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 الملخص
 صُذوق ػهى اسزطالػٍخ دراسخ) نٍجٍب فً انزجبرح ػزوض نشكبح انًحبسجخ والغ ثٍبٌ إنى انذراسخ هذِ هذفذ

 لًٍخ االػهى الَهب خصىصب   انزجبرح ػزوض سكبح ػهى رزكش أَهب فً انذراسخ هذِ أهًٍخ وركًٍ ،(يصزارخ انشكبح

سكبح، وهً فً سٌبدح يسزًزح، وٌؼزجز صُذوق انشكبح يصزارخ األكثز رحصٍال نإلٌزاداد فً نٍجٍب نسُخ  أَىاع فً

 فً وخبصخ   انذراسبد نُذرح (، وانزً سبهًذ فً رًٍُخ انًجزًغ، ورخفٍف انًؼبَبح ػٍ انًحزبجٍٍ، وأٌضب  2112)

 .انًحهٍخ انجٍئخ

 انىالغ فً رىجذ كًب انظبهزح دراسخ ػهى ٌؼزًذ انذي وهى أهذافهب، نزحمٍك انىصفً انًُهج انذراسخ ارجؼذ      

 رجًٍؼهب رى األونٍخ انجٍبَبد أيب، انسبثمخ وانذراسبد انكزت يٍ انثبَىٌخ انجٍبَبد رجًٍغ ورى انحبنخ(، دراسخ أسهىة)

 يصزارخ. انشكبح صُذوق فً يكزت انًسؤونٍٍ انشخصٍخ يغ انًمبثالد وإجزاء انًُشىرح انزمبرٌز خالل يٍ

 ٌشٍز انذي (2112)نسُخ ( 13) رلى انهٍجً انشكبح لبَىٌ أٌ أهًهب: يٍ َزبئج، يجًىػخ رىصهذ انذراسخ إنى      

 احزسبة فً انشكبح صُذوق وٌؼزًذ يطجك، غٍز انمبَىٌ هذا فئٌ انؼًهً انىالغ فً انُظز وػُذ انشكبح فزض إنى

 يٍ انزبجز ٌؼفً ال انشكبح صُذوق إنى انشكبح دفغ فحص، أو رذلٍك أي دوٌ انًكهف ٌمذيهب يؼهىيبد ػهى انشكبح

 انزً انًؼهىيبد ػهى االػزًبد ػذو انذراسخ هذِ رىصٍبد ويٍ. انشكبح دفغ ػهى انزبجز ٌشجغ ال لذ وهذا انضزائت،

 انًمذيخ، انًؼهىيبد صحخ يٍ نهزأكذ انًحبسجٍٍ يٍ ويزبثؼخ يزالجخ نجبٌ رىفٍز ٌجت ثم فمط؛ انًكهف ٌمذيهب

 يٍ واػزجبرِ انشكبح ثًجهغ انضزائت يصهحخ رؼززف حزى انشكبح وصُذوق انضزائت يصهحخ ثٍٍ انزُسٍك

 .اإلٌزاداد يٍ رخصى أٌ ًٌكٍ انزً انًصزوفبد

 

 يصزارخ. انكهًبد انذانخ: يحبسجخ انشكبح، ػزوض انزجبرح، يكزت صُذوق انشكبح

 

Abstrac 

     This study aims to explain the reality of Zakat Accounting on trade offers in 

Libya, the study employed  structure interviews as the main tool to collect the 

intended data from staffs of Misurata Zakat Fund Office. The significance of this 

study lies in the fact that it focuses on the Zakat of trade offers, in general and 

Misurata Zakat Fund Office in particular, while most previous studies focus on 

Zakat in general, few studies focus on the local environment in Libya. 

     Descriptive approach which is based on studying the phenomenon as it exists 

used in this study in order to achieve its objectives. 

     The study findings revealed that the lack of coordination and cooperation 

between the Zakat Fund and the Tax Authority led to the delay in paying Zakat. 

Also due to the liquidity crisis in banks most of the Zakat funds are in the form of 

Checkbook which in somehow make the process of withdraw a difficult from the 

banks and deliver the zakat the beneficiaries. 
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 المقدمة .5

 وظٌفتها فً ٌتمثل متمٌز طابع لها التعبدٌة، شعابره من وشعٌرة اإلسالم أركان من ركن الزكاة إن     

هً حق  (3128) اإلسالمٌة المالٌة للمؤسسات والمراجعة المحاسبة المالٌة، الزكاة كما عرفتها هٌبة

 ٌجب فً أموال مخصوصة ٌصرؾ لفبات محددة، وهً فرٌضة عٌنٌة إذا توافرت شروطها، فالزكاة

للناس، ولقد  الؽذابً واألمن والرفاهٌة القوت وتأمٌن اإلسالمٌة الدولة القتصاد األساسٌة الدعامات أحد

 الشاملة. تنمٌةال لتحقٌق اإلسالمً االقتصاد وسابل أن الزكاة أهم (2:99) أكدت دراسة مشهور

 أنواع وضحت كذلك الزكاة، لها تصرؾ أن ٌجب التً الشرٌعة اإلسالمٌة الجهات وضحت لقد     

 فقهاء بها اهتم التً الزكاة أنواع أكثر من التجارة عروض زكاة الزكاة، وتعتبر فٌها تجب التً األموال

 نظرا  ، المستحقة الزكاة مقدار وحساب تقوٌمها وأسس لها الخاضعة األموال تحدٌد حٌث من المسلمٌن

 إٌرادات الزكاة حصٌلة كانت حٌث، األخرى الزكاة أموال بجمٌع مقارنة حصٌلتها حجم لكبر

، كان أؼلبها من (3129مصراتة،  الزكاة صندوق)دٌنار ملٌون 873.:5:.32 ( بقٌمة3129لسنة)

 تنسٌق أو إجبار أي دون المزكٌن من تطوعً بشكل (، وهذا3129زكاة عروض التجارة )المستٌري،

مثال، وهذا كله بشكل تصاعدي، وهذا ما شجع على  الضرابب كمصلحة الدولة فً العاملة الجهات مع

 عروض على الزكاة محاسبة موضوع تناولت التً القٌام بهذه الدراسة باإلضافة إلى ندرة الدراسات

( محاسبة الزكاة فً لٌبٌا بصفة 3116)المحلٌة؛ حٌث تناولت دراسة زقوت  البٌبة فً وخاصة التجارة،

الزكاة  محاسبة واقع معرفة فً تتمثل التً الدراسة فكرة نشأت هنا ومن عامة دون تخصٌص أو تعمق.

 المحاسبٌة لألسس مصراتة الزكاة صندوق مكتب تطبٌق مدى ومعرفة لٌبٌا، فً التجارة عروض على

 .اإلسالمٌة الشرٌعة لقواعد وفقا   الصحٌحة

 خالل من لٌبٌا، فً عروض التجارة لزكاة المحاسبة واقع وصؾ إلى الدراسة بشكل أدق فتهد     

 فً المستخدمة المحاسبٌة األسس مصراتة، ومعرفة الزكاة صندوق مكتب عمل آلٌة على الضوء تسلٌط

 نظر وجهة حسب وجباٌتها حسابها عملٌة تواجه التً والصعوبات والمشكالت وعابها، حساب

وتنبع أهمٌة  .لحلها المناسبة التوصٌات إعطاء ثم ومن، مصراتة الزكاة صندوق مكتب فً المسؤولٌن

 والمحاسبة معا . الزكاة هما الدراسة لتناولها هذا الموضوع من جانبٌن

  الدراسة منهجية .0

 فً توجد كما الظاهرة دراسة على ٌعتمد الذي وهو، أهدافها لتحقٌق الوصفً المنهج الدراسة اتبعت     

الواقع )أسلوب دراسة الحالة(، وتم تجمٌع البٌانات الثانوٌة من الكتب والدراسات السابقة، أما البٌانات 

