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 لدراسة التنفيذي امللخص
 اخلريية اجلمعيات يف الفطر زكاة وتوزيع استالم اكزمر واقع

 تطويرها وآليات الشرقية باملنطقة
 
 فيها السؤال يكثر واليت اإلسالمي الفقه يف املهمة املوضوعات من الفطر زكاة موضوع ُيعد        

 الفرد اةحي يف العظيم األثر هلا أن كما به، الرتباطها عام، كل من رمضان شهر يف عنها واالستفسار
 نفسه، فتصفو العليا هي يده تكون أن على وتعوده والعطاء البذل على املسلم ُتدرب فهي واجلماعة،
 من كل خيرجها الفطر وزكاة.  باآلخرة ويفوز الدنيا يف فيسعد خري لكل مبعًثا ويكون روحه، وتسمو
 بأخذها، واآلخذ بإخراجها رجاملخ فيسعد املال، لزكاة آخًذا كان ولو حتى وليلته العيد يوم قوت ميلك
 اهلل بنعمة ويصبحون قلوبهم فتتألف ومغاربها، األرض مشارق يف املسلمني مجيع على سعيًدا عيًدا ويكون
 . إخواًنا
يقوم  أن املزكي فعلى لذلك املناسبة، وبالطريقة الشرعي وقتها يف الفطر زكاة أداء ألهمية ونظًرا         

 أنها إىل يطمئن اليت اجلهة حياء الشعرية وتزكية النف  وتطهريهاأأو خيتاربإخراج زكاة فطره بنفسه إل
 استالم على ويقوم الصحيح يف حال تعذر عليه إجياد املستحق لزكاة الفطر، مكانها يف زكاته ستضع
 ياتمجع السعودية العربية باململكة الشرقية باملنطقة املعلوم وقتها يف مستحقيها على وتوزيعها الفطر زكاة
 وزارة مظلة حتت نظامي بشكٍل عمله ميارس بعضها املقدرة وأدوارها الطيبة جهودها هلا كثرية خريية
 إىل عملها حيتاج لذا رقابة دومنا اجتهادي بشكل ذاته بالدور يقوم اآلخر وبعضها االجتماعية، الشؤون
 . اخلدمة وجودة فعالية يضمن مبا لتوجيه وجهدها تطوير
 زكاةالفطر، وتوزيع استالم مراكز ، مت حتديد مشكلة الدراسة يف معرفة واقعا على ذلكواستناًد         
 تطويرها. الشرقيةأ وحتديد آليات باملنطقة اخلريية اجلمعيات يف

 يف الفطر زكاة وتوزيع استالم مراكز واقع على التعرفاجة إىل احل وبرزت أهمية هذه الدراسة من
 والقصور الضعف مواطن عن والكشفأ الفعالة ممارساتها حتديد يف شرقيةال باملنطقة اخلريية اجلمعيات

 ورفع آدائها  تطوير آليات إىل تواجههاأ والتوصل اليت والتحديات املعوقات املمارساتأوحتديد تلك يف
 االستفادة يف خارجها أو السعودية العربية اململكة داخل الناجحة كفاءتهاأمن خالل االطالع على التجارب

 يف الشرقية باملنطقة اخلريية اجلمعيات تساعد ودقيقة مقرتحة آلية وضع يف واملساهمة الفعالة خرباتها نم
 جودة تضمن ومشرتكة فعالة مقرتحة إجرائية آليات أفضلأووضع بشكل الفطر زكاة وتوزيع استالم
نها من البقاء الشرقية، ومتكي باملنطقة اخلريية اجلمعيات يف الفطر زكاة وتوزيع استالم مراكز

 وفتح مراكز جديدة. واالستمرارية يف تقديم اخلدمات للمستفيدين،
وطرحت الدراسة سؤااًل يتعلق بواقع مراكز استالم وتوزيع زكاة الفطر يف اجلمعيات اخلريية          

 باملنطقة الشرقية. إضافة إىل سؤال آخر يتعلق بآليات تطويرها لتقدم خدمة أفضل . 
 



 

 

 يف الفطر زكاة توزيع على القائمة اخلريية اجلمعيات متركز وافرتضت الدراسة أن معرفة            
 نقص جديدةأومعرفة توزيع مراكز وبناء توزيعها يف النظر يؤدي إىل إعادة بعينها جغرافية نطاقات
 بالوقت النطاقات تلك يف املستفيدين إىل الفطر زكاة توصيل على العمل ثم ومن أخرى مناطق يف اخلدمات

 زكاة وتوزيع استالم عن املسؤولة اخلريية اجلمعيات ممارسات املناسبأكما افرتضت الدراسة تنوع
 اخلريية اجلمعيات لدى واضحة آلية وجود بني إحصائًيا دال ارتباط الفطر، وافرتضت الدراسة أيًضا وجود

 فئات إىل للمستفيدين تقسيمها – الفطر زكاة لربنامج جلنة ختصيصها: ) و الفطر زكاة وتوزيع استالم يف
 – العربية باللغة الناطقني لغري خدمتها – املستفيدين ملقر الفطر زكاة بتوصيل قيامها – احلاجة حسب
كما  (.تستقبلها اليت الفطر زكاة كفاية – العيد صالة قبل املستفيدين على الفطر لزكاة توزيعها

