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 امللّخص 
تناولت هذه الدراسة مؤسستني من مؤسسات الزكاة املوجودة يف دول اخلليج 

مؤسسة بيت الزكاة العريب، مها مؤسسة صندوق الزكاة يف اإلمارات العربية املتحدة و 
الكويت، وقد عنيت هذه الدراسة بكيفية عمل هاتني املؤسستني يف مجع الزكاة وصرفها 
والصعوابت اليت تواجهها يف سبيل حتقيق أهدافها، وركزت الدراسة على عمل مؤسسة 
صندوق الزكاة يف اإلمارات العربية املتحدة، ومقارنتها مبؤسسة بيت الزكاة يف الكويت 

قاط القوة ونقاط الضعف يف كل مؤسسة وألجل تقدمي توصيات لتطوير مؤسسة ملعرفة ن
صندوق الزكاة. وقد خلصت الدراسة إىل العديد من النتائج اهلامة، منها: اخنفاض 

مليون درهم( مقارنة أبموال  511واردات الصندوق السنوية من أموال الزكاة )متوسط 
ر درهم( حيث ال تتجاوز نسبة ما يصل مليا 6الزكاة املستحقة يف دولة اإلمارات )

لعدة  -وفق الدراسة –من أموال الزكاة املستحقة، ويعود ذلك  % 6.6لصندوق الزكاة 
أسباب منها: أن قانون مجع الزكاة طوعي، وجود الكثري من املؤسسات اخلرية يف دولة 

أن إجبارية اإلمارات العربية املتحدة اليت تستقبل أموال الزكاة. كما أوضحت الدراسة 
دفع الزكاة يف القانون الكوييت ساهم ابرتفاع واردات بيت الزكاة من أموال الزكاة، كما أن 
نشاط مؤسسة صندوق الزكاة يف اإلمارات أقتصر على مجع وصرف أموال الزكاة داخل 
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الدولة ومل يتعّداه إىل املشاريع اخلريية األخرى مثل بناء املساجد وحفر اآلابر وكفالة 
تام، وهذه من االختالفات الكبرية بينها وبني مؤسسة بيت الزكاة اليت متارس مجيع األي

وقد استخدمت كال املؤسستني الوسائل  املشاريع اخلريية داخل الكويت وخارجها.
التقليدية والوسائل اإللكرتونية احلديثة الستقبال أموال الزكاة مما سهل عملية إخراج الزكاة 

رت الدراسة امليدانية اليت أخرجت على مؤسسة صندوق الزكاة أن على املزكني، وقد أظه
معظم املشاركني يدفعون زكاة أمواهلم مباشرة للمستحقني، وأن زايدة الثقة واملعرفة بكيفية 
توزيع األموال لدى مؤسسة صندوق الزكاة سيدفعهم إىل إخراج زكاة ماهلم من خالل 

 مؤسسة صندوق الزكاة. 
 

Abstract 

This study was examined by two of the Zakat institutions in the Arab Gulf 

countries, namely the Zakat Fund Foundation in the United Arab Emirates and the 

Zakat House Foundation Kuwait. This study examined how these institutions work in 

collecting and distributing Zakat and the difficulties they face in achieving their goals, 

and the researcher focused on these The study on the work of the Zakat Fund 

Foundation in the United Arab Emirates, and benefited from the study of the Zakat 

House Foundation in Kuwait in order to make comparisons between the two 

institutions to know the strengths and weaknesses of each institution and in order to 

provide recommendations for the development of the Zakat Fund Foundation.The study 

concluded many important results, including: the decrease in the annual fund imports 

of Zakat funds (an average of 155 million dirhams) compared to the Zakat funds due in 

the UAE (6 billion dirhams), where the percentage of what reaches the Zakat Fund 

does not exceed 2.6% of the Zakat funds due And this is due, as we found, to several 

reasons, including: The Zakat collection law is voluntary and also the presence of many 

charitable institutions in the United Arab Emirates that receive Zakat funds. The study 

also showed that the compulsory payment of Zakat in Kuwaiti law contributed to the 

increase in the Zakat House's imports of Zakat funds, and the Zakat Fund's activity in 

the Emirates was limited for collecting and spending Zakat funds inside the state and 

did not exceed it to other charitable projects such as building mosques, digging wells 

and sponsoring orphans, and this is from The big differences between them and the 

Zakat House Foundation, which performs all charitable projects inside and outside 

Kuwait. Both institutions have used traditional and modern electronic means to receive 

zakat funds, which has facilitated the process of paying zakat to zakat. The field study 

that was issued to the Zakat Fund Foundation has shown that most of the participants 
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pay zakat directly to those who are due, and that increased confidence and knowledge 

of how to distribute the funds with the Zakat Fund It will push them to pay their Zakat 

through the Zakat Fund Foundation. 

 

 قدمةامل
الزكاة ركن من أركان اإلسالم وقد قرهنا هللا سبحانه وتعاىل ابلصالة يف كثري     

، وَدلَّت كثري من [34البقرة: ] قال تعاىل: }َوأَِقيُموا الصَّالَة َوآتُوا الزََّكاَة{من اآلايت: 
إىل رضي هللا عنه معاذا  صلى هللا عليه وسلماألحاديث على فرضيتها فعندما بعث النيب 

إنك أتيت قوما أهل كتاب، فادعهم إىل شهادة أن ال إله إال هللا وأين »اليمن فقال: 
هم أطاعوك لذلك، فأعلمهم أن هللا افرتض عليهم مخس صلوات يف كل  رسول هللا، فإن

يوم وليلة، فإن هم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن هللا افرتض عليهم صدقة يف أمواهلم، تؤخذ 
من أغنيائهم، وترد على فقرائهم، فإن هم أطاعوك لذلك، فإايك وكرائم أمواهلم، واتق 

، والزكاة هي عبادة ذات طابع املايل 3« حجابدعوة املظلوم، فإهنا ليس بينها وبني هللا
جعلها هللا سبحانه وتعاىل وسيلة تربط أغنياء املسلمني بفقرائهم وتزيد من متاسك اجملتمع 

ابلعذاب الشديد توعد هللا سبحانه وتعاىل من يقصرون يف إخراج الزكاة  ،وتراحم أفراده
َهَب وَ  قال تعاىل: ْرُهْم ِبَعَذاٍب }َوالَِّذيَن َيْكِنُزوَن الذَّ َة َوال يُ ْنِفُقونَ َها يف َسِبيِل اَّللَِّ فَ َبشِّ اْلِفضَّ

 صلى هللا عليه وسلموحارب أبو بكر الصديق خليفة رسول هللا  [،43:التوبة] أَلِيٍم{
وهللا لو منعوين عناقا كانوا يؤدوهنا إىل رسول »قال أبو بكر رضي هللا عنه: . مانعي الزكاة

فما هو إال »قال عمر رضي هللا عنه:  .4«لقاتلتهم على منعها ه وسلمصلى هللا عليهللا 
وتتجلى  .5«أن رأيت أن هللا شرح صدر أيب بكر رضي هللا عنه ابلقتال، فعرفت أنه احلق

                                      
ِجْستاين،  3 حتقيق: حممد حميي الدين عبد احلميد )بريوت: املكتبة العصرية، صيدا، د. سنن أيب داود، أبو داود، سليمان بن األشعث السِّ

. قال األلباين: صحيح، انظر: نفس الصفحة يف 5153، رقم احلديث 503، ص6ابب يف زكاة السائمة، ج ط.، د. ت.( كتاب الزكاة،
 احلاشية. 

حتقيق: حممد زهري بن انصر الناصر )دار طوق النجاة )مصورة عن السلطانية إبضافة ترقيم صحيح البخاري، البخاري، حممد بن إمساعيل،  4
 . 5316، رقم 555، ص 6ه (،كتاب الزكاة، ابب أخذ العناق يف الصدقة، ج5366، 5ترقيم حممد فؤاد عبد الباقي(، ط

 . 5311، رقم 6والصفحة نفسها، ج املصدر نفسه،5
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أمهية الزكاة يف دورها يف دعم وتطوير اقتصادايت اجملتمعات اإلسالمية وعالج كثري من 
أهنا نظام حمكم متفوق صاحل لكل زمان ومكان. املشكالت االقتصادية وذلك يعود إىل 

وأصحابه إىل يومنا هذا  صلى هللا عليه وسلموقد تطور النظام الزكوي من عهد الرسول 
 خر.حيث تعددت املؤسسات املعنية إبدارة الزكاة ومسمياهتا من قطر إسالمي آل

  مفهوم الزكاة لغة وشرعاً:احملور األول 
عدد من املعاين منها املدح، والطهارة، والتصدق  املفهوم اللغوي للزكاة: هلا

زكى ماله تزكية والنماء، وغري ذلك، وتشرتك معانيها يف الزايدة والطهارة، قال الرازي: " 
]التوبة:  {..َوتُ زَكِّيِهْم ِِبَا..}نفسه أيضا مدحها. وقوله تعاىل:  أدى عنه زكاته. وزكى

كاته. وتزكى تصدق. وزكا الزرع يزكو زكاء [ قالوا: تطهرهم ِبا. وزكاه أيضا أخذ ز 504
 .6"وقد زكا من ابب مسا وزكاء أيضا ابلفتح واملد أي منا. وغالم زكي أي زاك

زكا: الزكاء، ممدود: النماء والريع، زكا يزكو زكاء يف معىن  7وذكر ابن منظور
نفاق، املال تنقصه النفقة والعلم يزكو على اإل"علي كرم هللا وجهه:  وزكوا. ويف حديث

فاستعار له الزكاء وإن مل يك ذا جرم، وقد زكاه هللا وأزكاه. والزكاء: ما أخرجه هللا من 
الثمر. وأرض زكية: طيبة مسينة؛ حكاه أبو حنيفة. زكا، والزرع يزكو زكاء، ممدود، أي منا. 