 األولٌة تم تجمٌعها من خالل التقارٌر المنشورة وإجراء المقابالت الشخصٌة مع المسؤولٌن فً مكتب

( مكتَب زكاٍة تتبع 41ن)مصراتة، حٌث تم اختٌاره كعٌنة من مجتمع الدراسة المكون م الزكاة صندوق

( 3129كلها صندوق الزكاة اللٌبً؛ ألنه من أكثر المكاتب تحصٌال لإلٌرادات، حٌث كان فً سنة )

( 36( ملٌون دٌناٍر، وأٌضا  األول من حٌث المصروفات التً تقدر بــ )33األول بإٌرادات تقدر بــ)

 (.3129ملٌونا . )مكتب صندوق الزكاة مصراتة،

 الزكاة مفهوم  .3

فٌها  بورك إذا النفقة وزكت وطاب، ونما زاد إذا الزرع زكا: ٌقال النمو، معناها اللؽة فً الزكاة     

اَها َمن أَْفلَحَ  َقدْ } تعإلى لقوله وكثرت،  (.:) الشمس سورة{ َزكَّ

فهً "حق ٌجب فً أموال مخصوصة ٌصرؾ لفبات محددة. وهً فرضٌة عٌنٌة اذا  اما اصطالحا      

 (993، ص3128اإلسالمٌة،  المالٌة للمؤسسات والمراجعة المحاسبة شروطها") هٌبةتوافرت 
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 الزكاة. . أنواع4    

 :كما ٌلً الزكاة فٌها تجب التً أصناؾ األموال     

 ،والؽنم والبقر اإلبل وتشمل الماشٌة. 

 الناس بٌن المتداولة الورقٌة العمالت حكمهما وفً، والفضة الذهب وٌشمل، النقد . 

 والركاز. المعدن 

 الحرث زكاة وتسمى، والثمار الحبوب. 

  التجار. أموال زكاة وتسمى، التجارة عروض 

 التجارة. عروض . زكاة5

 :التالٌة النقاط توضٌح ٌجب التجارة عروض زكاة ولفهم      

  التجارة زكاة عروض مفهوم  2.6  

أي نوع، ومن أي صنؾ كان، وهو ما أعد للبٌع والشراء من أجل األرباح، من  هً العروض      

 .(2:71 جمٌع أصناؾ األموال ؼٌر الذهب والفضة )ابن قاسم،

 زكاة عروض التجارة  محاسبة 3.6

 تتعلق التً التنفٌذٌة، واإلجراءات المحاسبٌة األسس ٌتضمن الذي والعملً الفكري اإلطار هً     

 على حصٌلتها وتوزٌع مقدارها، قٌاس وكذا الزكاة، فٌها تجب التً واإلٌرادات األموال وتقوٌم بحصر

 (.3112 الملٌجً،) اإلسالمٌة الشرٌعة ومبادئ أحكام ضوء فً المختلفة، مصارفها

 التجارة عروض زكاة لحساب العامة المحاسبٌة األسس  4.6

 مثال )األصل  وهو الهجري التقوٌم أساس على سنوٌا الزكاة تحسب أن بها وٌقصد(: السنة) الحول

 .سنة( كل من 23-42 فً) المٌالدي التقوٌم أساس على أٌضا   حسابها ٌمكن رمضان(، كل

 ٌعادل  ما هو معٌنا قدرا ككل الزكاة وعاء ٌصل أن بذلك وٌقصد النصاب، حد الزكاة وعاء بلوغ

ا (96)  .والمعدنٌة الورقٌة العمالت من ٌعادله ما أو ،[35 عٌار] الخالص الذهب من جرام 

 (العشر ربع) أموال التجارة زكاة سعر أن بذلك وٌقصد الزكاة، سعر 

 ( األساس السنوٌة لحساب سعر الزكاة 2جدول )

 سعر الزكاة عدد األٌام البٌان

 %3.688 476 المٌالدٌة التقوٌم حسب السنة

 %3.6 465 الهجري التقوٌم حسب السنة

 الباحثٌن إعداد: المصدر

 للمؤسسات والمراجعة المحاسبة المٌالدٌة وفقا لهٌبة التقوٌمالزكاة حسب  سعر إٌجاد توضٌح وٌمكن

 :التالٌة ( بالمعادلة3128) اإلسالمٌة المالٌة

 الهجرٌة السنة أٌام عدد÷  المٌالدٌة السنة أٌام عدد% × 3.6=  الزكاة سعر
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  % 3.688=  465÷  476% ×  3.6=  الزكاة سعر

 أو بالفعل نامٌا ٌكون أن للزكاة الخاضع المال فً ٌشترط: تقدٌرا أو فعال المال فً النماء تحقق 

 البضاعة، النقدٌة، مثل واالستثمار، للتداول فرصة له أتٌحت لو والكسب( تقدٌرا الربح) للنماء قابال

 .المدٌنون

 لألجرة أُعدَّ  ما فً وال بٌعها ٌراد ال التً وتجهٌزات تجارة )األصول الثابتة( آالت فً شًء ال :

: أمثلتها ومن لالستثمار، أو للتجارة ولٌست المشروع أنشطة أداء فً للمساعدة تشترى ألنها

 فً علٌها وٌطلق ذلك، حكم فً وما واألجهزة واألثاث والسٌارات والماكٌنات واآلالت العقارات

 (.3119 عواٌشة،)نفسها  فً النامٌة األموال من لٌست ألنها. القُنٌة ُعُروض: اسم الفقه كتب

 قدامة( )ابن اإلمام قال: النصاب تكمٌل فً بعضها إلى ملكه تحت التً األموال أنواع قٌمة تضم -

 تكمٌل فً بعض إلى بعضه الجمٌع ضم وجب وعروض وفضة، ذهب، له كان ولو أي: -هللا رحمه

 لكل خاص حول وجود عدم حالة وذلك. النصاب إلى تصل التً القٌمة بها المقصود ألن النصاب؛

 (.2:79 قدامة، ابن)منها

 باقٌة والقٌمة القٌمة، فً تجب التجارة زكاة ألن: البٌع أو بالمبادلة ٌنقطع ال التجارة عروض حول 

 (.3118 العثٌمٌن،) نقد قٌمتها واستالم بضاعة بٌع مثل المبادلة وقت ملك المزكً فً

 التملك صفة ٌفقد الخبٌث الحرام المال وأن طٌبا، إال ٌقبل ال طٌب هللا ألن طٌبا، حالال المال ٌكون 

 .الزكاوٌة األموال ضمن ٌدخل وال شرعا

 فإنه قٌمته، فً وربح التجارة عروض من نصابا   ملك فلو: المال رأس حول حوله التجارة ربح 

 قدامة، ابن) الحول آخر إال الربح هذا ٌربح لم لو حتى الربح، مع المال رأس: الجمٌع ٌزكً

2::5.) 