 اخلريية اجلمعيات آراء وتباين أفطرهم زكاة جإخرا يف املزكني ممارسات افرتضت الدراسة تنوع
 من الفطر لزكاة املستفيدين استالم طرق الفطرأ وتنوع زكاة استالم طبيعة حول منها واملستفيدين
 اخلريية اجلمعيات تواجه اليت والتحديات الصعوبات اخلرييةأ وافرتضت الدراسة أيًضا أن معرفة اجلمعيات
 الواقع تالم  مقرتحة حلول بإجياد التفكري يؤدي إىل الشرقية باملنطقة الفطر زكاة توزيع على القائمة
 على القائمة اخلريية اجلمعيات يف واملشرفني العاملني مقرتحات التحدياتأوأن معرفة تلك على للتغلب
 معرفة يف واملادي البشري والكادر اخلدمات تطوير حول الشرقية باملنطقة الفطر زكاة وتوزيع  استالم
 باقي يف تطبيقها ميكن واليت املناسب بوقتها ملستحقيها وتوزيعها الفطر زكاة الستالم الطرق بأنس

   . اململكة  مناطق
 باملنطقة اخلريية اجلمعيات يف الفطر زكاة وتوزيع  استالم متثلت حدود الدراسة يف مراكزو              

 للجمعيات األرز الشرقيةأ وموردوا باملنطقة الشرقيةأ واملزكون باملنطقة الزكاة الشرقيةأ ومستحقوا
 هـ .1436اخلريية باملنطقة الشرقيةأ وطبقت أدوات الدراسة يف النصف الثاني من عام 

وانتهجت الدراسة األساليب العلمية يف مجيع مراحلها بدًءا جبمع البيانات، ومروًرا بتفريفها وحتليلها، ثم 
االستبيانات، واملقابالت الشخصية، إضافة إىل جمموعات  استخالص نتائجها، فقد استخدمت الدراسة

. ومجع البيانات من مصادر عدة منها: جتارب الدول اإلسالمية يف برنامج Focus Groupsالرتكيز 
العنكبوتية اليت تناولت  زكاة الفطر أ والدراسات السابقة، واملصادر، والكتب، واملراجعأ والشبكة

 يانات عن العينة من القائمني على برنامج زكاة الفطر من اجلمعياتموضوع الدراسةأكما مت مجع ب
باملنطقة الشرقية باستخدام االستبيانات والدراسة امليدانية واملقابالت الشخصيةأ وكذلك عينات  اخلريية

 من املزكنيأ واملستحقني لزكاة الفطرأ واملوردين للجمعيات اخلريية .

لعلمية اإلحصائية املتخصصة يف عرض البيانات وتفسريها وحتديد طبيعة واستخدمت الربامج ا              
ومنهج     Descriptive Approach الوصفي العالقة بني املتغريات. واتبعت الدراسة ثالثة أساليب هي

 . Deductive Approach األسلوب االستنتاجيو  CaseStudyدراسة احلالة
 باملنطقة اخلريية اجلمعيات يف الفطر زكاة وتوزيع استالم راكزم مت إعداد دراسة " واقع              

عدة اجتماعات للفريق البحثي وعرض عقد تطويرها " يف عدة مراحل: مت يف املرحلة األوىل  الشرقية وآليات
( مجعيات خريية )قطرأ 8بعض التساؤالت حول موضوع زكاة الفطرأ ثم قام الفريق البحثي بزيارة )

ياضأ وجدة(أ كما اطلع الفريق البحثي على جتارب الدول اإلسالمية يف برنامج زكاة والبحرينأ والر



 

 

الفطرأ وعقد ورشة عمل مع اجلمعيات اخلريية القائمة على استالم وتوزيع زكاة الفطر باملنطقة الشرقيةأ 
ن( أ ومت بعد املوردو–املستحقون –املزكون –ثم إعداد وتطبيق استبانات على عينات من )اجلمعيات اخلريية 
 ذلك حتليل البيانات واستخالص النتائج، وعرضها وتفسريها .

لالستماع ملا توصل إليه الفريق  Focus Groupكما مت عقد اجتماع  جمموعة تركيز                
البحثيأ واملساهمة يف وضع مقرتحات لعملية تطوير مراكز استالم وتوزيع زكاة الفطر يف اجلمعيات 

 ملنطقة الشرقية .اخلريية با

ونتيجة لذلك، فقد توصل الفريق البحثي لثالثة مقرتحات إجرائية تنفيذية ميكن أن تسهم              
تطوير مراكز استالم وتوزيع زكاة الفطر يف اجلمعيات اخلريية باملنطقة الشرقيةأ لتصبح  بفاعلية يف 

 عاليته .منوذًجا يستفاد منه يف خمتلف مناطق اململكة بعد جتربة ف
ومت تنظيم هذه الدراسة يف تسعة فصول. اشتمل الفصل األول على مدخل ملشكلة الدراسة،            

وحتديد مشكلة الدراسة، وأسئلتها وأهدافها واملنهجية املتبعة يف إعدادها. أما الفصل الثاني فهو عبارة عن 
 السابقة الفصل الثالث على الدراساتواالجتماعية. يف حني ركز  النفسية وآثارها الفطر زكاة ماهية
 العربية اململكة داخل الفطر زكاة وتوزيع استالم يف وممارسات الدراسةأ ومت عرض جتارب وفروض
الفطرأ  بزكاة املرتبطة وخارجها يف الفصل الرابع . أما الفصل اخلام  فقد احتوى على الفتاوى السعودية

لفصل السادس أ واستعرض الفريق البحثي نتائج فروض كما مت عرض منهج الدراسة وإجراءاتها يف ا
 وتوزيع الستالم مقرتحة إجرائية الدراسة وتفسريها يف الفصل السابع. واشتمل الفصل الثامن على مناذج

الشرقية. واحتوى الفصل السادس على خطة التطوير. أما  باملنطقة اخلريية اجلمعيات الفطر يف زكاة
 ن خامتة وتوصيات .الفصل التاسع، فهو عبارة ع

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 نتائج الدراسة
 

 أدناه توضيح ألهم النتائج اليت توصلت  إليها الدراسة:      