ء وأزكاه هللا، وكل شيء يزداد وينمي فهو يزكو زكاء وتقول: هذا األمر ال يزكو بفالن زكا
 أي ال يليق به؛ وأنشد:

 واملال يزكو بك مستكربا، ... خيتال قد أشرق للناظر.                 
 {َوَحَنااًن ِمْن َلُدانَّ َوزََكاًة وََكاَن تَِقيًّا}ابن األنباري يف قوله تعاىل: وقد أورد 

م مقام أقام االس"؛ معناه وفعلنا ذلك رمحة ألبويه وتزكية له؛ قال األزهري: [54]مرمي:
. والزكاة: الصالح. ورجل تقي زكي أي زاك من قوم أتقياء أزكياء، وقد "املصدر احلقيقي

                                      
الدار النموذجية، -حتقيق: يوسف الشيخ حممد )بريوت: صيدا: املكتبة العصرية خمتار الصحاح، الرازي، زين الدين أبو عبد هللا حممد،  6

 . 546، ص 5ج م(،5111ه  / 5360، 1ط
 . 415، ص 53ه (، ج 5353، 4)بريوت:دار صادر، ط لسان العرب،ابن منظور، حممد بن مكرم بن على،  7
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زينب:   زكا زكاء وزكوا وزكي وتزكى، وزكاه هللا، وزكى نفسه تزكية: مدحها. ويف حديث
وزكى الرجل نفسه إذا وصفها وأثىن عليها.  كان امسها برة فغريه وقال تزكي نفسها.

ملال معروفة، وهو تطهريه، والفعل منه زكى يزكي تزكية إذا أدى عن ماله والزكاة: زكاة ا
زكاته غريه: الزكاة ما أخرجته من مالك لتهطره به، وقد زكى املال. وقوله تعاىل: 

قالوا: تطهرهم ِبا. قال أبو علي: الزكاة صفوة الشيء. ، [504]التوبة:  {َوتُ زَكِّيِهْم ِِبَا}
َوالَِّذيَن ُهْم لِلزََّكاِة }كى أي تصدق. ويف التنزيل العزيز: وزكاه إذا أخذ زكاته. وتز 

الذين "، وقال آخرون: "الذين هم للزكاة مؤتون"قال بعضهم:  [،3]املؤمنون: ؛{فَاِعُلونَ 
 .8"هم للعمل الصاحل فاعلون

وقد اصطلح علماء اللغة يف معامجهم حول هذا املعىن، ملا يف الزكاة من  معان 
حيث إنه قد أدى زكاة ماله مبا يعود  تعود على الشخص صاحب املال،مادية وروحية، 

على املال  ابلزايدة والنماء، وقد وردت ِبذه املعاين كلها يف القرآن الكرمي واحلديث 
 الشريف.

ُتْم ِمْن زََكاٍة تُرِيُدوَن َوْجَه }مبعىن الزايدة والنماء يف قوله تعاىل:  الزكاة أتت َوَما آتَ ي ْ
 واملضعفون هم الذين ضاعف هللا هلم األجر.[، 41]الروم: {ُأولَِئَك ُهُم اْلُمْضِعُفونَ اَّللَِّ فَ 

اَها}وأتت مبعىن الطهارة يف قوله تعاىل:  [ أي طهر نفسه 1]الشمس:  {َقْد أَفْ َلَح َمْن زَكَّ
رًا ِمْنُه فََأَرْداَن أَْن يُ ْبِدهَلَُما َرب ُُّهمَ } وأتت مبعىن الصالح يف قوله تعاىل: ,من الذنوب ا َخي ْ

 [ أي خرياً منه صالحاً.55]الكهف:  {زََكاًةَوأَقْ َرَب ُرمْحًا
 
 
 
 

                                      
 .415، ص 53ج لسان العرب،ابن منظور،  8
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 املفهوم االصطالحي الشرعي للزكاة:
 .9حق واجب يف مال خمصوص يف وقت خمصوص لطائفة خمصوصةالزكاة      

َا الصََّدقَاتُ }وقد تسمى الزكاة الشرعية صدقة يف القرآن واحلديث، قال تعاىل:  لِْلُفَقرَاِء  ِإمنَّ
َها َواْلُمَؤلََّفِة قُ ُلوبُ ُهْم َويف الرِّقَاِب َواْلَغارِِمنَي َويف َسِبيِل اَّللَِّ  َواْبِن  َواْلَمَساِكنِي َواْلَعاِمِلنَي َعَلي ْ

ِبيِل َفرِيَضًة ِمَن اَّللَِّ َواَّللَُّ َعِليٌم َحِكيمٌ  هِلِْم ُخْذ ِمْن أَْمَوا}وقوله تعاىل:  [،60]التوبة:  {السَّ
يٌع َعِليمٌ  رُُهْم َوتُ زَكِّيِهْم ِِبَا َوَصلِّ َعَلْيِهْم ِإنَّ َصالَتَك َسَكٌن هَلُْم َواَّللَُّ مسَِ  {َصَدَقًة ُتَطهِّ

صلى هللا عليه ويف حديث ابن عباس رضي هللا عنهما أن رسول هللا . [504]التوبة:
ال إله إال هللا، وأين رسول  ادعهم إىل شهادة أن»فقال:  ،ملا بعث معاذاً إىل اليمنوسلم 

هللا، فإن هم أطاعوا لذلك، فأعلمهم أن هللا قد افرتض عليهم مخس صلوات يف كل يوم 
وليلة، فإن هم أطاعوا لذلك، فأعلمهم أن هللا افرتض عليهم صدقة يف أمواهلم تؤخذ من 

ك وكرائم فإن هم أطاعوا لذلك، فإاي»وزد مسلم يف روايته: 10«أغنيائهم وترد على فقرائهم
 .11«أمواهلم، واتق دعوة املظلوم، فإنه ليس بينها وبني هللا حجاب

الفريضة الثالثة يف اإلسالم، بنص الزكاة أحكام وِحَكم الزكاة يف اإلسالم: 
حديث النيب صلى هللا عليه وسلم، ونزلت آايت عديدة صرحية يف فرض الزكاة وحتديد 

أن إمجاع األمة وعلمائها على فريضة  مصارفها، وبعض اآلايت قرنتها ابلصالة، كما
ومن اآلايت  الزكاة وفق الشروط والضوابط اليت بينتها سنة النيب صلى هللا عليو وسلم

 :الدالة على فرضية الزكاة

                                      
. ط.، )الرايض: دار الوطن، د إهباج املؤمنني بشرح منهج السالكني وتوضيح الفقه يف الدينالسعدي، عبد الرمحن بن انصر بن جربين،  9

 .611، ص5د. ت.(، ج
 . 5411، رقم 503، ص 6كتاب الزكاة،  ابب وجوب الزكاة،ج   صحيح البخاري، 10
حتقيق: حممد فؤاد عبد الباقي )بريوت:دار إحياء الرتاث العريب، د. ط.، د. ت.(، كتاب صحيح مسلم، مسلم بن احلجاج النيسابوري،  11

  .51، رقم 10، ص 5سالم،جاإلميان، ابب الدعاء إىل الشهادتني وشرائع اإل
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الَة َوآتُوا الزََّكاَة َوارَْكُعوا َمَع الرَّاِكِعنيَ }: تعاىل قوله  [.34]البقرة:  {َوأَِقيُموا الصَّ
[.وهنا جاء األمر 566]النساء: {ْلُمِقيِمنَي الصَّالَة َواْلُمْؤتُوَن الزََّكاةَ َوا} وقوله تعاىل:

 إبيتاء الزكاة مقروانً ابألمر ابلصالة .
رُُهْم َوتُ زَكِّيِهْم ِِبَا َوَصلِّ َعَلْيِهْم ِإنَّ }قوله تعاىل:  ُخْذ ِمْن أَْمَواهِلِْم َصَدَقًة ُتَطهِّ

يٌع َعِليمٌ َصالَتَك َسَكٌن هَلُْم َواَّللَُّ  َوالَِّذيَن ُهْم لِلزََّكاِة }وقوله تعاىل: . [504]التوبة: {مسَِ
 [.3]املؤمنون: ؛{فَاِعُلونَ 

أما يف السنة فقد وردت نصوصًا كثرية أتمر ِبا وحتث على أدائها وتصف 
 املؤدون هلا ومن أبرزها:

 حديث أركان اإلسالم، عن ابن عمر، رضي هللا عنهما قال: قال رسول هللا -
بين اإلسالم على مخس: شهادة أن ال إله إال هللا وأن حممدا » صلى هللا عليه وسلم:

وعند مسلم يف رواية .12«رسول هللا، وإقام الصالة، وإيتاء الزكاة، واحلج، وصوم رمضان
بين اإلسالم على مخس، »، قال: صلى هللا عليه وسلمعن ابن عمر، عن النيب أخرى 

