عن قصور في البنية التشريعية     

الدراسة يسهم في إضعاف أداء تلك المؤسسات، وبالتالي في تدني كفاءتها في مجالي التحصيل 

ً جداً. وهو ما استدعى تقديم رؤية  واإلنفاق بصورة تجعل الدور االقتصادي لتلك المؤسسات ضعيفا

رفع مستوى أداء مؤسسات الزكاة في  مقترحة لمعالجة ذلك القصور، في إطار استراتيجية تهدف إلى

الدول اإلسالمية، وتعزز من دورها االقتصادي، مع تقديم بعض التوصيات للجهات ذات العالقة 

 للمساهمة في تطبيق تلك االستراتيجية كالً بحسب مجاله واختصاصه.

 فرحان.. السبهاني. االقتصاديالزكاة. مؤسسات. الدور الكلمات المفتاحية: 



 

 والتوصيات النتائج

   أوال : النتائج

 بعد الجولة البحثية المتقدمة، يمكن تلخيص أبرز النتائج التي توصلت إليها هذه الدراسة، باآلتي:     

قصور في بعض جوانب الواقع التشريعي والتنظيمي لمؤسسات الزكاة محل الدراسة، تتفاوت  هناك .1

 درجته من مؤسسة إلى أخرى.

الدراسة في مجال تحصيل أموال الزكاة، وهو ما تبين من سعة الفجوة  تدني كفاءة المؤسسات محل .2

بين الحصيلة المقدرة من واقع الحسابات القومية للبلدان محل الدراسة، والحصيلة الفعلية لمؤسسات 

 الزكاة فيها. 

تدني كفاءة المؤسسات محل الدراسة في مجال إنفاق أموال الزكاة، وهو ما تبين من خالل ضعف  .3

نية تأثير أموال الزكاة التي تم صرفها فعالً من قبل تلك المؤسسات خالل فترة الدراسة على إمكا

 بالزكاة. المتغيرات االقتصادية ذات الصلة

هناك ضعٌف شديدٌ في الدور االقتصادي لمؤسسات الزكاة محل الدراسة، يمكن استدراكه إذا ما تم  .4

ات الزكاة محل الدراسة، وهو ما أكده الدور تحسين وتطوير الواقع التشريعي والتنظيمي لمؤسس

 .االقتصادي المتوقع للحصيلة الزكوية المقدرة في كل بلد من بلدان الدراسة



 ثانيا : التوصيات.

نظراً ألن معالجة القصور في واقع مؤسسات الزكاة يقع على عاتق العديد من الجهات المعنية بشؤون     

ا على أهم تلك الجهات، كالً بحسب مجاله واختصاصه، وذلك على الزكاة، فإن الدراسة توزع توصياته

 النحو التالي:

 أ/ توصي الدراسة مؤسسات الزكاة، بما يلي:

تطوير أدائها في المجاالت التالية: آليات التحصيل، آليات اإلنفاق، قواعد البيانات، االتصال  .1

ع المؤسسات األخرى ذات العالقة اإللكتروني، الموارد البشرية، خطاب الزكاة، تبادل الخبرات م

 في الداخل والخارج.

االهتمام بدورها االقتصادي من خالل التقييم المستمر لآلثار االقتصادية ألنشطتها، وذلك باستخدام  .2

 المؤشرات االقتصادية ذات الصلة.

 ب/ توصي الدراسة الحكومات اإلسالمية، بما يلي:

تُسند إليها كافة المهام المتعلقة بالزكاة جباية وصرفاً االستقاللية التامة لمؤسسات الزكاة، وأن  .1

 وتنمية. 

رفع درجة االهتمام بمؤسسات الزكاة، من خالل تطوير البُنى التشريعية لمؤسسات الزكاة بما يحقق  .2

 مقاصدها الشرعية في مختلف الجوانب الحياتية.

امج التنمية االقتصادية بما تعزيز المكانة االقتصادية لمؤسسات الزكاة من خالل إشراكها في بر .3

 يراعي خصوصيتها وأحكامها الشرعية

 ج/ توصي الدراسة الجامعات والباحثين، بما يلي:

االهتمام في توسيع البرامج الدراسية المتعلقة باقتصاديات الزكاة، وتشجيع الباحثين على التعمق في  .1

اره، كما توصي مراكز البحوث تحليل الواقع االقتصادي لمؤسسات الزكاة بهدف تطويره وتجلية آث

 اإلسالمية باالهتمام في وضع البرامج التدريبية التأهيلية لمختلف أنشطة تلك المؤسسات.

إعادة قراءة فقه الزكاة من منطلق االلتزام بمنهجية التحليل االقتصادي لألحكام الشرعية المتعلقة  .2

ً ومتطلبات العصر، أو بجوانب الزكاة المختلفة، بهدف تحديد اآلراء الشرعية األكث ر انسجاما

 تطويرها بما يحقق ذلك الغرض.

 