 . القرى مكان يف من أكثر على الفطر لزكاة توزيع مراكز يوجد ال -1
 أكثر على الفطر لزكاة توزيع مراكز لديهم يتوافر ال األحياء من (%50أ87تبني أن ) -2

 .التوزيع  لسهولة مكان من
 من أكثر على الفطر لزكاة توزيع مراكز  لديهم يتوافر ال املراكز من (%80تبني أن ) -3

 .التوزيع  لسهولة مكان
 من أكثر على الفطر لزكاة توزيع مراكز لديهم يتوافر ال املناطق من (%50تبني أن ) -4

 .التوزيع  لسهولة مكان
 خارج من الفطر زكاة تستقبل ال باحملافظات املوجودة اجلمعيات من (%75تبني أن ) -5

 .النطاق 
 (%35)أ اخلريية من اجلمعيات %(60)والعينية  النقدية الفطر زكاة نسبة من يستقبلون -6

 .فقط  العينية الفطر زكاة يستقبلون
أ اخلريية اجلمعيات من (%20الفطر ) زكاة على تشغيلية نسبة من يضيف  مصاريف -7

 .تضيف  ية المن اجلمعيات اخلري (%80بينما تبني أن )
 الفطر زكاة الستالم متنوعة طرق لديها يتوافر ال اخلريية اجلمعيات من (%60تبني أن ) -8

 .متنوعة  طرق لديها فقط (%35مقابل ) العينية
 الفطر زكاة الستالم ميسرة طرق للمزكي تقدم اخلريية اجلمعيات من (%65تبني أن ) -9

 . ميسرة  طرق لديها لي  (%30مقابل ) النقدية
أ  اجلغرايف نطاقها خارج من الفطر زكاة تستقبل اخلريية اجلمعيات من (%65بني أن )ت -10

 .اجلغرايف  النطاق خارج من الفطر زكاة يستقبلون ال منهم (%30مقابل )
 .رمضان  من األواخر العشر يف الفطر زكاة تستلم اخلريية اجلمعيات من (%65تبني أن ) -11
 العربية باللغة الناطقني لغري توعية برامج تقدم ال اخلريية اجلمعيات من (%55تبني أن ) -12

 .الربامج  هذه تقدم (%30مقابل ) يفأ  الفطر زكاة بأهمية
 .اخلريية اجلمعيات من (%70) الفطر زكاة لربنامج جلنة بتخصيص نسبة من يقوم -13
 اجلمعيات من (%95الفطر ) زكاة من للمستفيدين بيانات نسبة من يتوفر لديهم قاعدة -14

 .ةاخلريي
 يفأ اخلريية اجلمعيات من (%75) الفطر زكاة كمية لتحديد معيار نسبة من لديهم -15

 .معيار  لديهم يتوافر ال (%25مقابل )
 أاخلريية اجلمعيات من (%70املستفيدين ) لكافة الفطر لديهم زكاة نسبة من تكفي -16

 نيمسجل ليسوا جدد مستفيدين على الفطر زكاة بتوزيع يقوموا منهم (%60إال أن )
 .باجلمعيات 



 

 

 مستفيدين على يوزع وال فقط، لديهم املستفيدين على الفطر زكاة نسبة من يوزع  -17
  الفطر. زكاة وتوزيع استالم على القائمة اخلريية اجلمعيات من%(  80)آخرين 

 
أواًل : أهم الصعوبات التي تواجه مراكز استالم وتوزيع زكاة الفطر في الجمعيات الخيرية بالمنطقة 

 رقية من وجهة نظرها:الش

  الصعوبات اليت تواجه اجلمعيات اخلريية يف استقبال زكاة الفطر. 

 تدفق املزكني بعد انتهاء الوقت احملدد لالستالم . .1
 التأخري يف إخراجها . .2
 ازدياد أعداد املزكني من عام آلخر مما يسبب ضغط على االستقبال .  .3
 ساعات متأخرة من الفجر .تأخر تسليمها من املزكني عينًيا ونقدًيا إىل  .4
 عدم كفاية املستودعات واالزدحام وضعف تعاون اجلهات ذات االختصاص . .5

 الصعوبات اليت تواجه اجلمعيات اخلريية يف توزيع زكاة الفطر . 
 بعض املستفيدين غري موجودين يف منازهلم أثناء التوزيع . .1
 تفاوت جودة األصناف . .2
 دم كفايتها لدى جهات أخرى .زيادة زكاة الفطر لدى بعض اجلهات وع .3
 ضيق الوقت . .4
 حضور غري املسجلني وقت التوزيع أمام بعض اجلمعيات . .5
عدم حتقيق رغبات بعض املستفيدين من نوع األرز وإصرار بعضهم على االستالم يف  .6

 أوقات غري مناسبة .
 نقص الكادر البشري . .7
 اتساع نطاق خدمات بعض اجلمعيات . .8
 بعض اجلمعيات مما يؤدي إىل توزيع الزكاة يف وقت متأخر عدم حضور املستفيد ملقر  .9
 تكدس املستفيدون أثناء التوزيع . .10
 تعذر الوصول لألحياء القدمية . .11

 الصعوبات اليت تواجه اجلمعيات اخلريية يف املصاريف التشغيلية لربنامج زكاة الفطر. 
تزامها بقيمة قد ترتفع أسعار األرز وتتحمل بعض اجلمعيات مصاريف إضافية بسبب ال .1

 زكاة الفطر دون تغيري .
 عدم احتساب املصاريف التشغيلية من زكاة الفطر لدى بعض اجلمعيات اخلريية . .2
 قيام الربنامج على املتعاونني مبكافأة مقطوعة لنقص املتطوعني . .3
 زيادة أجور العمال والسيارات . .4

 
 
 



 

 