 محاسبٌا   التجارة عروض زكاة وعاء حساب طرق  5.6

 هو موضح الجدول التالٌة: كما طرٌقتٌن وفق محاسبٌا   التجارة عروض زكاة وعاء حساب ٌمكن     

 ( طرق تحدٌد حساب وعاء الزكاة3جدول ) 

 طرٌقة حساب وعاء الزكاة البٌان ٌطرح البٌان

قصيرة ) المتداولة تزاماتلاال

 (جلاأل

 

 

- 

 = ولةاصول المتداأل

 األموال استخدامات طريقة

 (:العامل المال رأس) 

 صندوق فً المتبعةهً 

 اللٌبً الزكاة

 النقدٌة أوراق الدفع

 مدٌنون دابنون

 أوراق القبض مصروفات مستحقة

 42/23 آخر المدة المخزون حسابات دابنة أخرى 

    

  جلالتزامات طويلة  األ

 

- 

 = صول الثابتةاأل

 األموال مصادر طريقة

 (:المستثمر المال رأس) 

هً المتبعة فً مملكة 

 السعودٌة 

 مبانً جلقرض طوٌل األ

 اآلالت السندات

 صول غير الملموسةاأل حقوق الملكية

 شهرة المحل س المالأر

 عالمة التجارٌة رباحصافً األ

  المال زكاة وفقا  لمنظور فقه
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 المصدر: إعداد الباحثٌن

 المتداولة )األموال الزكاوٌة ( األصول أوال : 

 لؽرض البٌع أو التصنٌع، وٌقٌم تاجر الشركة تملكها التً الخام والمواد السلع وٌشمل :المخزون 

 على بضاعته الجملة تاجر وٌسعر به، ٌبٌع أن ٌمكن التً الجملة سعر أساس على بضاعته التجزبة

 وجوبها. مكان وفً الزكاة وجوب ٌوم به ٌبٌع أن ٌتوقع الذي بسعر أي، الجملة سعر أساس

 سواء   بالبنوك، أو موجودة الشركة، داخل بالخزٌنة كان سواء   السابلة األموال كل وتشمل :النقدٌة 

ا األجنبٌة، أو المحلٌة، بالعملة كان المٌزانٌة  بها أعدت التً تحول للعملة األموال كل بأن علم 

 وجوب الزكاة.بالسعر السابد فً السوق فً ٌوم 

  المصارؾ: تجب الزكاة على المؤسسات فً حسابات الجارٌة، بدون فوابد ألنها محرمة، وٌتم

 صرفها فً أوجه الخٌر األخرى. 

 للمعامالت نتٌجة من الؽٌر، الشركة لصالح تكون التً المدٌونٌات كل البند هذا وٌشمل: المدٌنون 

 إلى قسمٌن: لمدٌنٌنا تقسٌم وٌمكن الشركة، بها تقوم التً المختلفة

 قٌمتها أساس على الزكوٌة األموال ضمن : تدخل(جٌدة) التحصٌل مرجوة الؽٌر على دٌون( أ)     

 .المدٌن من علٌها المصادق الدفترٌة

 الزكوٌة؛ األموال ضمن تدخل : ال(فٌها مشكوك) التحصٌل مرجوة ؼٌر الؽٌر على دٌون( ب)     

 التامة. الملكٌة تحقق شرط تفقد ألنها

 بعد تحل لم قادمة لفترة تدفع التً المصروفات المقدمة: وهً المصروفات. 

 تحصل لم ولكنها فعال   استحقت التً اإلٌرادات المستحقة: وهً اإلٌرادات. 

 تشبه المدٌنٌن وهً تجارٌة معامالت نتٌجة المقبوضة السندات القبض: وهً أوراق. 

 م كالسندات األجل: قصٌرة المالٌة االستثمارات  نهاٌة فً السوقٌة قٌمتها أساس على الحكومٌة، ُتَقوَّ

 تحققت. قد أرباح أي إلٌها وٌضاؾ الزكاة، مٌعاد حلول وقت الحول

 جارى مثال حساب .سابق ا ذكر ما بخالؾ األجل قصٌرة أرصدة أخرى: وهً مدٌنة أرصدة 

 المساهمٌن. جاري وحساب الشركاء، جاري حساب الضرابب، مصلحة

 المتداولة )االلتزامات الزكوٌة(: ثانٌا : الخصوم 

 ا قصٌرة األجل فترة خالل سدادها ٌتم الؽٌر لصالح الدابنة المبالػ وهً: الدابنون  تكون ما وؼالب 

 .التجارٌة العملٌات نتٌجة

 المٌزانٌة، فترة تؤدى خالل أن ٌنبؽً كان التً الصرؾ بنود بعض وتشمل: المستحقة المصروفات 

 اإلٌجار والمرتبات(.)مثل  وذلك السداد، واجب التزام وتعتمد تصرؾ لم ولكنها

 فال فوابد علٌها ولكن إن حسبت .السداد واجبة السندات وهً القبض أوراق بخالؾ: الدفع أوراق 

 اإلسالمً. الفقه منظور من مشروعة ؼٌر ألنها الفوابد؛ هذه تخصم

 قصٌرة واالبتمانٌات مثال القروض .سابق ا ذكر ما بخالؾ الدابنة البنود وهً: أخرى دابنة أرصدة 

 المصارؾ. من األجل
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 المثال سبٌل على ومنها بدقة، قٌمتها تحدد لم ولكن الشركة على التزامات بها المخصصات: ٌقصد :

  الخدمة ترك مكافأة ومخصص الؽرامات، ومخصص الضرابب، مخصص

 العمالء. من المقدمة والدفعات التأمٌنات 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ( حساب الزكاة وصرفها2الشكل )

 المصدر: إعداد الباحثٌن

  الزكاة أهل . بٌان7

َما} تعإلى قال الكرٌم، كتابه فً هللا عٌنها التً لألصناؾ إال الزكاة دفع ٌجزئ ال      َدقاتُ  إِنَّ  الصَّ

قابِ  َوِفً قُلوُبُهم َوالُمَؤلََّفةِ  َعلٌَها َوالعاِملٌنَ  َوالَمساكٌنِ  لِلُفَقراءِ  هِ  َسبٌلِ  َوفً َوالؽاِرمٌنَ  الرِّ بٌلِ  َوابنِ  اللَـّ  السَّ

هِ  ِمنَ  َفرٌَضة   هُ  اللَـّ  هم الكرٌمة اآلٌة هذه فً المذكورون فهؤالء (.71) التوبة سورة{ َحكٌم   َعلٌم   َواللَـّ

 إجماعا   ؼٌرهم إلى منها شًءٍ  صرؾ ٌجوز ال إلٌهم؛ لدفعها محال   هللا جعلهم الذٌن الزكاة أهل

 (.3114الفوزان، )

 لٌبٌا فً الزكاة .نظام8

لسنة ( :9) رقم السابق الزكاة بقانون الخزانة لوزارة تابعة الزكاة لشؤون عامة تم إنشاء إدارة     

 بشأن (6::2لسنة )( 418) رقم القرار بموجب لألوقاؾ العامة الهٌبة إلى تبعٌتها ُنِقلت ثم (،2:82)

 صدر أن إلى ذلك على الحال واستمر لألوقاؾ، العامة للهٌبة الزكاة مال وصرؾ جباٌة تبعٌة نقل

 المادة ونصت لألوقاؾ، العامة الهٌبة فً للزكاة العامة الهٌبة بدمج (،3111لسنة )( ::) رقم القرار

 االعتبارٌة، الشخصٌة لها وتكون ،(الزكاة وشؤون لألوقاؾ العامة الهٌبة: )تسمى أن على منه األولى

 (3118لسنة )( 222) رقم القرار صدر ثم العامة، الشعبٌة للجنة تبعٌتها وتكون المستقلة، المالٌة والذمة

 االجتماعٌة للشؤون العامة الشعبٌة اللجنة إلى الزكاة وشؤون لألوقاؾ العامة الهٌبة تبعٌة بنقل

)األصول   الزكوية األموال
 التي األموال بها المتداولة( يقصد

 لمزكاة الخضوع شروط فيها يتوافر
 المال نوع حسب

 الزكوية األموال عمى االلتزامات
 األموال هي )االلتزامات المتداولة(

 حتى منها، تخصم أن يجب والتي
 ممموكا لمزكاة الخاضع المال يكون
 الدين من وخاليا لممزكي تامة ممكية
 الحال