ا دونه، وإقام الصالة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم على أن يعبد هللا، ويكفر مب
 .13«رمضان

، رضي هللا عنه حديث ابن عباس رضي هللا عنهما عن ابن عباس، أن معاذا -
إنك أتيت قوما من أهل الكتاب، »، قال: صلى هللا عليه وسلم قال: بعثين رسول هللا

، فإن هم أطاعوا لذلك، فأعلمهم أن فادعهم إىل شهادة أن ال إله إال هللا وأين رسول هللا
هللا افرتض عليهم مخس صلوات يف كل يوم وليلة، فإن هم أطاعوا لذلك، فأعلمهم أن 
هللا افرتض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فرتد يف فقرائهم، فإن هم أطاعوا لذلك، 

 .14«فإايك وكرائم أمواهلم، واتق دعوة املظلوم، فإنه ليس بينها وبني هللا حجاب
                                      

 .5، رقم 55، ص 5كتاب اإلميان، ابب قول النيب صلى هللا عليه وسلم: بين اإلسالم على مخس، جصحيح البخاري،  12
 . 56، رقم 31، ص5، ج«بين اإلسالم على مخس»كتاب اإلميان، ابب قول النيب صحيح مسلم،  13
 .51، رقم 10، ص 5هادتني وشرائع اإلسالم، جكتاب اإلميان، ابب الدعاء إىل الشنفس املصدر،  14
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عن أيب  ،عن اإلسالمصلى هللا عليه وسلم حديث جربيل حينما سأل النيب  -
ابرزا يوما للناس، فأاته جربيل فقال: ما  صلى هللا عليه وسلمهريرة، قال: كان النيب 

اإلميان أن تؤمن ابهلل ومالئكته، وكتبه، وبلقائه، ورسله وتؤمن ابلبعث. »اإلميان؟ قال: 
سالم: أن تعبد هللا، وال تشرك به شيئا، وتقيم الصالة، وتؤدي قال: ما اإلسالم؟ قال: اإل

الزكاة املفروضة، وتصوم رمضان. قال: ما اإلحسان؟ قال: أن تعبد هللا كأنك تراه، فإن مل 
تكن تراه فإنه يراك، قال: مىت الساعة؟ قال: ما املسئول عنها أبعلم من السائل، 

، وإذا تطاول رعاة اإلبل البهم يف البنيان، وسأخربك عن أشراطها: إذا ولدت األمة رِبا
ِإنَّ اَّللََّ ِعْنَدُه ِعْلُم }: صلى هللا عليه وسلممث تال النيب «يف مخس ال يعلمهن إال هللا

اَعةِ  هذا جربيل »فلم يروا شيئا، فقال: « ردوه»[ اآلية، مث أدبر فقال: 43]لقمان:  {السَّ
 .15"جعل ذلك كله من اإلميانقال أبو عبد هللا: « جاء يعلم الناس دينهم

أما اإلمجاع فإن املسلمني يف مجيع العصور قد أمجعوا على وجوب الزكاة إذا     
وأمجعوا على أن يف العروض اليت تدار للتجارة الزكاة قال ابن املنذر: " إكتملت شروطها.

ة جتب الزكاة يف قيم. ونقل عن ابن قدامة عن املنذر قال: "16"إذا حال عليها احلول
عروض التجارة، يف قول أكثر أهل العلم. قال ابن املنذر: أمجع أهل العلم على أن يف 
العروض اليت يراد ِبا التجارة الزكاة، إذا حال عليها احلول.روي ذلك عن عمر، وابنه، 
وابن عباس. وبه قال الفقهاء السبعة، واحلسن، وجابر بن زيد، وميمون بن مهران، 

                                      
عن اإلميان، واإلسالم، واإلحسان، وعلم الساعة، كتاب اإلميان، ابب سؤال جربيل النيب صحيح البخاري،  15

 . 10، رقم 51، ص5ج
ملسلم للنشر ، حتقيق ودراسة: د. فؤاد عبد املنعم أمحد، )د. م: دار ااإلمجاعحممد بن إبراهيم بن املنذر النيسابوري،  16

. وانظر: علي بن حممد بن عبد امللك  551، رقم اإلمجاع: 35، ص5م(، ج6003ه / 5361، 5والتوزيع، ط
احملقق: حسن فوزي الصعيدي، )د. م: اإلقناع يف مسائل اإلمجاع،الكتامي احلمريي الفاسي، أبو احلسن ابن القطان، 

 . 5514، رقم اإلمجاع: 651، ص5م(، ج 6003 -ه   5363، 5الفاروق احلديثة للطباعة والنشر، ط
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ي، واألوزاعي، والشافعي، وأبو عبيد، وإسحاق، وأصحاب وطاوس، والنخعي، والثور 
 .17"الرأي

واحلكمة من الزكاة أهنا وجه من وجوه اخلري وتنمية اجملتمعات، وهي وجه     
من وجوه التوازن اجملتمعي، حيث املال هو من دعائم احلياة، كل الناس يف حاجته، وهلل 

ل املنافع بني الناس، ومن حيث حكمة أن جيعل سنة التسخري اجملتمعي قائمة، لتباد
أعمال األخرة والسعي يف نيل رضا هللا تعاىل مساها النيب صلى هللا عليه وسلم دليال 
وبرهاان، ويف قوله صلى هللا عليه وسلم ما يشري إىل اهنا برهان على صدق إميان صاحبها، 

وجخ من وجوه ولقد مدح هللا تعاىل من يسعون يف إيتاء الزكاة يف أكثر من موضع، وهي 
 حماربة الفساد املايل، واالستبداد األخالقي.

 
احملور الثاين: الشروط الواجب توفرها يف الزكاة: مبا أن الزكاة ركن من أركان 
اإلسالم، وتكليف فرضه هللا على املسلمني فإن هذه الفريضة يرتتب على وجوِبا إيفاء 

مام املكلفني وهذه الشروط منها العديد من الشروط والضوابط خىت تكون ملزملة وحجة أ
 ما هو متعلق ابملال املزكى ومنها ما هو متعلق ابألشخاص املعنيني إبخراجها.

 
 

 توفرها يف الشخص املزكي: واجبأوالً : الشروط ال
مبا أن اإلسالم مناط التكليف، فإن عبادة الزكاة ركن من أركان  اإلسالم: -

حمط إمجاع املسلمني، بوجوب  اإلسالم، معلومة من الدين ابلضرورة، وهي
فرضيتها على املسلمني دون غريهم، حيث غري املسلمني هم ليسوا ملزمني 

                                      
)القاهرة: مكتبة القاهرة،  املغين البن قدامة،ابن قدامة املقدسي، أبو حممد موفق الدين عبد هللا بن أمحد احلنبلي،  17

  .15، ص4م(، ج5165 -ه  5455د. ط.، 
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بدفعها، بل أول ما يطالب به اإلنسان يف التكاليف الشرعية هو اإلسالم نفسه 
حديث مبعىن النطق ابلشهادتني واالعتقاد بوحدانية هللا، ومما يدلل على ذلك 

اىل اليمن فقال له:  صلى هللا عليه وسلمما بعثه النيب معاذ رضي هللا عنه، حين
إنك أتيت قومًا من أهل الكتاب، فادعهم إىل شهادة أن ال اله اال هللا وأين »

رسول هللا، فإن هم أطاعوا ذلك فاعلمهم أن هللا افرتض عليهم مخس صلوات 
صدقة يف اليوم والليلة، فإن هم أطاعوا لذلك فاعلمهم أن هللا افرتض عليهم 

تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم، فان هم أطاعوا لذلك فإايك وكرائم 
كما أن   .18«أمواهلم، واتق دعوة املظلوم، فإنه ليس بينها وبني هللا حجاب

خليفة رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أبو بكر الصديق حارب الرافضني وجوِبا 
قال  املسلمني ابلطهارة والنماء،املمتنعني أدائها، وهي عبادة تشاركية تعود على 

رُُهْم َوتُ زَكِّيِهْم ِِبَا َوَصلِّ َعَلْيِهْم ِإنَّ َصالَتَك } تعاىل : ُخْذ ِمْن أَْمَواهِلِْم َصَدَقًة ُتَطهِّ
يٌع َعِليمٌ  ُ مسَِ  [.504]التوبة: {َسَكٌن هَلُْم َواَّللَّ

أبداء الزكاة أن من ال ميلك حريته هو وماله لسيده، عليه مناط التكليف  احلرية: -
عن سامل بن عبد هللا، عن أبيه رضي هللا عنه، قال: مسعت يكون اإلنسان حراً، 

من ابتاع خنال بعد أن تؤبر، فثمرهتا »يقول:  صلى هللا عليه وسلمرسول هللا 
للبائع إال أن يشرتط املبتاع، ومن ابتاع عبدا وله مال، فماله للذي ابعه، إال أن 

 .19"مالك، عن انفع، عن ابن عمر، عن عمر يف العبد، وعن «يشرتط املبتاع
وقد حصل خالف بني الفقهاء يف زكاة مال الصيب واجملنون ويعود  :ألهليةا -

 ذلك إىل اختالف احلكم عند النظر إىل الزكاة كعبادة حمضة أو واجب مايل.
فكون الزكاة عبادة حمضة، ذلك يشرتط العقل والبلوغ للشخص املكلف ابلزكاة، 