 ربنامج زكاة الفطر.الصعوبات اليت تواجه اجلمعيات اخلريية يف الكادر البشري ل 
 عدم وجود كادر يفي باحلاجة . .1
 نقص التدريب واخلربة الكافية . .2
 نقص املتطوعني .  .3
 قلة املتطوعني وتفاوت تأهيلهم وإجنازهم . .4

 الصعوبات اليت تواجه اجلمعيات اخلريية يف اخلدمات املساندة لربنامج زكاة الفطر . 
 عدم االهتمام باجلانب اإلعالمي . .1
 لى توفري الكادر البشري .عدم القدرة ع .2
 عدم كفاية السيارات للتوزيع ومكان للتخزين . .3
 التوزيع قبل صالة العيد . .4

 ثانًيا: الصعوبات اليت تواجه املزكني يف برنامج زكاة الفطر من وجهة نظرهم:
 . حتري اختيار اجلهة اليت تقوم بتوزيع زكاة الفطر لالطمئنان لوصوهلا ملستحقيها .1
 يلها للمحتاجني . . طريقة توص2
 . ضيق الوقت .3
 . عدم وجود طريقة إلكرتونية لتسديد زكاة الفطر .4
 . قلة عدد اجلمعيات اليت تقوم تنفيذ برنامج زكاة الفطر . 5
 . التأخر يف اإلعالن عن أماكن استالم زكاة الفطر .6
 . الزحام يف أماكن استالم وتوزيع زكاة الفطر  . 7
 اخلريية ألساليب تقليدية يف استالم وتوزيع زكاة الفطر .. استخدام اجلمعيات 8
 . قلة املؤهلني يف استالم وتوزيع زكاة الفطر .9
 . قلة منافذ االستقبال املالي لزكاة الفطر .10

 ثالًثا : الصعوبات اليت تواجه املستحقني يف برنامج زكاة الفطر من وجهة نظرهم:
 الزحام الشديد . .1
 معرفة مكان التوزيع . .2
 التأخري يف استالم الزكاة . .3
 عدم الرتتيب والتنظيم يف التوزيع . .4
 حرص اجلمعية على أخذ توقيع املستحق باالستالم . .5
 ضيق الوقت عند استالم الزكاة . .6

 رابًعا: الصعوبات اليت تواجه املوردين لربنامج زكاة الفطر من وجهة نظرهم:
 نوعية األرز . .1
 الرتدد يف الشراء . .2
 املستحقات . التأخر يف سداد .3
 تأخر تواصل مندوب اجلهة اخلريية مع املورد . .4



 

 

 طلب اجلهة نوعيات حمددة قد يكون هناك أفضل منها يف اجلودة والسعر . .5
 تأخر حتديد وقت ومكان استالم الزكاة . .6
املوافقات املتأخرة اليت تأتي للمورد مما يسبب لنا اإلحراج وذلك بسبب طلب بعض  .7

 ز اجلهة وامسها على املنتج .اجلهات اخلريية إضافة رم
 التأخر أحياًنا يف مواعيد االستالم لعدم توفر مكان لديهم للتخزين . .8

 الصعوبات اليت تواجه املوردين عند تسليم فطرة زكاة الفطر للجهات اخلريية . 
 عدم توفر عمالة ليلة العيد . .1
 عدم ترتيب املستودعات . .2
 عدم حتديد موظف حمدد للتعامل معه . .3
 اجد املوظفني يف مقر اجلمعية أحياًنا .عدم تو .4
 عدم التنظيم يف آلية التوزيع . .5

 
 مقرتحات تطوير مراكز استالم وتوزيع زكاة الفطر:

 أواًل: مقرتحات اجلمعيات اخلريية لتطوير مراكز استالم زكاة الفطر:
 استالمها نقدي وعيين . .1

 فتح منافذ استالم جديدة . .2
 كائن دفع آلي .تنوع وسائل استالمها أ وتوفري م .3
 أن ُيفتح باب االستالم النقدي من بداية شهر رمضان . .4
 توفري مراكز استالم مناسبة يف األحياء . .5
 وصوهلا للجمعية بوقت كاف . .6
 توفري مستودع مركزي . .7
 توعية أفراد اجملتمع بأهمية الثقة يف اجلمعيات والسداد النقدي املبكر . .8
 للتغلب على االزدحام . توفري كوبونات بداًل من كتابة السندات .9
 وضع برنامج متكامل يشمل خطة حمكمة لإلعالن واالستالم . .10

 مقرتحات اجلمعيات اخلريية يف توزيع أفضل لزكاة الفطر. 
 توفري مراكز توزيع باألحياء يتوفر بها مسارين للرجال والنساء . .1
 التنسيق مع املرور ودوريات األمن واألمانة أ واجلهات ذات العالقة . .2
 صاهلا ملنازل املستحقني بشرط وجودهم .إي .3
 وضع قوائم جاهزة تساعد يف عملية التوزيع . .4
 االستعداد بالكادر البشري املناسب عدًدا وتأهياًل .  .5
 عدم التقيد بالتوزيع ليلة العيد . .6
 نشر التوعية جبواز الوكالة الشرعية لتسهيل عملية التوزيع . .7

 



 

 

 التشغيلية لزكاة الفطر مقرتحات اجلمعيات اخلريية يف املصاريف. 
 أن يتم احتساب املصاريف التشغيلية من القيمة النقدية لزكاة الفطر . .1
 أن حتدد نسبة ملصاريف التشغيل يتحملها املزكي خبالف قيمة زكاة الفطر . .2
 أن يتحملها فاعلي اخلريأ أو الشركات واملؤسسات جزء من املصاريف التشغيلية. .3
 ساعد يف التوزيع . استئجار سيارات وكادر بشري ي .4