 الزكاة مقدار
 من قدر هو  

 المحسوب المال
 كزكاة

 الزكاة سعر
 النسبة هي    

 يتم التي المئوية
 أساسها عمى

 من الزكاة احتساب
 %2.5، النصاب

 الزكاة وعاء
 األموال صافي

 لمزكاة، الخاضعة
 األموال ويمثل

 مطروحا   الزكوية
 االلتزامات منها

 النصاب =أو>الوعاء 

 الزكاة أهل
تصرف لهم   

 الزكاة دون غيرهم
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 ( بإنشاء3123لسنة )( :5) رقم الوزراء مجلس صدر قرار (3123) عام ؛ وفً(3118 الزرٌقً،)

 وزارة إلشراؾ وٌخضع، المستقلة المالٌة والذمة االعتبارٌة الشخصٌة له الزكاة، ٌكون صندوق

 البلد كامل فً منتشرة لجان( 9)و مكتبا ،( 41) عدد الصندوق اإلسالمٌة، وٌتبع والشؤون األوقاؾ

 (.3126 اللٌبً، الزكاة صندوق)

 لٌبٌا فً الزكاة صندوق ماهٌة 2.8

 :كالتالً الزكاة صندوق ماهٌة( 3126) اللٌبً الزكاة صندوق من الصادر السنوي التقرٌر وضح     

 الزكاة صندوق مهام 2.2.8

 :ٌلً ما الزكاة صندوق مهام أبرز من      

 اإلسالمٌة الشرٌعة ألحكام طبقا علٌهم تجب ممن والعٌنٌة النقدٌة الزكاة جباٌة. 

 تعالى هللا كتاب فً المحددة الشرعٌة المصارؾ على الزكاة أموال توزٌع. 

 وتنمٌتها الزكاة مال إدارة على العمل. 

 الزكاة صندوق أهداؾ 3.2.8

 :ٌلً ما الزكاة صندوق أهداؾ أبرز من     

 الفقراء ومساعدة هللا لمرضات تحقٌقا علٌها، والحث الزكاة فرٌضة ألداء المستمرة والتوعٌة الدعوة 

 .كرٌمة بحٌاة ٌحظوا لكً والمحتاجٌن

 اللٌبٌة المدن كل فً المحتاجة الفبات لجمع بٌانات قاعدة إنشاء على العمل. 

 ولجانه مكاتبه عبر والصندوق بالزكاة المكلفٌن بٌن الثقة تقوٌة على العمل. 

 للعمالء الجٌدة الخدمة لتقدٌم المطلوبة التقنٌات بإدخال للصندوق المؤسسً العمل كفاءة رفع. 

 الدولة مؤسسات وجمٌع الصندوق بٌن فاعلة اتصال قنوات وضع. 

 ورسالته الزكاة صندوق رؤٌة 4.2.8 

 لمستحقٌها وإعطابها وتبرعاتهم المكلفٌن زكاة وقبول الناس عامة لدى الزكاة فرٌضة إحٌاء     

 بقوله تعالى: للمكلؾ الموجه اإللهً األمر من الشارع أرادها التً السامٌة الؽاٌة إلى بالزكاة والوصول

ٌِهم ُتَطهُِّرُهمْ  َصَدَقة   أَْمَوالِِهمْ  ِمنْ  ُخذْ  }  .(214) التوبة سورة {ِبَها َوُتَزكِّ

 الزكاة صندوق مبادئ 5.2.8   

 :صندوق الزكاة هً التً توجه عمل المبادئ      

 فً مستحقٌها على وصرفها مدنهم فً المكلفٌن األؼنٌاء من الزكاة أموال أخذ بمبدأ الصندوق ٌعمل 

 .الشرعً القصر مسافة فً المدٌنة نفسها

 جابٌا   ٌكون وأن اإلدارٌة وظٌفته بٌن الزكاة موظؾ ٌجمع أن المنظمة الالبحة بنص ٌمنع. 

 المكاتب من الزكاة لمستحقً ٌصرؾ فإنه التكرار، لعدم وتفادٌا الزكاة طالبً متابعة لتسهٌل 

 .بهم الخاص العابلة كتٌب إصدار بنطاق الكابنة واللجان

 ومتابعتها. منها، والتحقق الزكاة إٌصاالت ومتابعة إصدار على الزكاة صندوق دٌوان ٌشرؾ 
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 الزكاة صندوق عمل نظام 6.2.8

 :اثنٌن جانبٌن إلى العمل نظام ٌنقسم     

 القانون حددها التً والبنود األبواب فً الدولة مٌزانٌة بمتابعة المعنً والمالً اإلداري الجانب. 

 الصدقات إلى باإلضافة الشرعٌة مصارفها فً وصرفها الزكاة بجباٌة المعنً الزكوي الجانب 

 .الموارد من وؼٌرها والكفارات

 الزكاة صندوق موارد 7.2.8

 على القابمٌن رواتب على تصرؾ التً للصندوق المخصصة المٌزانٌة فً ٌتمثل الذي الدولة دعم 

 .الصندوق لعمل الالزمة التسٌٌرٌة باألمور ٌتعلق ما كل وعلى الصندوق

 والشركات المسلمٌن األفراد زكاة. 

 والنذور والكفارات الصدقات. 

 طرق جباٌة أموال الزكاة 8.2.8

 وإٌداعها بحساب المكتب التابع له  عن طرٌق الجباة: ٌقوم الجابً بتحصٌل الزكاة من المزكٌن

 ( جابً.618وٌبلػ عددهم )

  عن طرٌق المكتب:  ٌتواصل المزكً مع إحدى المكاتب لحساب ودفع الزكاة مباشرة وٌبلػ عدد

 ( مكتبا .49المكاتب )

  عن طرٌق المصرؾ: ٌتوجه المزكً إلى المصرؾ إلٌداع الزكاة مباشرة بحسابات الصندوق

 ( حسابا  فً مختلؾ المدن. 68والتً ٌبلػ عددها )

 إجراءات صرؾ أموال الزكاة إلى مستحقٌها 9.2.8

تقسم أموال الزكاة على الفبات الشرعٌة بنسب ثابتة حددتها التشرٌعات، وٌتم الصرؾ وفق      

 :الخطوات المبٌنة فً الرسم التوضٌحً

 

 

 

 

 مستبعد لعدم استحقاقه الزكاة                                 

 

 ( إجراءات صرؾ أموال الزكاة3شكل )

 (3126المصدر: صندوق الزكاة اللٌبً )

 

 

 وحدة االستقبال -2

 البحث االجتماعي -3

 تقديم الطلب )ملف( -1 قسم المصارف -5

 اللجنة االستشارية -4
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 مصارؾ الزكاة 2.8.:

لقد وضح المشرع اللٌبً المصارؾ المستحقة للزكاة والنسبة المقررة لكل صنؾ من حصٌلة أموال      

 ( كما هو مبٌن فً الجدول التالً: 3116( لسنة)41الزكاة، وذلك حسب قرار رقم )

 ( توزٌع حصٌلة أموال الزكاة إلى مستحقٌها4جدول )

مصارؾ  رقم

 الزكاة

نسبة  تعرٌؾ مصارؾ الزكاة

 رةالمقر

 261وهو ما ال ٌملك قوت عامه ) األسرة التً ٌقل حصة الفرد فٌها عن  الفقٌر  2

 (.3128لسنة  24دٌنار فً الشهر حسب قرار 
66% 

 261وهو ما ال ٌملك قوت ٌومه ) األسرة التً ٌقل حصة الفرد فٌها عن  المسكٌن  3

 (.3128لسنة  24دٌنار فً الشهر حسب قرار 

العاملون  4

 علٌها 

هم من لهم صلة بجباٌة الزكاة وتوزٌعها من الموظفٌن واإلدارٌٌن 

وؼٌرهم من ؼٌر العاملٌن بالهٌبة العامة لألوقاؾ وشؤون الزكاة إال إذا 

 قاموا بالعمل ذي صلة بالزكاة خارج أوقات أعمالهم الرسمٌة. 