                                      
 .51، رقم 10، ص 5كتاب اإلميان، ابب الدعاء إىل الشهادتني وشرائع اإلسالم، جصحيح مسلم،  18
، رقم 551، ص 4كتاب املساقاة، ابب الرجل يكون له ممر أو شرب يف حائط أو يف خنل، جصحيح البخاري،  19

6411 . 
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الفقهاء من أنصار هذا الرأي إىل أن الزكاة ال جتب على الصغري وذهب 
رفع القلم : »قوله صلى هللا عليه وسلمواجملنون، ألهنما غري مكلفني واحتجوا ب

عن ثالثة: عن الصيب حىت حيتلم، وعن النائم حىت يستيقظ، وعن املعتوه حىت 
من » قال: عنهرضي هللا  ، وأيضاً حديث رواه أبوعبيد عن ابن مسعود20«يعقل

  ويل مال يتيم فليحص عليه السنني
. 21«فإن شاء زكى وإن شاء ترك ،فإذا دفع إليه ماله أخربه مبا فيه من الزكاة -

خراج الزكاة وعدم اشرتاط إإىل وجوب  ،وذهب أنصار كون الزكاة واجبًا مالياً 
العقل والبلوغ كون الزكاة واجب مايل يتعلق ابملال وليس ابلشخص.واستدلوا 
أبن التكليف جاء عام يف القرآن والسنة ويتساوى ابلنسبة ملال العاقل واجملنون 

رُُهْم }: عّز وجلّ والصغري والبالغ، حيث قال هللا  ُخْذ ِمْن أَْمَواهِلِْم َصَدَقًة ُتَطهِّ
يٌع َعِليمٌ   {َوتُ زَكِّيِهْم ِِبَا َوَصلِّ َعَلْيِهْم ِإنَّ َصالَتَك َسَكٌن هَلُْم َواَّللَُّ مسَِ

صلى هللا ويف حديث ابن عباس رضي هللا عنهما أن رسول هللا . [504]التوبة:
ادعهم إىل شهادة أن ال إله إال »فقال:  ،ملا بعث معاذًا إىل اليمنعليه وسلم 

هللا، وأين رسول هللا، فإن هم أطاعوا لذلك، فأعلمهم أن هللا قد افرتض عليهم 
ا لذلك، فأعلمهم أن هللا افرتض مخس صلوات يف كل يوم وليلة، فإن هم أطاعو 

                                      
عادل مرشد، وآخرون، إشراف: د  -، حتقيق: شعيب األرنؤوط مسند ابن حنبلاإلمام أمحد بن حممد بن حنبل،  20

، رقم 646، ص 35م(، ج 6005 -ه   5365، 5الة، طعبد هللا بن عبد احملسن الرتكي )بريوت: مؤسسة الرس
( غري أنه قرن بعفان 63613. ويف حاشية املسند نفس الصفحة قال احملققون: "إسناده جيد، وهو مكرر )63104

قال عفان: "وعن اجملنون حىت يعقل"، وقد قال محاد: "وعن املعتوه هنا: حسن بن موسى األشيب، وروح بن عبادة"  
السنن الكربى، البيهقي، أمحد بن احلسني بن علي بن موسى،  –ال روح: "وعن اجملنون حىت يعقل" حىت يعقل"، وق

م(، ابب من ال جيوز إقراره، 6004ه /5363، 4حتقيق: حممد عبد القادر عطا، )بريوت: دار الكتب العلمية، ط
  .55314، رقم 541، ص 6ج
 . 1431، رقم 555، ص 3جابب من جتب عليه الصدقة، السنن الكربى، البيهقي،  21
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وزد مسلم يف 22«عليهم صدقة يف أمواهلم تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم
فإن هم أطاعوا لذلك، فإايك وكرائم أمواهلم، واتق دعوة املظلوم، فإنه »روايته: 

 .23«ليس بينها وبني هللا حجاب
 الواجب توفرها يف املال املزكى: شروط اثنياً: ال

 :عّز وجلّ  قال تعاىل ،هلل سبحانه وتعاىل كمل هاملال يف أصل لتام:امللك ا -
وهللا سبحانه وتعاىل خلق  ،[44]النور:  {َوآتُوُهْم ِمْن َماِل اَّللَِّ الَِّذي آاَتُكمْ }

نسان املال واستخلفه عليه ليوسع له يف عيشته، وارشده إىل صرفه املال ورزق اإل
لك التام أن يكون املال مملوكًا ملكًا اتماً ويقصد ابمل واستثماره يف سبل اخلري.

ملن وجبت عليه الزكاة مستقرًا بيد صاحبه عائدة منافعه إليه وهو حر يف 
التصرف به وال يتعلق به حق لغريه فال زكاة يف الدين على معسر أو املال 
الغائب الذي ال يرجى حصوله وقد دل القرآن الكرمي على امللكية التامة للمال، 

رُُهْم َوتُ زَكِّيِهْم ِِبَا}هللا تعاىل: قال   . [504]التوبة:  {ُخْذ ِمْن أَْمَواهِلِْم َصَدَقًة ُتَطهِّ
يشرتط أن يكون املال الذي تؤخذ منه الزكاة مااًل انمياً،  أن يكون املال انمياً: -

ويكون املال انمياً ابلفعل مثل األنعام وعروض التجارة، أو قاباًل للنمو كالنقود، 
نعام تنمو ابلتوالد والتناسل، وعروض التجارة أيضًا مال انم ابلفعل ملا تدره فاأل

من ربح نتيجة تداول السلع ابلبيع والشراء والتصنيع، والنقود أيضًا أموال قابلة 
ومن عدل ورمحة الشريعة اإلسالمية أهنا مل توجب  للنماء وهي وسيلة التبادل.

فظ لرأس املال، فاحلكمة من إخراج الزكاة الزكاة إال يف املال النام ويف ذلك ح
هي تطهري وتنمية وزايدة املال عن طريق حتريك املال واستثماره لينتج إيرادًا فال 

ابستثمار مال اليتيم حىت ال  صلى هللا عليه وسلمينقص. وقد أمر الرسول 

                                      
 . 5411، رقم 503، ص 6كتاب الزكاة،  ابب وجوب الزكاة،ج  صحيح البخاري، 22
  .51، رقم 10، ص 5كتاب اإلميان، ابب الدعاء إىل الشهادتني وشرائع اإلسالم،جصحيح مسلم،  23
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صلى هللا عليه ينقص، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، أن النيب 
أال من ويل يتيما له مال فليتجر فيه، وال يرتكه حىت »لناس فقال: خطب ا وسلم

وروى بعضهم هذا احلديث، عن عمرو بن شعيب، أن . "24«أتكله الصدقة
عمر بن اخلطاب فذكر هذا احلديث،" وقد اختلف أهل العلم يف هذا الباب، 

يف مال اليتيم زكاة  صلى هللا عليه وسلمفرأى غري واحد من أصحاب النيب 
نهم: عمر، وعلي، وعائشة، وابن عمر، وبه يقول مالك، والشافعي، وأمحد، م

وقالت طائفة من أهل العلم: ليس يف مال اليتيم زكاة، وبه يقول « ،»وإسحاق
وعمرو بن شعيب هو ابن حممد بن « ،»سفيان الثوري، وعبد هللا بن املبارك 

 بن عمرو، عبد هللا بن عمرو بن العاص، وشعيب قد مسع من جده عبد هللا
وقد تكلم حيىي بن سعيد يف حديث عمرو بن شعيب وقال: هو عندان واه، 
ومن ضعفه، فإمنا ضعفه من قبل أنه حيدث من صحيفة جده عبد هللا بن عمرو 

وأما أكثر أهل احلديث فيحتجون حبديث عمرو بن شعيب، ويثبتونه « ،»
غري اتم فان ذلك ولو أخذت الزكاة من مال .25منهم: أمحد، وإسحاق وغريمها"

يؤدي اىل احلاق الضرر برأس مال ويؤدي أن يكون صاحبه فقرياً وهذا يتعارض 
 مع حكمة وأهداف الزكاة.