 .مقرتحات اجلمعيات اخلريية يف الكادر البشري لربنامج زكاة الفطر 
 تزويدهم باخلربة الالزمة من خالل التأهيل . .1
 االعتماد على املوظفني واملتعاونني بأجر إضايف للتغلب على نقص املتطوعني . .2
 توعية اجملتمع بأهمية التطوع من أجل شعرية زكاة الفطر . .3

 اجلمعيات اخلريية يف اخلدمات املساندة لربنامج زكاة الفطر مقرتحات. 
 توفري مستودعات كبرية . .1
 توفري عدد كاف من السيارات . .2
 –املرور  –التنسيق مع بعض اجلهات اليت ميكن االستفادة منها مثل )القطاع اخلاص  .3

 اجلهات ذات العالقة ( . –اجلمعيات األخرى  –شركات النقل 
 ن بداية الشهر .استقبال الزكاة م .4
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 عمل دعاية كافية لتعريف الناس بها . .6
 التنسيق مع املورد قبل شهرين إىل ثالثة أشهر من املوسم بعد توقيع العقد . .7
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 الشرقية باملنطقة اخلريية اجلمعيات يف الفطر زكاة وتوزيع الستالم مقرتحة إجرائية مناذج
بداية يود الفريق البحثي اإلشارة إىل مشروع دراسة تطوير مراكز استالم وتوزيع زكاة الفطر يف          

از للخدمات االستشارية اإلدارية اجلمعيات اخلريية باملنطقة الشرقية والذي يتوىل تنفيذه مؤسسة أول إجن
بتمويل من )مؤسسة عبدالرمحن بن صاحل الراجحي وعائلته اخلريية ومؤسسة سامل بن أمحد باحلمر 

 وعائلته اخلريية(.
 
 باملنطقة اخلريية اجلمعيات متكني يف ُتسهم تنفيذية مقرتحة آلليات تصوًرا الدراسة وتقدم         

 على إجيابًيا ينعك  مبا يسري ومنظم بشكل الفطر زكاة وتوزيع تالماس من عامة، بصفة  الشرقية،
 .متميزة  خدمة تقديم خالل من واملستحق لزكاة الفطر املزكي رضا حتقيق
 
وحيث اعتمدت الدراسة على تقييم واقع مراكز استالم وتوزيع زكاة الفطر يف اجلمعيات اخلريية            

سائل منهجيةأ وأدوات علمية يف رصد الواقع وحتليله كاملسوحات من حيث كفاءة اخلدمة باستخدام و
امليدانيةأ واستطالع آراء الفئات املستهدفةأ وورش عملأ وجمموعات نقاش مركزة ؛ بغرض فهم واقع زكاة 

 .بالشكل األمثل ويف الوقت املناسبالفطر والتحديات اليت تواجهها ووضع آلية متطورة الستالمها وتوزيعها 
 
 يقوم أن الفطر زكاة لشعرية إحياًءا الفقهاء آراء استقراء خالل من الدراسة فريق يرى كما واألوىل        

 بشكل الفطر زكاة إخراج بأهمية اجملتمع أفراد توعية خالل من ذلك ويتحقق  ؛ بنفسه بإخراجها املزكي
 :طريق  عن التوعية وتتم للمستحق املزكي من مباشر

 أبو روى بتوضيح احلكمة من مشروعية زكاة الفطر فقدهيئة كبار العلماء ؛   -أ 
 صلى اهلل رسول فرض:  قال أنه عنهما اهلل رضي عباس ابن عن ماجه وابن  داود،
  للمساكني، وطعمةأ والرفث اللغو من للصائم طهرة الفطر زكاة وسلم عليه اهلل
  من صدقة فهي الصالة بعد أداها ومن  مقبولة، زكاة فهي الصالة قبل أداها فمن

 ،54 ص ،3 ج:  داود أبي سنن ، 792 ص الزكاة، كتاب:  األوطار نيل) الصدقات
إضافة إىل بيان أهمية إخراج الفرد زكاة فطره  (٥٨٥ ص ،١ ج: ماجة ابن سنن

 بنفسه واألثر الذي ينعك  على املستحق واملزكي مًعا.
 ينية بعد الصالة.خطباء اجلوامع وأئمة املساجد من خالل خطب اجلمعة والدروس الد -ب 
يف املدارس واجلامعات من خالل توعية الطالب والطالبات بأهمية إحياء شعرية زكاة  -ج 

 الفطر بأنفسهم وإخراجها بأنفسهم للمستحق مباشرة.
 من خالل وسائل اإلعالم. -د 



 

 

 تفعيل دور مراكز األحياء يف التوعية بأهمية إخراج املزكي زكاة فطره بنفسه. -ه 
اليت من املمكن أن خيسرها املسلم وبالتالي اجملتمع إذا مل بيان الفوائد العظيمة  -و 

 خيرج كل فرد منا زكاة فطره بنفسه مثل:
 .شخصًيا عليهم والتعرف الفقراء مع اجلسور بناء -1
 اليت أنعم اهلل عليه بها. للنعم تقدير املسلم -2
ملموس  شيء الصيام شهر التعاطف الذي ُبين لدي املسلم من جيعل -3

قديم مساعده ألخيه املسلم يف وقت حيتاج فيه من خالل شعوره بت
 هلذه املساعدة.

 املسلمني. بني واالقتصادية االجتماعية كسر احلواجز -4
 قادًرا على ويكون مشاكلهم يعلم املسلم القادر أكثر عن سوف -5

 فيما يستطيع تقدميه هلم. مساعدتهم
تعليم الوالدين للطفل بأهمية إخراج زكاة الفطر بنفسهأ وذلك من  -6

 الل تعليمه وزن الفطرة.خ
تنمية مهارة االستقاللية واالعتماد على النف  من خالل حماكاة  -7

القدوة يف إخراج زكاة الفطرأ ويفضل أن يقوم اآلباء باصطحاب 
 األبناء أثناء إخراج الزكاة.