21% 

المؤلفة  5

 قلوبهم 

لإلسالم أو ٌرجى منهم وهم الداخلون فً اإلسالم حدٌثا، أو مالت قلوبهم 

 نفع اإلسالم أو دفع ضرر عنه.
21% 

هم المدٌنون العاجزون عن سداد دٌونهم إذا كانت هذه الدٌون فً أمر  الؽارمون  6

 مباح
21% 

فً سبٌل  7

 هللا 

وٌقصد بها الجهاد بجمٌع أنواعه بما فً ذلك طباعة كتب الدعوة لإلسالم 

مسلمٌن من اإللحاد و االنحراؾ وإنشاء مراكز الدعوة لحماٌة أبناء ال

 الفكري.

21% 

ابن  8

 السبٌل

هو الؽرٌب الذي تجشم السفر فً طاعة أو أمر مباح وانقطع فً بلد لعدم 

 توفر المال 
~6% 

فً  9

 الرقاب

قانون الزكاة اللٌبً استثنى فً الرقاب من مصارؾ الزكاة؛ وذلك لعدم 

 وجودهم فً لٌبٌا 

 ال ٌوجد

 التنظٌمً لدٌوان صندوق الزكاةالهٌكل  3.8

اإلدارة العامة للصندوق تعرؾ بدٌوان الصندوق ومقرها مدٌنة طرابلس، وهً الجهة المشرفة على      

 مكاتب ولجان صندوق الزكاة المنتشرة فً مختلؾ المدن اللٌبٌة.
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 ( الهٌكل التنظٌمً لدٌوان صندوق الزكاة4شكل )

 (3126اللٌبً ) الزكاة المصدر: صندوق

 

 الزكاةالهٌكل التنظٌمً لمكاتب ولجان صندوق  4.8

ٌتمٌز المكتب عن اللجنة بزٌادة حجم العمل والمسؤولٌات، وهٌكل وظٌفً أوسع فً التقسٌمات 

 الوظٌفٌة، 

وٌتبع كل من المكتب أو اللجنة لجان فرعٌة تعرؾ بلجان جباٌة الزكاة تضم مجموعة من الجباة، وتعمل 

 على جباٌة الزكاة والمساهمة فً تجمٌع البٌانات الخاصة بمستحقٌها.

 

 

قسم 
الدراسات 
 االجتماعية

 رئيس جملس اإلدارة

قسم 
احلسابات 
 واإلشراف

قسم جباية 
فراد األ

 والشركات

قسم 
 الشؤون
 اإلدارية

قسم 
الشؤون 

 ادلالية

قسم 
اإلعداد 
 واإلشراف

 إدارة جباية الزكاة إدارة الشؤون اإلدارية وادلالية إدارة مصارف الزكاة

 ادلستشارينمكتب 

 مكتب االستثمار

 مكتب اإلعالم

 مكتب التخطيط وادلتابعة

 مكتب شؤون الصندوق

 مكتب الشؤون القانونية

 مكتب ادلراجعة الداخلية
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 ( الهٌكل التنظٌمً لمكاتب صندوق الزكاة5شكل )

 (3126) اللٌبً الزكاة صندوق: المصدر

 . مكتب صندوق الزكاة مصراتة9

إن مكتب صندوق الزكاة مصراتة ٌعد من أحد مكاتب صندوق الزكاة بلٌبٌا الذي أنشا بقرار      

(، وٌختص مكتب صندوق الزكاة مصراتة بتنفٌذ السٌاسة 3123)( لسنة :5مجلس الوزراء رقم )

ا ٌتعلق بفرٌضة الزكاة، وله على وجه العامة المقررة من وزارة األوقاؾ والشؤون اإلسالمٌة فٌم

 الخصوص ما ٌلً:

 .جباٌة أموال الزكاة ممن ٌجب علٌهم دفعها طبقا ألحكام الشرٌعة اإلسالمٌة 

 .العمل على إدارة أموال الزكاة وتنمٌتها 

 مدير مكتب صندوق الزكاة

قسم 
 الشؤون
 اإلدارية

قسم 
 العالقات
 واخلدمات

وحدة 
االستقبال 
 والبحوث

وحدة 
 ادلصارف

وحدة 
 اجلباية

وحدة 
اخلزينة 
  وادلخازن

 قسم جباية الزكاة الشؤون اإلدارية وادلاليةقسم  قسم مصارف الزكاة

 اللجنة االستشارية

 وحدة ادلراجعة الداخلية

 وحدة ادلتابعة

 1جلنة جباية الزكاة 

 2 جلنة جباية الزكاة

 3جلنة جباية الزكاة 

 4جلنة جباية الزكاة 
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 .توزٌع أموال الزكاة على المصارؾ الشرعٌة المحددة فً كتاب هللا 

 ٌه الزكاة ومن ٌستحقها.وضع الضوابط الخاصة بتحدٌد من تجب عل 

وفً سبٌل القٌام بمهام المكتب على الوجه األكمل، قام بتشكٌل لجان فرعٌة موزعة على مناطق        

مصراتة، لجمع الزكاة وحصر مستحقٌها، كما ٌقوم باستشارة دار اإلفتاء عند وجود ما ٌتطلب أخذ 

المكتب )مكتب صندوق الزكاة مصراتة، الرأي والمشورة الفقهٌة فً األمور التً تواجه سٌر العمل ب

3123.) 

 3129إٌرادات ومصروفات صندوق الزكاة مصراتة للعام  2.9     

 حٌث(: 3129) المكتب ونشاطات أعمال بٌان مصراتة الزكاة صندوق مكتب منشورات فً جاء     

 (.شركة 47) الشركات وعدد ،(مزكٍ  2586) العام لهذا المزكٌن عدد بلػ

 71:.873.:5:.32 العام لهذا الزكاة أموال من المكتب إٌرادات إجمالً بلػ -(:الجباٌة) اإلٌرادات  

 دٌنار ملٌون

 ملٌون 35.954.441.327 العام هذا الزكاة لمصارؾ الفعلً الصرؾ إجمالً بلػ -:المصروفات 

 دٌنار

 مرحلة مبالػ ٌوجد وأٌضا  ، (3129)سنة  إلى (3128)سنة  من مرحلة دٌنار ملٌون 7 ٌوجد :مالحظة

 .(:312)سنة ( إلى3129)سنة من

 ولقد تم توزٌعها على مستحقٌها حسب ما هو موضح فً الجدول والشكل التالً :

 3129لسنة  الزكاة  على مصارفها أموال( توزٌع 5جدول )

 العدد المبلػ المصرؾ

الفقراء والمساكٌن وتفصٌل هذا المصرؾ 

 على النحو التالً:
  

 أسرة 761 ملٌون د.ل 5.491.511 الدورٌةاإلعانات المالٌة 

 حالة 38 د.ل 391.511 اإلعانات المقطوعة

 منزال  99 ملٌون د.ل 21.213.471 بناء المساكن 

 منزال 432 ملٌون د.ل 4.533.111 تكملة المساكن

 حالة 315 د.ل 311.::7 إٌجار المساكن

 حالة 276 ملٌون د.ل 3.964.594 العالج

 حالة 322 ملٌون  د.ل2.838.611 الزواج

 حقٌبة  3111 د .ل271.111 حملة اقرأ

  د.ل 264.336 السلة الرمضانٌة 

 ؼارما :6 د.ل 841.174 الؽارمون

 عامال 76 د.ل 442.362.327 العاملون علٌها

 حالتان د.ل 3.111 المؤلفة قلوبهم

 حاالت  4 د.ل 2.519 ابن السبٌل

 (3129) ةمصراتالمصدر: مكتب صندوق الزكاة 
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 (1)آلٌة عمل مكتب صندوق الزكاة مصراتة  3.9     

 وظٌفته بتنفٌذ الزكاة صندوق وٌقوم المستقلة، المالٌة ذمتها لها مستقلة جهة الزكاة صندوق إن     