القدر املعني الذي نصبه الشارع عالمة و النصاب ه أن يبلغ املال النصاب: -
على وجوب الزكاة وما دونه ال تفرض عليه الزكاة.وحددت السنة النبوية مقدار 

تلف النصاب على حسب اختالف أموال الزكاة وحيدد العلماء النصاب،وخي

                                      
ي، )مصر: شركة مكتبة حتقيق وتعليق:حممد فؤاد عبد الباقسنن الرتمذي، الرتمذي، حممد بن عيسى بن َسْورة،  24

، ص 4م(، كتاب الزكاة، ابب ما جاء يف زكاة مال اليتيم، ج5111ه /5411، 6ومطبعة مصطفى البايب احلليب، ط
. وقال: " وإمنا روي هذا احلديث من هذا الوجه، ويف إسناده مقال، ألن املثىن بن الصباح يضعف 635، رقم 64

 يف احلديث". نفس املصدر والصفحة.
 .635، رقم 64، ص 4كتاب الزكاة، ابب ما جاء يف زكاة مال اليتيم، جرتمذي، سنن ال 25
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أنصبة األموال األخرى واملستحدثة قياساً على مانصت عليه السنة.عن الزهري، 
قال: أخربين سعيد بن املسيب، أنه مسع أاب هريرة رضي هللا عنه، عن النيب 

 :م عن حكيو  .26«خري الصدقة ما كان عن ظهر غىن، وابدأ مبن تعول»قال
اليد العليا خري »قال:  صلى هللا عليه وسلمبن حزام رضي هللا عنه، عن النيب 

من اليد السفلى، وابدأ مبن تعول، وخري الصدقة عن ظهر غىن، ومن يستعفف 
.وبلوغ النصاب شرط لوجوب الزكاة عند 27«يعفه هللا، ومن يستغن يغنه هللا

نفية حيث مل يشرتطو مجهور العلماء يف كل األموال وقد خالفهم يف ذلك احل
النصاب لوجوب الزكاة يف الزروع والثمار واملعادن، اذ يرون وجوب الزكاة يف 

 قليلها وكثريها وال يلزم النصاب عندهم. واستدلوا بذلك بعموم قول هللا تعاىل:
ُتْم َوممَّا َأْخَرْجنَ } ا َلُكْم ِمَن اأَلْرِض ََيَي َُّها الَِّذيَن آَمُنوا أَْنِفُقوا ِمْن طَيَِّباِت َما َكَسب ْ

ُموا اخْلَِبيَث ِمْنُه تُ ْنِفُقوَن َوَلْسُتْم ِِبِخِذيِه ِإال َأْن تُ ْغِمُضوا ِفيِه َواْعَلُموا َأنَّ اَّللََّ  َوال تَ َيمَّ
يدٌ   [.661]البقرة:  {َغيِنٌّ محَِ

يشرتط لوجوب زكاة املال أن مير على املال حواًل كاماًل يف  حوالن احلول: -
رضي  عن عائشةحديث صحيح ه بعد اكتمال نصابه، ودليل ذلكملكية صاحب

ال زكاة يف مال حىت حيول عليه : »"يقولمسعت رسول هللا "، قالت: هللا عنها
ويكون حوالن احلول شرطًا ملا يطلق عليه زكاة رأس املال وذلك  . 28«احلول

والثمار يشمل األنعام والنقود والسلع،أما غري ذلك من األموال مثل املزروعات 
وما شابه ذلك مما خيرج من األرض فإهنا تزكى وقت حصادها ودليل ذلك قول 

                                      
 . 5366، رقم 556، ص 6كتاب النفقات، ابب وجوب النفقة على األهل والعيال، جصحيح البخاري،  26
 .5361، رقم 556، ص 6كتاب النفقات، ابب وجوب النفقة على األهل والعيال، جاملصدر نفسه،  27
حتقيق: حممد فؤاد عبد الباقي، )د. م: دار إحياء سنن ابن ماجه، عبد هللا حممد بن يزيد القزويين،  ابن ماجة، أبو28

، 115، ص 5فيصل عيسى البايب احلليب، د. ط.، د. ت.(، كتاب الزكاة، ابب من استفاد ماال، ج-الكتب العربية
 . وقال األلباين يف حاشية السنن احلديث صحيح.5116رقم 
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ُه يَ ْوَم َحَصاِدهِ }هللا تعاىل:  واحلكمة من اشرتاط  .[535]األنعام:  {َوآتُوا َحقَّ
احلول لبعض األموال دون غريها أن ما اعترب له احلول مرصد للنماء فاملاشية 

رة مرصدة للربح، وكذلك األمثان، فاعترب له مرصدة للدر والنسل وعروض التجا
. قال احلول، أنه مظنة النماء ليكون إخراج الزكاة من الربح ألنه أيسر وأسهل

قال ابن املنذر: أمجع أهل العلم على أن يف العروض اليت يراد ِبا ابن املنذر: "
س. روي ذلك عن عمر، وابنه، وابن عبا، التجارة الزكاة، إذا حال عليها احلول

وبه قال الفقهاء السبعة، واحلسن، وجابر بن زيد، وميمون بن مهران، وطاوس، 
والنخعي، والثوري، واألوزاعي، والشافعي، وأبو عبيد، وإسحاق، وأصحاب 

وإن اشرتى للتجارة ما ليس بنصاب، فنما حىت قال ابن قدامة: " .29"الرأي
أكثر أهل العلم.  صار نصااب، انعقد عليه احلول من حني صار نصااب. يف قول

وقال مالك: إذا كانت له مخسة داننري، فاجتر فيها، فحال عليها احلول وقد 
بلغت ما جتب فيه الزكاة، يزكيها. ولنا، أنه مل حيل احلول على نصاب، فلم جتب 

.أما الزروع والثمار فهي مناء يف ذاهتا، 30"فيه الزكاة، كما لو نقص يف آخره
ا الزكاة ويدخل يف حكمها اخلارج من األرض تكتمل وقت احلصاد فتؤخذ منه

 .31من املعادن
 بني الزكاة والضريبة احملور الثالث: أوجه االتفاق واالختالف

حق واجب يف مال خمصوص يف وقت خمصوص  الزكاة أبهنا: تعريفسبق      
لطائفة خمصوصة  وهي الركن الثالث من أركان اإلسالم، وقد حدد القرآن الكرمي والسنة 

                                      
 . 15، ص4ج املغين البن قدامة،ابن قدامة،  29
 . 63، ص4المصدر نفسه، ج 30
 . 6-4، ص4انظر: المصدر نفسه، ج 31
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بوية سائر أحكام الزكاة من األموال اليت جتب فيها الزكاة وشروطها ونصاِبا واألصناف الن
 .، وشروط من جتب عليهم الزكاةاليت تصرف هلا الزكاة

براهيم إأما الضريبة: فقد عرفها علماء املالية كما ذكر ذلك الدكتور حممد فؤاد 
يلتزم املمول أبدائها اىل الدولة، هي فريضة إلزامية، "يف كتابه مبادئ علم املالية فقال: 

تبعًا ملقدرته على الدفع، بغض النظر عن املنافع اليت تعود عليه من وراء اخلدمات اليت 
تؤديها السلطات العامة، وستستخدم حصيلتها يف تغطية بعض األهداف االقتصادية 

حية واالجتماعية والسياسية وغريها من األغرض اليت تنشد الدولة حتقيقها من ان
. فبني الزكاة والضريبة أوجه اتفاق واختالف ميكننا إلشارة إليها يف التفاصيل 32"أخرى

 التالية:
 :أوجه االتفاق بني الزكاة والضريبةأواًل: 

الزكاة إن مل يدفعها املسلم تؤخذ منه قسراً، والضريبة تدفع جرباً، وال  :33لزام اإل -
يقع حتت طائلة القانون جيوز للمكلف أن يتنصل عن دفعها ومن يفعل ذلك 

 ويتم حتصيل الضريبة وفق ضوابط قانونية حمددة. ويعاقب.
تدفع الضريبة إىل الدولة من خالل هيئة عامة مثل السلطة  :34جهة التحصيل -

احمللية، وكذلك ابلنسبة للزكاة، فإن األصل أن تدفع إىل الدولة من خالل اجلهة 
َها َواْلُمَؤلََّفِة قُ ُلوبُ ُهْم َويف الّرِقَاِب َواْلَغارِِمنَي َويف َواْلَعاِمِلنَي َعَلي ْ }اليت مساها القرآن 

ِبيِل َفرِيَضًة ِمَن اَّللَِّ َواَّللَُّ َعِليٌم َحِكيمٌ  [، إال أنه 60]التوبة:  {َسِبيِل اَّللَِّ َواْبِن السَّ

                                      
،)د. م: مكتبة النهضة المصرية، د. ط.، مبادئ علم المالية العامةمحمد فؤاد ابراهيم،  32

 .641،ص 5م(، ج5111
م(، 6050، 4ط، )د. م: دار وابل، الزكاة أحكام وتطيق محاسبسيسلطان بن محمد السلطان،  33

 . 65، ص5ج
 المصدر نفسه، والصفحة نفسها.  34
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يستلزم أن يتم فصل أموال الزكاة من األموال العامة للدولة بسبب اختالف 
 ال الزكاة ومصارفها.مصادر أمو 

تشرتك الضريبة والزكاة أبهنما يدفعان بدون مقابل خاص.  :35يدفعان بال مقابل -
فاملكلف يدفع الضريبة بصفته مواطن يعيش على أرض الدولة دون مقابل حمدد 
خاص به. ويستفيد املكلف ابملنافع العامة اليت تعود على األفراد من جراء قيام 

واجتماعية وسياسية. وكذلك عندما يقوم املسلم  الدولة بنشاطات اقتصادية
فهو ال ينتظر مقابل  بدفع الزكاة فذلك يعكس عمق إميانه وسعيه ملرضاة ربه،

 .منا من رب العاملنيإمن املستفيد من الزكاة و 
تشرتك الزكاة مع الضريبة يف دورمها يف حتقيق أهداف اقتصادية  :36األهداف -

ف الزكاة أقوى وأعمق وأكثر مالئمة وال واجتماعية وسياسية، إال أن أهدا
 عجب يف ذلك فهي فريضة من رب العاملني.

 :أوجه اخلالف بني الزكاة والضريبة: اثنياً 
فاسم الزكاة مأخوذ من النماء والزايدة كما سبق أن ذكران، أما  :37التسمية -

 الضريبة فمأخوذة من ضرب الغرامة، أو اخلراج أو اجلزية ولذلك ينظر هلا الناس
 أبهنا غرامة وتظل على كاهلهم بينما الزكاة مناء وزايدة للمال حساً ومعىًن.