ويف حال تعذر على املزكي إخراج زكاة فطره للمستحقني مباشرة يقرتح الفريق البحثي بعض         
 اآلليات التنفيذية لتساعد املزكي على إخراج زكاة فطره من خالل بعض اجلمعيات اخلريية.

 النماذج  املقرتحة : يف  وقبل عرض النماذج املقرتحة يعرض الفريق البحثي املفاهيم اإلجرائية الواردة    
    

 املفاهيم اإلجرائيةالواردة يف النماذج املقرتحة :
 املزكي : -1
من جتب عليه زكاة الفطر أ ويقوم باختاذ القرار يف طريقة إخراجه للزكاةأ إما بشكل عيين  هو        

حيث يقوم بتسليمها للمستحقني مباشرةأ أو بتسليمها بشكل عيين للجمعيات اخلرييةأ أو بشكل نقدي 
 للمركز الرئي  باجلمعيةأ أو عن طريق حتويل بنكي حلساب اجلمعية.

 

 جلمعيات اخلريية :اجلمعية اخلريية/ ا -2
هي اليت تقوم على استالم زكاة الفطر من املزكني وتوزيعها على املستحقنيأ من خالل تغطية مالية          

 وإدارية ونطاق جغرايف أ ومتارس نشاطها وفًقا ملا يلي : 
 التهيئة لتنفيذ الربنامج وفق أفضل املعايري . -أ 
 ذا الربنامج يف البنوك .فتح وختصيص احلساب / احلسابات املطلوبة هل  -ب 
 تشكيل جلنة لتنفيذ الربنامج . -ج 
 اإلشراف املباشر على عمل اللجنة ومتابعة تنفيذ الربنامج . -د 



 

 

 جلنة زكاة الفطر : -3
هي جلنة مؤقته أو مومسية يتم تشكيلها من جمموعة أعضاء ممثلني للجمعية اخلريية القائمة على          

( أشهر منذ 5-4تنفيذ الربنامج حيث يستمر عملها ملدة ترتاوح بني )استالم وتوزيع زكاة الفطر لغرض 
انطالقها وحتى انتهاء أعماهلاأ وغالًبا يتم تشكيلها بنهاية شهر مجادى األوىل من كل عام ويتمثل دورها 

 -فيما يلي : 
 التنسيق وعقد الشراكات مع األطراف واجلهات ذات العالقة لتنفيذ الربنامج . -أ 
 ر العينية.حصر زكاة الفط -ب 
 حصر زكاة الفطر النقدية واحملولة عن طريق البنوك . -ج 
التعاقد مع املوردين لتأمني زكاة الفطر العينية )األرز( جبودة عالية ويف الوقت  -د 

 املناسب .
تسليم زكاة الفطر ملراكز التوزيع التابعة للجمعية اخلريية ليتم توزيعها على  -ه 

 املستحقني يف الوقت املناسب .
اة الفطر للجمعيات اخلريية خارج النطاق اجلغرايف وفًقا للتنسيق املسبق تسليم زك -و 

 مع تلك اجلمعيات .
ختزين الفائض من الزكاة يف مستودعات اجلمعيات اخلريية ليتم تسليمها  -ز 

 للمستحقني يف أوقات الحقة وفًقا حلاجة املستحقني .

 
 املوردين :-4
لفطرأ ويتم التعاقد معهم من قبل اجلمعية اخلرييةأ ويكون هم الذين يتولون توريد أصناف زكاة ا        

 دورهم وفًقا للتالي :
توريد زكاة الفطر وفًقا لالشرتاطات احملددة يف العقد ومبا يضمن جودة األرز وغريه  -أ 

 من أصناف زكاة الفطرأ والتسليم يف الوقت احملدد.
 ايصال زكاة الفطر إىل مستودعات اجلمعية اخلريية. -ب 
 ة الفطر إىل اجلمعيات اخلريية خارج النطاق اجلغرايف.ايصال زكا -ج 
 ايصال زكاة الفطر إىل مراكز التوزيع التابعة للجمعية اخلريية املنفذة للربنامج. -د 
ايصال زكاة الفطر مباشرة إىل املستحقني املسجلني لدى اجلمعية اخلريية املنفذة  -ه 

 لربنامج زكاة الفطر.

 
 مستودعات اجلمعية اخلريية :-5
هي األماكن املخصصة من قبل اجلمعية اخلريية لتخزين زكاة الفطر العينية املستلمة من املزكني           

واملوردين أ واالحتفاظ بالفائض منها حلني توزيعها على مستحقيهاأ وحسب توصيات جلنة زكاة الفطر 
 باجلمعية.

 



 

 

 اجلمعيات اخلريية خارج النطاق اجلغرايف :-6
عيات اخلريية املوجودة خارج النطاق اجلغرايف للجمعيات املنفذة للربنامجأ حيث يتم هي اجلم           

التنسيق معها الستقبال الفائض من زكاة الفطر وضمان توزيعها على املستحقني املسجلني لديها يف الوقت 
 الشرعي لزكاة الفطر .

 
 مراكز التوزيع : -7
بل اجلمعية اخلرييةأ أو اللجنة املشكلة املنفذة لربنامج هي األماكن اليت يتم ختصيصها من ق          

زكاة الفطر بغرض توزيع زكاة الفطر على املستحقني املسجلني لديهم وفًقا للنظام الذي أعدته اللجنة يف 
 عملية توزيع زكاة الفطر .