 لذلك، المعدة والضوابط األسس وفق المستحقٌن، على وصرفها المكلفٌن، من الزكاة جباٌة فً المتمثلة

 الصندوق ٌعتمد حٌث منطقة، كل فً الموزعة لجانه أو بالمصرؾ حسابه أو الصندوق مقر خالل ومن

 أموال باستقبال وتقوم الزكاة، مكتب صندوق تتبع منطقة، كل فً موزعة لجان على عمله إنجاز فً

 .المدٌنة مناطق كافة تؽطٌة ضمان وبالتالً منطقة، كل فً المستحقٌن عن والبحث المكلفٌن من الزكاة

 المكلفٌن من الزكاة تحصٌل كٌفٌة 2.3.9

 الناس تشجٌع على الصندوق فٌعتمد الزكاة، دفع على أحد إجبار ٌستطٌع ال الزكاة صندوق أن بما     

 خالل ومن والمربٌة، المسموعة واإلذاعات كالجرابد اإلعالمً، الجانب استؽالل خالل من دفعها، على

 طرق عدة على ٌعتمد الصندوق فإن الزكاة، دفع على للمواطنٌن وتسهٌال   والمطوٌات، اإلعالنات

 من أو منطقة، كل فً الموزعة اللجان طرٌق عن أو الصندوق، مقر فً سواء   الزكاة، أموال الستقبال

 على تسهل الزكاة، بخصوص استشارٌة خدمات الصندوق وٌقدم المصرؾ، فً الصندوق حساب خالل

 مكتب صندوق بٌن اتصال وهناك علٌهم دفعه ، الواجب الزكاة والمقداركٌفٌة حساب  معرفة المواطنٌن

 الحاالت فً استشارة ألي الصندوق احتاج ما حالة فً اإلفتاء، دار وأٌضا   الزكاة، ودٌوان الزكاة

 .الخاصة

  مستحقٌها على الزكاة صرؾ كٌفٌة 3.3.9

 لضمان الصندوق وضعها ءات،وإجرا قواعد عدة خالل من الزكاة بصرؾ الزكاة صندوق ٌقوم     

 عن بالبحث -منطقة كل فً الموزعة لجانه خالل ومن -الصندوق ٌقوم حٌث لمستحقٌها، الزكاة وصول

 وإرسالها المحتاجة، األسر عن ومعلومات بٌانات تتضمن استمارة بتعببة الباحث وٌقوم الزكاة، مستحقً

 المحتاجٌن من الزكاة على الحصول طلبات باستقبال أٌضا   الصندوق وٌقوم فٌها، للنظر للصندوق

 اجتماع بعقد الصندوق وٌقوم الزكاة، على الحصول طلب استمارة تعببة علٌهم وٌشترط أنفسهم،

 للصرؾ طرق عدة وهناك واللوابح، األسس حسب رفضها، أو بقبولها إما الطلبات، فً للنظر أسبوعً

فً  والمساعدة المساكن، ببناء الصندوق ٌقوم وأٌضا   دورٌة، أو مقطوعة إعانة إما حالة، حسب كل

 أن ٌجب وقواعد شروط منها ولكل للمحتاجٌن، الدٌون وتسدٌد وفً الزواج، عالج المرضى الفقراء

 .لها الزكاة دفع المراد الحالة فً تتوافر

   (2)نظام حساب الزكاة المتبع فً صندوق الزكاة مصراتة  4.9

رؼم صدور قانون بخصوص فرض الزكاة على األفراد والشركات، إال أن هذا القانون ال ٌزال       

ؼٌر مطبق من حٌث اإللزام بدفع الزكاة وبتقدٌم اإلقرارات بالخصوص لصندوق الزكاة، وظل األفراد 

فً ظل والشركات ٌقومون طواعٌة ومن تلقاء أنفسهم وبدون أي إجبار على دفع الزكاة للصندوق، و

هذه الظروؾ كان دور مكتب صندوق الزكاة مصراتة استشارٌا ، ولٌس إجبارٌا ، وبناء على هذا فإن 

مكتب صندوق الزكاة مصراتة ٌتعامل مع األفراد والشركات بناء على الثقة المتبادلة بٌنهم، فٌقوم 

لهم، وذلك ببٌان كٌفٌة  األفراد والشركات باستشارة مكتب الزكاة، وهو ٌقوم بتقدٌم المشورة والمساعدة

حساب الزكاة والمقدار الواجب علٌهم، بناء  على معلومات ٌقدمونها بأنفسهم، وبدون أي رقابة، وإنما 

 بناء على الثقة المتبادلة. 

 

                                                           

 .2102-6-25مقابمة شخصية مع الشيخ عمر موسى، مدير مكتب صندوق الزكاة مصراتة المكمف، بتاريخ  (1)
2) )

 3129 -6 -41أحد أعضاء اللجنة االستشارٌة فً صندوق الزكاة مصراتة، بتارٌخ  مقابلة شخصٌة مع الشٌخ أبوبكر المستٌري
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 كٌفٌة حساب زكاة عروض التجارة 2.4.9

ساس الثقة المتبادلة كما هو الحال بالنسبة للزكاة عموما ، فإن دفع زكاة عروض التجارة ٌقوم على أ     

بٌن مكتب صندوق الزكاة مصراتة وبٌن أصحاب األموال، حٌث ٌقومون طواعٌة بدفع زكاتهم 

للصندوق، ولٌس هناك أي إجبار أو إلزام بذلك، وكذلك ٌقوم مكتب بتقدٌم المشورة لألفراد والشركات، 

وض التجارة ، إذا ومساعدتهم فً حساب وعاء الزكاة، وٌعتمد المكتب فً حساب وعاء زكاة عر

إجمالً الخصوم  –توافرت شروطها، وفقا  لطرٌقة استخدامات األموال )إجمالً األصول المتداولة 

 %. x 3.6المتداولة( 

 مشاكل وصعوبات تحصٌل زكاة عروض التجارة 3.4.9

هناك بعض المشكالت التً تواجه مكتب صندوق الزكاة مصراتة عند تحصٌل زكاة عروض      

 -سب المقابالت الشخصٌة التً أجرٌت مع المسؤولٌن فٌه منها:التجارة ح

  .نقص الوعً لدى المكلفٌن بفقه الزكاة وأهمٌتها للفرد وللمجتمع بأكمله 

  ًعدم احتواء القوابم المالٌة المقدمة من المكلؾ لقسم الجباٌة بمكتب الزكاة على اإلفصاح المحاسب

 ارة بدقة.الكافً والتام لتحدٌد وعاء زكاة عروض التج

 للعاملٌن، وعدم الشخصٌة االجتهادات على المكلفٌن أو على المعلومات على الحصول فً االعتماد 

 بالدورٌة. اتصافها

  ًانعدام التأصٌل والتدرٌب والوعً المحاسبً لتحدٌد وعاء الزكاة لدى المحاسبٌن العاملٌن ف

 الشركات والمحالت التجارٌة.

  فقهً بمحاسبة الزكاة ٌعملون فً صندوق الزكاة مصراتة.عدم وجود محاسبٌن لدٌهم إلمام 

  عدم وجود إدارة مختصة لحساب الزكاة فً الصندوق لتحدٌد الزكاة، مثل إدارة خدمات المكلفٌن أو

 إدارة الفحص والربط، كما فً بعض الدول اإلسالمٌة مثل السعودٌة.

 واإلجراءات  والطرق واللوابح وانٌنالق بتمكٌن المكلفٌن من االطالع على صندوق الزكاة قٌام عدم

 إقراراتهم. على ذلك وانعكاس واإلجراءات بالطرق لجهلهم أدى مما وتوعٌتهم؛

  عدم وجود قانون ٌنص على إعفاء التاجر من الضرٌبة فً حالة دفع الزكاة، وهذا قد ال ٌشجع

 التاجر على دفع الزكاة.