الزكاة عبادة، وركن من أركان اإلسالم فرضها هللا على املسلم  العبادة والفريضة: -
أما الضريبة فهي التزام مدين خاِل من معىن العبادة وجتب  .الكافر وال تؤخذ من

 على املسلم وغري املسلم.

                                      
 .65، ص5، جالزكاة أحكام وتطيق محاسبسيالسلطان،  35
)اإلسكندرية: مركز  محاسبة الزكاة وتميز الزكاة عن الضرائبعبد العزيز قاسم محارب،  36

 . .36، ص5م(، ج6006االسكندريةللكتاب، د. ط.، 
  المصدر نفسه، والصفحة نفسها. 37
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لقد حدد القرآن الكرمي والسنة النبوية األنصبة لكل مال  املقاديرواألنصبة: -
واملقادير الواجبة وهي دائمة ال تقبل التعديل أو التغيري.أما الضريبة فهي ختضع 

 للسلطة اليت فرضتها وهي قابلة للتغيري والتعديل والزوال حسب احلاجة.
َا } سبحانه وتعاىل: للزكاة مثانية مصارف ذكرها هللا مصارف األموال: - ِإمنَّ

َها َواْلُمَؤلََّفِة قُ ُلوبُ ُهْم َويف الرِّقَاِب  الصََّدقَاُت لِْلُفَقرَاِء َواْلَمَساِكنِي َواْلَعاِمِلنَي َعَلي ْ
ِبيِل َفرِيَضًة ِمَن اَّللَِّ َواَّللَُّ َعِليٌم َحِكيمٌ   {َواْلَغارِِمنَي َويف َسِبيِل اَّللَِّ َواْبِن السَّ

[ أما الضريبة فتصرف لتغطية النفقات العامة واليت حتددها الدولة 60ة:]التوب
 حسب احلاجة.

متتاز الزكاة عن الضريبة أبن هلا أهدافًا روحية  األهداف الروحية واألخالقية: -
وأخالقية، فهي مطهرة للغين من البخل ومطهرة للفقري من احلقد وأيضًا مطهرة 

 .ملال املسلم
 

 ة صندوق الزكاة يف اإلماراتاحملور الرابع: مؤسس
األمارات العربية املتحدة كغريها من الدول اإلسالمية اهتمت بقضية أموال    

الزكاة، وأقامت هلا الدولة هيئة متثلها، ويف هذا احملور َسيُ ْلَقى الضوء على جوانب عديدة 
ر ملا خيص صندوق الزكاة يف دولة األمارات، يتمثل يف النشأة واألهداف واملصاد

واملصارف والتحدايت اليت جتابه العمل الزكوي للصندوق بشكل خمتصر وفق طبيعة 
البحوث املعدة للنشر يف اجملالت العلمية حبيث يصعب التفصيل الدقيق يف مثل هذه 

 املسائل.
 هدافاألنشأة و مؤسسة صندوق الزكاة يف األمارات: ال

نوفمرب  51( بتاريخ 3قم)أنشأ صندوق الزكاة اإلمارايت ابلقانون االحتادي ر    
ه الذي 5364من شهر ذي احلجة ابلعام اهلجري  53ميالداي املوافق  6004لعام 

أصدره صاحب السمو الشيخ زايد بن سلطان آل هنيان رمحه هللا، يعترب الصندوق هيئة 
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 عامة تتمتع ابلشخصية االعتبارية املستقلة واألهلية القانونية الالزمة ملباشرة مجيع األعمال
والتصرفات الكفيلة بتحقيق أغراضها، وتتبع جملس الوزراء، وترفع إليه تقارير دورية بشأن 

 38أعماهلا ونشاطها ومدى حتقيق أهدافها.
يهدف صندوق الزكاة يف اإلمارات إىل زايدة  للصندوق: اإلسرتاتيجيةاألهداف 

خالل السعي لتنمية  الوعي بفريضة الزكاة وتفعيل دورها يف التنمية اجملتمعية والفردية من
املؤسسات واألفراد، ويعمل صندوق الزكاة على زايدة الوعي أبمهية الزكاة والسعي جلمع 
أكرب قدر ممكن من أموال الزكاة املستحقة حىت تستفيد منها كافة طبقات اجملتمع 
احملتاجة وفقا ملصارف الزكاة الشرعية، ويعد التكافل االجتماعي والتالحم اإلنساين من 

ىل أولوايت صندوق الزكاة، وتعترب الشريعة اإلسالمية أساس نشاطاته يف جمال العمل أو 
يسعي صندوق الزكاة اإلمارايت إىل حتقيق التكافل االجتماعي و اخلريي وخدمة احملتاجني.

مبعناه الشامل من خالل تصريف أموال الزكاة يف مصارفها الشرعية وتتلخص أهداف 
 يلي : فيما  اإلسرتاتيجيةالصندوق 

 .تعزيز وعي اجملتمع بفريضة الزكاة وتنمية واستدامة املوارد املالية -
 .املسامهة يف متكني الفئات املستحقة -
 .ضمان تقدمي كافة اخلدمات اإلدارية وفق معايري اجلودة والكفاءة والشفافية -
 .ترسيخ ثقافة االبتكار يف بيئة العمل املؤسسي -

تعترب أموال الزكاة هي املصدر الرئيس  :مصارف أموال الزكاة للصندوقو  مصادر
لصندوق الزكاة، كما تعترب مؤسسة صندوق الزكاة يف اإلمارات من املؤسسات القائمة 
على مجع الزكاة طواعية، وميكن تقسيم مؤسسات الزكاة املختصة إىل قسمني، قسم قائم 

                                      
انظر: موقع بيت الزكاة الكويتي على هذا الرابط:   38

https://www.zakatfund.gov.ae/zfp/web/default.asp  :م يوم 6/4/6051تاريخ النقل

 السبت مساًءا.

 

https://www.zakatfund.gov.ae/zfp/web/default.aspx
https://www.zakatfund.gov.ae/zfp/web/default.aspx
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دن، بنغالديش، على مجع الزكاة طواعية، ويندرج حتته مؤسسات الزكاة يف اإلمارات، األر 
 إيران، البحرين، مصر، الكويت.

وقسم قائم على مجع الزكاة بقوة القانون، ويندرج حتت هذا القسم مؤسسات  
الزكاة يف كل من السعودية، ليبيا، ابكستان، ماليزاي، السودان، اليمن، حيث إن قوانينها 

 39.ختول هذه املؤسسات على مجع أنواع معينة من الزكاة
الزكاة اإلمارايت للمزكني حساب الزكاة الذي يشمل زكاة ويوفر صندوق 

 عالزرو الشركات، زكاة األسهم، زكاة املال، زكاة الذهب، زكاة الفضة، زكاة األنعام، زكاة 
والثمار،زكاة املستعمالت، زكاة املهن احلرة وكلها مصادر لصندوق الزكاة يضاف عليها 

 لتقدير املسلم.الصدقات وهي سنة يف اإلسالم ولذا فهي ختضع 
والتسهيل على دافعي الزكاة وفر  قنوات التحصيل الزكوية: من أجل التسيري

صندوق الزكاة العديد من قنوات التحصيل للزكاة: حبيث خيتار املزكي الطريقة اليت يقدم 
ِبا زكاته سواء كانت نقدا أو شيكا أو من خالل بطاقات االئتمان وإبمكان املزكي دفع 

من خالل موقع صندوق الزكاة بواسطة حسابه البنكي أو البطاقة  ايزكاته الكرتون
االئتمانية أو الدرهم اإللكرتوين, كما أن إبمكانه االختيار بني املشاريع اليت يود أن يضع 

إىل  6054زكاته ِبا. ويوضح اجلدول  قائمة بقنوات التحصيل الزكوية للفرتة من) 
 من خالل كل قناة. ( وجمموع األموال اليت مت حتصيلها6055

رغم اجلهود املميزة واخلدمات  الصعوابت اليت تواجه صندوق الزكاة اإلمارايت:
املطروحة لصندوق الزكاة اإلمارايت إال أنه يواجه بعض الصعوابت اليت نوجزها يف النقاط 

 التالية: 

                                      
، )الكويت: د. المجتمعات المعاصرة إدارة مؤسسات الشركات فيدكتور فؤاد عبد هللا العمر، 39

 .64، ص5م، ج5116ن.، د. ط.، د. ت.(، 



 صندوق الزكاة يف اإلمارات العربية املتحدة، األهداف والتحدايت
 

158 

يعد صندوق الزكاة : : ضعف الدعم احلكومي مليزانية تشغيل الصندوقأوالً    
حكومية احتادية متخصصة يف قبول وتوزيع أموال الزكاة والتوعية بفريضة الزكاة، هيئة 

وتعين املؤسسات االحتادية ابلشئون االحتادية كالوزارات، بينما املؤسسات احمللية هي 
 املؤسسات اليت تؤسسها وتديرها اإلمارة وال يتعدى عملها واختصاصها حدود اإلمارة.