 
 املستحق لزكاة الفطر : -8
تالم زكاة الفطرأ سواء كان مسجاًل لدى هو الشخص الذي تنطبق عليه الضوابط الشرعية الس           

 اجلمعيات املنفذة لربنامج زكاة الفطر بالنطاق اجلغرايفأ أو املسجل لدى اجلمعيات خارج النطاق اجلغرايف.
 
 الشراكات : -9
هي اتفاق مربم بني اجلمعية اخلريية القائمة على استالم وتوزيع زكاة الفطر وعدد من اجلهات           

واخلاصةأ واخلريية ؛ بغرض حصول اجلمعية اخلريية على مساندة ومؤازرة أثناء استالم وتوزيع  احلكوميةأ
 زكاة الفطر.

 
 التغذية الراجعة : -10
هي ردود األفعال اإلجيابية والسلبية من املزكني لزكاة الفطر واملستحقني هلا جتاه ما تقدمه           

 عملية استالمها وتوزيعها. اجلمعية اخلريية من تسهيالت وخدمات تيسر
 

 أوال : النموذج األول خاص جبمعية خريية واحدة )أ( :
وهذا النموذج ميكن العمل به واالستفادة منه من قبل مجعية واحدة مثل اجلمعيات املوجودة بالقرى          

برنامج استالم وتوزيع أو اهلجرأأو اليت يعترب نطاقها اجلغرايف حمدودأ وتستطيع من خالل هذا املقرتح تنفيذ 
زكاة الفطر بكفاءة وفاعلية دون احلاجة لتحقيق شراكة مع مجعيات أخرىأ حيث تعمل على تنفيذ 

 -برنامج زكاة الفطر يف النطاق اجلغرايف هلاأ ويشتمل هذا النموذج على ما يلي :
 وفق هذا التصور تقوم اجلمعية بالتعامل مع أربع فئات رئيسة هي على الرتتيب :

 .اًل : املزكون أو
 ثانًيا: املوردون .

 .ثالًثا: الشراكات 
 .الفطر  لزكاة رابًعا: املستحقون



 

 

وقبل التعامل مع الفئات األربع السابقة تقوم اجلمعية اخلريية ببعض اإلجراءات التمهيدية لربنامج استالم     
 وتوزيع زكاة الفطر يوردها الفريق البحثي فيما يلي :

 الفطر . زكاة وتوزيع الستالم زمين إجرائي خمطط إلعداد جلنة يلبتشك اجلمعية تقوم -1
 اخلطة لوضع اجتماعات عقد خالل من الثاني مجادي بداية شهر من اللجنة عمل يبدأ -2

  الزمنية .
 . الزمنية من قبل اجلمعية  اخلطة اعتماد -3
  غرايف اجل نطاق اجلمعية ضمن الفطر لزكاة للمستحقني بيانات قاعدة بعمل اللجنة تقوم -4
 .بنكيأ جلمع قيمة زكاة الفطر حساب بتخصيص اللجنة تقوم -5
ختصيص اللجنة ملراكز استالم وتوزيع زكاة الفطر موزعة على النطاق اجلغرايف  -6

 للجمعيةأ مع مراعاة فصل مراكز االستالم والتوزيع عن بعضها.
-ت اخلرييةتقوم اللجنة بالتواصل مع اجلهات اليت يتوفر بها متطوعني مثل )بعض اجلها -7

 إدارات التعليم(. –املدارس -اجلامعات
تقوم اللجنة بتحديد وقت بداية االستالمأ وموعد االنتهاء من االستالم النقدي والعيين  -8

بفرتة كافية تسمح هلا حبصر عدد الفطرات اليت وصلتهاأ وعدد املستحقني املسجلني 
الة وجود فائض أو عجز باجلمعية ؛ ليتسنى هلا معرفة مدى كفايتها من عدمهأ ويف ح

تقوم بالتنسيق مع مجعية خريية خارج نطاقها اجلغرايفأ وترسل هلا الفائض يف حالة 
 وجودهأ أو تستقطب منها ما يسد حاجة املستحقني املسجلني بها.

 
 أواًل: املزكون :

 لدفع زكاة للمزكني وتسهيالت تقدم اللجنة القائمة على استالم وتوزيع زكاة الفطر باجلمعية خدمات    
يف حال  1فطرهم النقديةأ أو تسليم العينية للجمعية بأكثر من طريقة من بداية شهر رمضانأ أو شهر شعبان

رأت اجلمعية أن هذا األمر سيقلل من الزحام وحيل كثري من املشكالتأ حيث ميكنهم دفع زكاة 
ب البنكي املخصص لزكاة الفطر فطرهم نقًدا للجمعية من خالل مراكز االستالمأ أو دفعها نقًدا للحسا

الذي أنشأته اجلمعية لذلكأ وميكن للجمعية أخذ مصاريف تشغيلية من املزكني يف الزكاة النقدية 
 وإبالغهم بذلك قبل تلقي الزكاة بأكثر من طريقة . 2والعينية

لوقت الشرعيأ وعلى اللجنة أن تطلب من املزكني توكيل اجلمعية عنهم يف إخراج زكاة فطرهم يف ا
وميكن للجمعية أن خترج زكاة الفطر عن املزكني الذين وكلوها بذلك على الرغم من عدم سدادهم 

 3للجمعية قبل عيد الفطرأ وتظل قيمة الزكاة دين على املزكي حتى يسدده .
ا تقوم اللجنة باستالم زكاة الفطر العينية من املزكني وختزينها يف مستودعات اجلمعية حلني نقله-

 ملراكز التوزيع أ وتوزيعها على املستحقني . 
 