 ًهذا ٌؤثر بالسلب على أداء العاملٌن مبنى مكتب صندوق الزكاة مصراتة صؽٌر جدا وؼٌر صح ،

 فً الصندوق باألعمال الموكلة إلٌهم، وأٌضا  ٌؤثر على تطوٌر المكتب والرقً به. 

 ًوإبراز دٌنٌة كفرٌضة بالزكاة المكلفٌن بتوعٌة ضعؾ فً االهتمام هناك من حٌث الجانب اإلعالم 

  .تحصٌلها فً الدولة وأحقٌة دورها،

  ًالمصارؾ فإن أؼلب إٌرادات الزكاة تدفع على هٌبة صكوك، ولٌست نقدا ، بسبب أزمة السٌولة ف

 لفترات الصندوق مشارٌع إنجاز تأخر فً سبب مما أدى إلى تأخر تسلٌمها إلى مستحقٌها، وكذلك

 المساكن بناء مشارٌع فً كما معدودة أشهر فً إنجازها من بدال سنة من ألكثر تصل طوٌلة

 فً الزكاة صندوق أموال سحبها من المصارؾ نتٌجة معاملة مثال؛ نظرا لصعوبة للفقراء

ذلك، حٌث كانت اإلٌرادات  ونحو السحب فً معٌن بسقؾ التقٌد فً األموال كباقً المصارؾ

 ( ستة مالٌٌن.3129)( إلى 3128)المرحلة من سنة 
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 (261)عن  فٌها الفرد حصة ٌقل التً قلة المبلػ المقدر لتحدٌد فبة الفقراء والمساكٌن هً األسر 

، خاصة فً ظل ارتفاع األسعار، فمثال األسر (3128 لسنة 24 )قرار حسب الشهر فً دٌنارا  

( دٌنارا  فإنهم ال ٌعتبروا من الفقراء والمساكٌن حسب القانون ، 461)المكونة من شخصٌن ودخلهم 

عندما ـتأتً هذه رؼم أن هذا المبلػ ال ٌكفً الحتٌاجاتهم، مما ٌسبب ذلك حرج إلدارة الصندوق 

 األسر إلى الصندوق لتطلب المساعدة.  

 بعض االقتراحات لزٌادة فاعلٌة صندوق الزكاة 4.4.9

 التً الشخصٌة المقابالت هناك بعض االقتراحات لزٌادة فاعلٌة صندوق الزكاة مصراتة حسب     

 وهً: فٌه المسؤولٌن مع أجرٌت

 الدٌنٌة بالقٌم ل تقوٌة الجانب اإلعالمً للمكتب، وربطهبفقه الزكاة، وذلك من خال بالتوعٌة االهتمام 

ا المكلفٌن قٌام على بما ٌساعد  الصحٌحة.  المعلومات بتقدٌم طوع 

 .ٌجب تدرٌس مقرر محاسبة الزكاة بالجامعات وباألخص كلٌات االقتصاد 

 توفٌر محاسبٌن لدٌهم دراٌة فقهٌة فً صندوق الزكاة، وذلك بإقامة المحاضرات والدورات 

 التدرٌبٌة

 مستوٌاتهم ومجاالتهم. مختلؾ على ومكاتبه بالصندوق للعاملٌن شاملة تدرٌب خطة وضع 

 القانونٌة بالخصوص. جمٌع النصوص تفعٌل 

 عدم فً ظل تشكٌل لجنة مشكلة من محاسبٌن وفقهاء لحساب زكاة الشركات والمؤسسات، وخاصة 

 الزكاة.  صندوق مكاتب فً مختصة بذلك إدارة وجود

  ٌنبؽً اتخاذ اإلجراءات والخطوات الفاعلة لتبنً مبدأ اإلعفاء الضرٌبً لمقدار الزكاة المدفوعة؛

 وذلك لتشجٌع التجار على دفع زكاتهم للصندوق، كما هو الحال فً بعض الدول اإلسالمٌة.

 عوا لهم حتى ٌستطٌ إنتاج تقدٌم الزكاة إلى الفقراء والمساكٌن القادرٌن على الكسب فً شكل وسابل

شهر ٌونٌو  الزكاة صندوق دٌوان الكسب بأنفسهم وٌخرجوا من دابرة الفقراء والمساكٌن، وقد قام

 صندوق مكاتب لدى المسجلة والمحتاجة الفقٌرة األسر تخص كرٌمة ولفتة طٌبة بمبادرة 3129

 من عدد لتدرٌب المشروع هذا وٌهدؾ ،"الّرٌادة" مسمى تحت مشروع لٌبٌا مستوى على الزكاة

 .المشروع هذا من واالستفادة االلتحاق فً الراؼبٌن وأبنابهم الفقٌرة األسر معٌلً

   .وضع خطط وبرامج مدروسة للتخفٌؾ من مشكلة الفقر أو القضاء علٌها فً بالدنا 
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 . خالصة الدراسة9

وقد أوصت  النتابجمجموعة من  إلى توصلت قد نهاٌتها فً إن الدراسة القول ٌُمكن الختام وفً      

بعدة التوصٌات تساهم فً تحسٌن الواقع محاسبة الزكاة فً صندوق الزكاة، وأٌضا  تم اقتراح عدة 

 الدراسات المستقبلٌة حول موضوع محاسبة الزكاة لإللمام بهذا الموضوع من جمٌع الجوانب وهً:

 الدراسة نتابج :.2

التقارٌر المنشورة والمقابالت الشخصٌة التً تم الدراسة توصلت إلى النتابج التالٌة من خالل      

 :إجراؤها مع المسؤولٌن فً مكتب صندوق مصراتة

 والمجتمع للفرد استخراجها وأهمٌة الزكاة عموما، بفرٌضة المكلفٌن لدى الوعً نقص.  

 فإن العملً الواقع فً النظر وعند الزكاة، فرض ( إلى8::2)لسنة  (24) رقم الزكاة قانون ٌشٌر 

 الزكاة. بدفع اإللزام حٌث ؼٌر مطبق من القانون هذا

 والربط،  الفحص إدارة أو المكلفٌن الخدمات إدارة مثل: الزكاة، لحساب مختصة إدارات وجود عدم

 .والسودان السعودٌة مثل اإلسالمٌة بعض الدول فً كما دقٌق، بشكل تحدٌد الزكاة لتقدٌم خدمة

 زكاته دفع على التاجر ٌشجع ال قد وهذا الضرابب، من التاجر ٌعفً ال صندوق إلى الزكاة دفع. 

 صندوق ٌعتمد كما الطرفٌن دون إجبار، بٌن متبادلة ثقة عالقة بالمواطنٌن الزكاة صندوق عالقة إن 

  .المكلؾ فقط دون التحقق من صحتها ٌقدمها معلومات على الزكاة احتساب فً الزكاة

 صعوبة فً سبب مما صكوك هٌبة على كانت الزكاة إٌرادات أؼلب فإن المصارؾ أزمة بسبب 

(، وهذا أثر على 3128)سنة  المصارؾ فً عالقة دٌنار مالٌٌن ستة هناك أن تحصٌلها، حٌث

 عملٌة صرفها المستحقٌن لها.