دوق الزكاة مؤسسة احتادية إال أنه ال يوجد له وعلى الرغم من كون صن     
فروع يف كافة إمارات الدولة من أجل القيام مبهامه وتوسيع نشاطاته، وهو األمر الذي 

 يرجع يف األساس إىل ضعف الدعم احلكومي مليزانية الصندوق.
كما أن تعدد اهليئات اليت تعمل علي مجع أموال الزكاة من شأنه أن يقلل من 

زكاة الواردة للصندوق فباقي املؤسسات اليت تقوم جبمع أموال الزكاة تزاحم أموال ال
الصندوق يف حتصيل األموال، ومن أمثلة تلك املؤسسات مجعية دار الرب ومجعية بيت 

 اخلري ومجعية ديب اخلريية .... اخل وهو ما سنوضحه الحقا.
ترب األساس يف ذلك ويع: ا: قلة أموال الزكاة والتربعات لصندوق الزكاةاثنيً    

عدم وجود نصوص دستورية ملزمة لدفع الزكاة وكوهنا اختيارية لألفراد ترجع ملدى التزام 
األفراد الديين وحرصهم على أداء فريضة الزكاة، وهو ما تسبب يف وجود فجوة كبرية بني 

 إيرادات صندوق الزكاة مع الوعاء الزكوي للدولة.
دوق يف حتصيل أموال الزكاة من شأنه أن ووجود أكثر من مؤسسة منافسة للصن

يقلل من مصادره لألموال ويضعف حصيلة ما يصل إىل صندوق الزكاة ومن أهم تلك 
 مؤسسة اهلالل األمحر االمارايت و مؤسسة دار الرب و مجعية ديب اخلريية املؤسسات 
 

ويعترب ضعف احلمالت اإلعالنية أحد اإلعالنية: ا: ضعف احلمالت اثلثً    
عوابت اليت تواجه الصندوق يف حتصيل الوعاء الزكوي للدولة حيث تقتصر احلمالت الص

اإلعالنية خالل شهر رمضان الكرمي فقط والعالقة بني ضعف احلمالت اإلعالنية 
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وإيرادات الصندوق عالقة طردية فزايدة اإلعالانت تؤدي إىل زايدة احملصالت الزكوية 
 ة الدعم احلكومي للصندوق.وتعود قلة احلمالت اإلعالنية إىل قل

يعاين صندوق الزكاة ابإلمارات : ا: نقص الكفاءات العاملة ابلصندوقرابعً    
من عدم املقدرة على أحداث التوازن بني أعداد املوظفني احلاليني والكفاءات املؤهلة 
واملتخصصة وحجم اخلدمات الالزم تقدميها من خالل الصندوق، كما يعزف أصحاب 

وطنية عن العمل ابلصندوق نظرًا الخنفاض الرواتب مقارنة ابلرواتب اليت الكفاءات ال
ظيب ما جيعل أبو تقدمها ابقي املؤسسات اليت تعمل بنفس اجملال وخاصة يف إمارة 

الكفاءات الوطنية تفضل العمل ابملؤسسات األخرى، وهو ما يرجع يف األساس إىل قلة 
 الدعم احلكومي مليزانية الصندوق.

 
 اخلامس: نتائج استبانة دراسة صندوق الزكاة يف االمارات احملور

ُخصص هذا احملور لبيان نتائج استبانة، أعدت لدراسة صندوق الزكاة بدولة 
التعرف على األسباب اليت دفعت أو ستدفع العينة املدروسة ألداء  اإلمارات، من أجل

تطوير صندوق الزكاة تساهم يف سزكاة األموال، وكذلك التعرف على االقرتاحات اليت 
 وزايدة عدد املزكني، وقد خرجت الدراسة بعدة نتائج ومن أمهها ما يلي:

كشفت الدراسة عن مشاركة كبرية للنساء حيث بلغت نسبة مشاركتهن  -
( من العينة املدروسة. كما كشفت الدراسة أن أكثر العينة كانوا من 31%)

عاما، وأكثرهم  15ا وعام 61أبوظيب، وأعمار أغلبهم ترتاوح بني  إمارة
 40,000متزوجون وحيملون الشهادة اجلامعية ورواتب معظمهم تقل عن 

 درهم.
( يعرفون عن هيئة صندوق الزكاة وأن %16. مشاركا )511بينت الدراسة أن  -

( تعرفوا على هيئة صندوق الزكاة عن طريق وسائل %60مشاركا ) 533
 .اإلعالم
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ال يعلمون عن طرق مجع األموال ( %11مشاركا ) 541أوضحت الدراسة أن  -
مشاركا ال يعلمون عن كيفية صرف األموال لدى  541يف صندوق الزكاة و

( غري متأكدين أن أموال الزكاة لدى %31مشاركا ) 550الصندوق. و
 الصندوق توزع بطريقة صحيحة وأمينة على املستحقني.

صندوق ( مل يسبق هلم التعامل مع %16مشاركا ) 514أظهرت الدراسة أن  -
( يدفعون زكاة أمواهلم من خالل صندوق %6،1مشاركا ) 56الزكاة وأن فقط 

( يدفعون زكاة %15،1مشاركا ) 563الزكاة. كما أوضحت الدراسة أن 
 أمواهلم مباشرة للمستحقني.

هي أكثر املؤسسات  اإلمارايتأوضحت الدراسة أن مؤسسة اهلالل األمحر  -
( يدفعون زكاة أمواهلم %66مشاركا ) 66 ، وأناإلماراتاخلريية شهرة يف دولة 

مشاركا فقط يدفعون زكاة أمواهلم من  56من خالل اهلالل األمحر مقارنة ب 
 خالل صندوق الزكاة.

بينت الدراسة أن سبب عزوف املواطنني عن العمل لدى مؤسسة صندوق  -
الزكاة يعود إىل عدة أسباب منها اخنفاض الرواتب مقارنة ابملؤسسات األخرى 

 يضا قلة فرص التطوير والرتقيات بسبب صغر حجم املؤسسة.وأ
( من العينة املدروسة يعلمون معىن %15مشاركا ) 655كشفت الدراسة أن  -

( يعرفون شروط وجوب الزكاة، %56مشاركا ) 516الزكاة وحكمها، و 
مشاركا  656( يعرفون كيف حيسبون زكاة املال، و %13مشاركا ) 516و
 ني زكاة الفطر وزكاة املال.( يعرفون الفرق ب55%)

( خيرجون زكاة األموال من %11مشاركا ) 554أوضحت بياانت الدراسة أن  -
( خيرجون زكاة الذهب %15مشاركا ) 541نقود ورقية وودائع مصرفية وأن 

وهذه النسبة الكبرية تعود إىل ما سبق ذكره من ارتفاع نسبة املشاركة النسائية يف 



 سعيد علي الوحريي املنصوري  / أمحد اجملتىب ابنقا أمحد علي
 

153 

مشاركا من أهنم خيرجون زكاة عروض  61ر (. وذك%31ان )يهذه االستب
 التجارة.

األسباب اليت دفعت أو ستدفع املشاركني من دفع زكاة أمواهلم من خالل  -
مؤسسة صندوق الزكاة كانت مقبولة بنسبة كبرية من قبل املشاركني. حيث أيد 

(. أن معرفتهم واهتمامهم بفريضة الزكاة من %54من املشاركني ) 511
بية اليت دفعتهم أو ستدفعهم إلخراج زكاة أمواهلم. وكذلك أيد األسباب اإلجيا

( أن ثقتهم الكبرية بكيفية توزيع األموال لدى %66من املشاركني ) 505
 الصندوق سببا مهما دفعهم أو سيدفعهم إلخراج الزكاة من خالل الصندوق. 

أما سبب "وجود قانون يلزمين بدفع الزكاة من خالل صندوق الزكاة " فقد  -
اختلف عليه املشاركني حيث كانت نسبة التأييد مساوية متاما لنسبة املعارضني، 

 61( وعرضه نفس العدد، وكان هنالك %41،1مشاركا ) 53حيث أيده 
مشاركا غري متأكدين من ذلك. ويبدو أن ارتفاع نسبة من يفضلون ويدفعون 

دفع الزكاة ( السبب يف عدم رغبتهم يف %16زكاة أمواهلم مباشرة للمستحقني )
 من خالل أي من املؤسسات اخلريية.

وقد كشفت إجاابت املشاركني عن دعم كبري ملقرتح إقامة حماضرات وبرامج  -
لتوعية الناس لدفع زكاة أمواهلم وأن ذلك سوف يؤدي إىل زايدة عدد املزكني، 

(، كما أن زايدة عدد %16مشاركا ) 664وحصل هذا املقرتح على موافقة 
زكاة كان من املقرتحات اليت حصلت على أتييد كبري من فروع صندوق ال

املشاركني، أما مقرتح وجود قانون ملزم يدفع الزكاة فبالرغم من وجود غالبية 
تعتقد أنه سيؤدي إىل رفع ثقة املزكني، إال أن هنالك معارضة واضحة هلذا 

 املقرتح من قيل عدد ال أبس به حيث يفضلون دفعها مباشرة للمستحقني.
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 اخلامتة
 أهم النتائج اليت خلص إليها هذا البحث هي كما يلي:

الزكاة فريضة مالية هلا من الشروط الواجب توفرها يف ألشخاص املزكني واألموال  -
 اليت جيب تزكيتها، وبينها وبني الضريبة اتفاق واختالف يف املصادر واملصارف.