 .عدم إلمام أؼلب المحاسبٌن بكٌفٌة تحدٌد وعاء زكاة عروض التجارة 

  عدم تقٌد جمٌع مكاتب الزكاة بنسبة توزٌع حصٌلة الزكاة بٌن مستحقٌها من مصارؾ الزكاة قرار

(، نظرا ألهمٌة وحاجة بعض المستحقٌن عن اآلخرٌن، مثال وصلت نسبة 3116)( لسنة 41)

 (.3126)%( فً سنة 3:حصة الفقراء والمساكٌن فً جمٌع مكاتب الزكاة مجتمعة إلى )

  دٌنارا   (261)فٌها فً األسرة عن  الفرد حصة تقل لتحدٌد األسر الفقٌرة، وهو أنقلة المبلػ المقدر 

 ، وخاصة لألسر التً عدد أفرادها قلٌال. (3128 لسنة 24 )قرار الشهر فً

 الدراسة توصٌات :.3   

 :ٌلً بما هذه الدراسة توصً         

 تعرٌؾ بقصد المختلفة اإلعالم وسابل خالل من المسلمٌن بٌن الزكوي الوعً زٌادة ضرورة 

 .الدولة اقتصادٌات المهم فً ودورها أدابها وكٌفٌة بأهمٌتها المواطنٌن

 وتطبٌقه على أرض الواقع. (8::2)لسنة ( 24) رقم الزكاة تفعٌل العمل بقانون 

 ًفً الزكاة تحتوي على محاسبٌن أكفاء حساب إضافة إدارات إلى مكتب صندوق الزكاة مختصة ف 

 الزكاة. احتساب

 والضرٌبٌة والتنسٌق بٌنها، الزكوٌة التشرٌعات صٌاؼة عند العناٌة من أكبر قدر إعطاء ضرورة 

  .الزكاة أداء على الناس وتشجٌع بٌنها، االزدواج حدوث لتجنب
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 من الزكاة صندوق أموال سحب تسهٌل على العاملة والمصارؾ المركزي المصرؾ مع االتفاق 

 .مستحقٌها على صرفها ٌسهل حتى المصارؾ،

 والمحاسبٌة الفقهٌة المعرفة لدٌهم أجٌال لتخرٌج وذلك الجامعات فً الزكاة ومحاسبة فقه تدرٌس 

الالزمة، وتلبً حاجة السوق لهذه الخدمة، حٌث ٌتم تدرٌس محاسبة الزكاة كفصل ضمن مادة 

 جامعة مصراتة.-المحاسبة الضرٌبٌة على أن تدرس فً مادة لوحدها مستقبال فً كلٌة االقتصاد 

 ( لسنة 41إعادة النظر فً قرار رقم )(بشأن مستحقً الزكاة، وبٌان قواعد صرؾ 3116 )

 حصٌلتها إلى مستحقٌها؛ ألنه ال ٌتماشى مع الواقع الحالً.

 .استفادة صندوق الزكاة اللٌبً من تجارب الدول اإلسالمٌة المتقدمة فً الزكاة مثل مالٌزٌا 

 التً ( بشأن تحدٌد الفقراء والمساكٌن بأنها األسر3128)( لسنة 24قم )إعادة النظر فً القانون ر 

الشهر، بحٌث ٌتماشى مع مستوى األسعار الحالٌة  فً دٌنارا   (261)عن  فٌها الفرد حصة تقل

 وأٌضا  مع االحتٌاجات الحالٌة، مع مراعاة لألسر قلٌلة العدد. 

 المستقبلٌة الدراسات :.4

إلى مزٌد من البحث والتوسع لتؽطٌة جمٌع جوانبه، ومنها مدى إلمام  ٌحتاج هذا الموضوع      

المكلفٌن بالزكاة وبكٌفٌة تحدٌدها ولمن تصرؾ، وأٌضا  إجراء دراسة مقارنة بٌن الضرٌبة والزكاة 

لمعرفة نقاط التشابه واالختالؾ بٌنهما وخاصة فً ظل االرتفاع المتزاٌد لحصٌلة الزكاة مقارنة 

 بحصٌلة الضرابب.
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 . قائمة المراجع52

 ، لبنان.بٌروتصادر،  ، دار( لسان العرب4::2ابن منظور، جمال الدٌن )

 . لبنان، بٌروت، الرسالة ، مؤسسة( الروض المربع2:71ابن قاسم، عبد الرحمن )

 القاهرة، القاهرة، مصر. ، مكتبة( المؽن2:79ً) عبد هللا ابن قدامه، موفق الدٌن

  والتوزٌع، الجٌزة، مصر. للنشر هجر ، دار( شرح الكبٌر4::2موفق الدٌن عبد هللا ) ابن قدامه،

    بٌروت، مصر. ،دار الكتب العلمٌة، ( الكاف5ً::2ابن قدامه، موفق الدٌن عبد هللا )

 الفكر، دمشق، سورٌا.دار  ،( القاموس الفقه2:99ًأبو حبٌب، سعدي )

 ، بٌروت، لبنان.دار طوق النجاة ،البخاري ( صحٌح3112البخاري، محمد بن إسماعٌل )

( دراسات فً محاسبة الزكاة، مجموعة النٌل العربٌة للطباعة والنشر، القاهرة، 3113خلٌفة، كمال )

 مصر.

 اإلسالمً، المطبعة الخضراء، طرابلس، لٌبٌا. الوقؾ فً مباحث (3118الزرٌقً، جمعة محمود )

 .لٌبٌا االقتصاد، كلٌة ماجستٌر، رسالة الزكاة، محاسبة( 3116) الفتاح عبد زقلوط،

 ( التطبٌق المعاصر للزكاة، منشورات جامعة األزهر، القاهرة، مصر.:311شحاتة، حسٌن )

 الزكاة، طرابلس، لٌبٌا. لدٌوان السنوي ( التقرٌر3126) اللٌبً الزكاة صندوق

، الدمام، دار ابن الجوزي ،( الشرح الممتع على زاد المستقنع3118العثٌمٌن، محمد بن صالح )

 السعودٌة.

 األردن. ،، عمانالمكتبة اإلسالمٌة، ( الموسوعة الفقهٌة3119اٌشه، حسٌن بن عوادة )وع

 ، القاهرة، مصر.المكتبة التوفٌقٌة، الملخص الفقهً ،(3114الفوزان، صالح )

قواعد صرؾ  ( بشأن تحدٌد مستحقً الزكاة وبٌان3116) 41قرار اللجنة الشعبٌة العامة رقم 

 حصٌلتها.

( بشأن تحدٌد أسس وضوابط تحمٌل الزكاة 3128) 24قرار ربٌس مجلس ادارة صندوق الزكاة رقم 

 وصرفها.

( بحوث فً محاسبة الزكاة والضرابب، دار جامعة أم درمان اإلسالمٌة 3111متولً، عصام الدٌن )

 درمان، السودان. للطباعة والنشر، أم

 االقتصاد، كلٌة دكتوراة، رسالة للزكاة، والتوزٌعً اإلنمابً الدور( 2:99) اللطٌؾ عبد نعمت مشهور،

 .القاهرة جامعة

 مصلحة بإدارة التفصٌلٌة الضرٌبٌة االٌرادات عن ( تقرٌر3129) مصراتة الضرابب مصلحة

 الضرابب، مصراتة، لٌبٌا.

الشرٌعة اإلسالمٌة، ( األصناؾ التً تصرؾ لها الزكاة فً :311المعهد العالً لعلوم الزكاة )

 الخرطوم، السودان.

 المكتب، مصراتة، لٌبٌا. ونشاطات أعمال عن ( تقرٌر3123مصراتة ) الزكاة صندوق مكتب
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 .لٌبٌا، مصراتة المكتب، ونشاطات أعمال عن تقرٌر( 3128) مصراتة الزكاة صندوق مكتب

 مصراتة، لٌبٌا.المكتب،  ونشاطات أعمال عن ( تقرٌر3129مصراتة ) الزكاة صندوق مكتب

 ( محاسبة الزكاة، مجموعة النٌل العربٌة للطباعة والنشر، القاهرة، مصر.3112الملٌجً، فؤاد )

 المعاٌٌر الشرعٌة، المنامة، البحرٌن. (3128اإلسالمٌة ) المالٌة للمؤسسات والمراجعة المحاسبة هٌبة