ة تنتشر يف إمارات يوجد يف اإلمارات العربية املتحدة مؤسسات زكوية كثري  -
الدولة وبعضها له فروع يف أكثر من إمارة. وتعد مؤسسة صندوق الزكاة اهليئة 
احلكومية االحتادية املتخصصة يف قبول وتوزيع الزكاة وليس هلا فروع يف اإلمارات 

 سوى مكتبها الرئيسي يف أبو ظيب.
تحدة ويقوم يقتصر نشاط مؤسسة صندوق الزكاة داخل دولة اإلمارات العربية امل -

على استالم أموال الزكاة وصرفها ملستحقيها وال تدخل يف مشاريع بناء املساجد 
. وهذا من أهم ةوحفر اآلابر وكفالة األيتام وما اىل ذلك من املشاريع اخلريي

االختالفات عن مؤسسة بيت الزكاة الكوييت وسبب رئيسي يف قلة الواردات من 
 يت الزكاة.األموال مقارنة مبا حيصل عليه ب

وتعد هي هيئة اهلالل األمحر اإلمارايت األكثر شهرة يف اإلمارات و األقرب من  -
حيث النشاط اىل مؤسسة بيت الزكاة حيث أهنا تستقيل أموال الزكاة وأيضا 
الصدقات وتقوم ابملشاريع املختلفة داخل الدولة وخارجها. وهذا يفسر أن 

يدفعون زكاة أمواهلم هليئة اهلالل ( من العينة املشاركة يف االستبيان 66%)
 ( فقط يدفعوهنا لصندوق الزكاة.%1األمحر مقارنة ب )

قانون مجع الزكاة: طوعي عند صندوق الزكاة, أما ابلنسبة لبيت الزكاة الكوييت  -
فهو طوعي لألفراد ولكن أوجب على الشركات الكويتية املسامهة العامة دفع 
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يد النسبة إما زكاة كذهب ملؤسسة بيت ( من األرابح وترك هلا حتد%5نسبة )
الزكاة أو غري ذلك وتذهب مليزانية الدولة. وهذا يفسر النسبة الكبرية من 
األموال اليت يستقبلها بيت الزكاة الكوييت مقارنة مبا يتحصل عليه صندوق الزكاة 

 اإلمارايت.
استخدمت كال املؤسستني, مؤسسة صندوق الزكاة اإلمارايت ومؤسسة بيت  -

زكاة الكوييت الوسائل التقليدية والوسائل االلكرتونية احلديثة الستقبال أموال ال
 الزكاة مما جعل عملية إخراج الزكاة سهلة جدا وممكنة من أي مكان.

وفيما خيص صرف أموال الزكاة فإن صندوق الزكاة يتبىن عدد من املشاريع  -
وكذلك أيضا بيت  اجملتمعية اليت هتدف إليصال أموال الزكاة إىل مستحقيها,

 الزكاة الكوييت ينتهج نفس الطرق.
كما اتضح من خالل االستبيان أن املعرفة والثقة الكبرية بكيفية توزيع األموال  -

لدى صندوق الزكاة سببا مهما دفعهم أو سيدفعهم إلخراج الزكاة من خالل 
 الصندوق.

 
صندوق  التوصيات اليت أرى اهنا سوف تساهم يف تطوير وتعزيز دور مؤسسة

 الزكاة االمارايت كما يلي :
وجود قانون يلزم املؤسسات والشركات بدفع زكاة األموال, ويعترب القانون املطبق  -

يف مؤسسة بيت الزكاة الكوييت مناسب للتطبيق, حيث تلزم الشركات 
من أرابحها السنوية, ويتيح هلم حتديد النسبة إن كانت  %5واملؤسسات بدفع 

مؤسسة صندوق الزكاة وإن كانت غري ذلك حتول لوزارة  زكاة حتول إىل حساب
 .ةاملالي
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األخرى مثل بناء  ةتوسيع نشاط مؤسسة صندوق الزكاة ليشمل املشاريع اخلريي -
املساجد وحفر اآلابر وكفالة األيتام, وان يتوسع نشاطها خارج دولة اإلمارات 

 وال يقتصر على العمل اخلريي احمللي فقط.
اليت تصفها مؤسسة صندوق الزكاة إلعطاء األصناف  جيب أن تكون الشروط -

 من الزكاة موافقة للشروط اليت وصفها الفقهاء والعلماء ملستحقي الزكاة.
اإلعالن عن مؤسسة صندوق الزكاة ودورها يف خدمة اجملتمع من خالل وسائل  -

اإلعالم املختلفة. والتنسيق مع وزارة األوقاف لكي حيث الناس على إخراج زكاة 
 واهلم.أم

اإلعالن عن كل ما يتعلق بتوزيع أموال الزكاة من مشاريع و مقادير وذلك يف  -
 وسائل اإلعالم املختلفة.

داخل اإلمارات  ةإقامة اجتماعات ولقاءات دورية بني املؤسسات اخلريي -
 وخارجها من أجل تبادل اخلربات حول إدارة أموال الزكاة.

يف الدولة مما يؤدي إىل إنشاء  دراسة إمكانية دمج بعض املؤسسات اخلريية -
 مؤسسة كربى تعىن إبدارة أموال الزكاة بشكل أوسع وأقوى.

عمل دراسات وحبوث يف جمال إدارة أموال الزكاة وكذلك األحكام املعاصرة  -
 املتعلقة ابلزكاة.

 
 وابهلل التوفيق والسداد

 

 

 املصادر واملراجع
  

ي، اإلقناع يف مسائل اإلمجاع، حتقيق: ابن القطان، علي بن حممد بن عبد امللك الكتام -
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 م(6003-ه 5363، 5حسن فوزي الصعيدي )د. م: الفاروق احلديثة للطباعة والنشر، ط
ابن املنذر، حممد بن إبراهيم بن املنذر النيسابوري، اإلمجاع، حتقيق ودراسة: د. فؤاد عبد  -

 م(6003ه / 5361، 5املنعم أمحد، )د. م: دار املسلم للنشر والتوزيع، ط
ابن قدامة، أبو حممد موفق الدين عبد هللا بن أمحد بن حممد املقدسي، املغين البن قدامة  -

 م(. 5165 -ه  5455)القاهرة: مكتبة القاهرة، د. ط.، 
ابن ماجة، أبو عبد هللا حممد بن يزيد القزويين، سنن ابن ماجه، حتقيق: حممد فؤاد عبد  -

 فيصل عيسى البايب احلليب، د. ط.، د. ت.(. -ربية الباقي، )د. م: دار إحياء الكتب الع
، 4ابن منظور، حممد بن مكرم بن على، أبو الفضل، لسان العرب )بريوت: دار صادر، ط -

 ه (.5353
ِجْستاين، سنن أيب داود، حتقيق: حممد حميي الدين عبد  - أبو داود، سليمان بن األشعث السِّ

 د. ط.، د. ت(.احلميد، )بريوت: املكتبة العصرية، صيدا، 
ابن حنبل، أمحد بن حممد الشيباين أبو عبد هللا، مسند اإلمام أمحد بن حنبل، حتقيق:  -

عادل مرشد، وآخرون، إشراف: د عبد هللا بن عبد احملسن الرتكي،  -شعيب األرنؤوط 
 م(.6005 -ه  5365، 5)بريوت: مؤسسة الرسالة، ط

 
حتقيق: حممد زهري بن انصر الناصر، دار البخاري، حممد بن إمساعيل، صحيح البخاري،  -

، 5طوق النجاة )مصورة عن السلطانية إبضافة ترقيم ترقيم حممد فؤاد عبد الباقي، ط
 ه (.5366

البيهقي، أمحد بن احلسني بن علي بن موسى، السنن الكربى، حتقيق: حممد عبد القادر  -
 م(.6004ه /5363، 4عطا، )بريوت: دار الكتب العلمية، ط

مذي، حممد بن عيسى بن َسْورة، سنن الرتمذي، حتقيق وتعليق: حممد فؤاد عبد الباقي الرت  -
 م(.5111ه /5411، 6)مصر: شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البايب احلليب، ط

الرازي، زين الدين أبو عبد هللا حممد بن أيب بكر، خمتار الصحاح، حتقيق: يوسف الشيخ  -
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 م(.5111ه ، 5360، 1: الدار النموذجية، طحممد )بريوت: صيدا: املكتبة العصرية
السعدي، عبدالرمحن بن انصر بن جربين السعدي، إِباج املؤمنني بشرح منهج السالكني  -

 وتوضيح الفقه يف الدين )الرايض: دار الوطن، د. ط.، د. ت.(.
 م(.6050، 4سلطان بن حممد السلطان، الزكاة أحكام وتطيق حماسيب )د. م: دار وابل، ط -
د العزيز قاسم حمارب، حماسبة الزكاة ومتيز الزكاة عن الضرائب )اإلسكندرية: مركز عب -

 م(. 6006االسكندريةللكتاب، د. ط.، 
العمر، فؤاد عبد هللا، إدارة مؤسسات الشركات يف اجملتمعات املعاصرة )الكويت: د. ن.، د.  -

 ط.، د. ت.(.
م: مكتبة النهضة املصرية، د. ط.،  حممد فؤاد ابراهيم، مبادئ علم املالية العامة،)د. -

 م(.5111
مسلم بن احلجاج النيسابوري، صحيح مسلم، حتقيق: حممد فؤاد عبد الباقي )بريوت: دار  -

 إحياء الرتاث العريب، د. ط.، د. ت.(.
 املوقع اإللكرتوين:

https://www.zakatfund.gov.ae/zfp/web/default.asp 
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