                                                           
 راجع الفتاوى المرتبطة بجواز استقبال زكاة الفطر نقدي أو عيني بداية من شهر شعبان أو رمضان. ١
 التشغيلية على قيمة زكاة الفطر. راجع الفتاوى المرتبطة بإضافة المصاريف 2
 عنه والسداد بعد العيد. مزكي للجمعيات الخيرية بإخراج زكاة الفطرراجع الفتوى المرتبطة بتوكيل ال 3



 

 

 ثانًيا: املوردون :
تقوم اللجنة بدفع قيمة زكاة الفطر النقدية للموردين لتوفري األرز كزكاة عينية ليتم توزيعها على -

 املستحقني.
رمضان  اجلمعية اخلاصة باالستالم من بداية شهر مستودعات لتزويد املوردين مع باالتفاق اللجنة تقوم-

 فطر . كزكاة منها إخراجه يرغب ما باختيار للمزكي تسمح األرز حبيث من وأنواع بكميات
 من املخصصة التوزيع ومراكز اجلمعية مبستودعات عليها املتفق األرز كميات بتوصيل املوردون يقوم -
 . اجلغرايف النطاق خارج اخلريية للجمعيات الفطر زكاة من الفائض وتوصيل اجلمعية، قبل
تستفيد اللجنة من بقاء احلاويات اليت ينقل بها املوردين زكاة الفطر يف أماكن التوزيع حبيث تغين -

 اجلمعية عن استئجار مكان للتوزيع يف حال تعذر عليها ذلك .
 

 ثالثًا: الشراكات :
 على باحلصول اللجنة تبدأ حيث احلكومي، القطاع مؤسسات مع شراكات بعقد اللجنة تقوم -1

 االجتماعية التابع هلا اجلمعية، الشؤون مديرية خالل من الفطر زكاة لربنامج الرمسية فقاتاملوا
 وكيفية الفطر زكاة إخراج بأهمية اجملتمع أفراد توعية يف احلكومي اإلعالم من تستفيد كما

 عليها . للحصول اجلمعية مراجعة املسجلني باجلمعيةأ على املستحقني هلا وحث ، إخراجها
  : يف متمثلة حكومية جهات عدة مع قالتنسي -2

 الفطر زكاة تقل اليت الشاحنات لوضع مواقع حتديد يف منها ؛لالستفادةاألمانات -أ 
 . التوزيع  مراكز أو االستالم مراكز يف سواء العينية

 زكاة وتوزيع استالم أثناء املرورية احلركة تنظيم يف أفراده من لالستفادة ؛املرور -ب 
 . العينية  الفطر

 . التسول  ومكافحة األمن حلفظ ؛رطةالش -ج 
  . واحلوادث الطوارئ أوقات يف به لالستعانة ؛األمحر اهلالل -د 
 . اجلغرايف  النطاق خارج الفائضة الفطر زكاة نقل إجراءات تأمني ؛الطرق أمن -ه 
 . املستودعات  يف تنشب قد اليت احلرائق على للسيطرة ؛املدني الدفاع -و 

  : يف واملتمثلة اخلريي القطاع جهات مع شراكات تفعيل -3
 . األحياء  مراكز يف توزيع نوافذ لتوفري ؛التنمية جلان -أ 
 غري على وتركز الفطر، زكاة عن توعوية خدمات تقدم ؛التعاونية املكاتب -ب 

 . العربية  باللغة الناطقني
  .والتوزيع االستالم يف اجلمعيات ومساعدة التوعية يف بدورها لتقوم ؛اجلوامع -ج 
 منسوبيها من لالستفادة املؤسسات بعض – املدارس – اجلامعات ؛ةالتطوعي اجلهات -د 

 . والتوزيع  االستالم عملييت يف كمتطوعني

 
 



 

 

 : مثل  اخلدمية مؤسسات القطاع اخلاص بعض مع شراكات عقد -4
 والقائمني الفطر، زكاة نقل يف وشاحناتها بسياراتها لالستعانة ؛النقل شركات -أ 

 . عليها 
  . الفطر زكاة ختزين مستودعات نيلتأم  ؛احلراسات شركات -ب 
 . الفطر  زكاة استقبال بدء عن واإلعالم للدعاية ؛اإلعالم وسائل -ج 

 املدن يف وخباصة الكبرية اخلريية اجلمعيات منها تستفيد قد السابقة الشراكات: مالحظة *
  . واهلجر بالقرى الكائنة اخلريية اجلمعيات الشراكات هذه لكل حتتاج ال وقد واحملافظات،

 
  رابًعا : املستحقون لزكاة الفطر:

  قد يتلقى املستحقون زكاة فطرهم من املزكني مباشرةأ وهذا هو األصل إلحياء شعرية زكاة
الفطرأ ويف حال تعذر على املزكي إعطاء املستحق زكاة الفطر فيقوم بتوكيل اجلمعيات اخلريية 

 عنه يف إخراج زكاة فطره .
 سجيل املستحقني بقاعدة بياناتها باحلصول على توكيل من املستحقني تقوم اجلمعية اخلريية عند ت

يف استالم زكاة الفطر عنهمأ وبالتالي إما توصيلها إليهم قبل عيد الفطرأ أو استالم املستحقني 
 لزكاة فطرهم من مراكز التوزيع اليت خصصتها اجلمعية .

  شدة  –احلاجة ووفًقا لـ )عدد األبناء تقوم اللجنة بتصنيف املستحقني لزكاة الفطر إىل فئات حسب
 احلاجة(.

 البيانات قبل توزيع زكاة الفطر بوقت  بقاعدة لديها املسجلني املستحقني مع تقوم اللجنة بالتواصل
كاف ؛ للتعرف على رغباتهم يف االستالم من مراكز التوزيعأ أو يف منازهلمأأو تأجيل االستالم ملا 

 ببعض املستحقني )كالسفرأ واملرضأ ..... إخل( .بعد الوقت الشرعي لظروف تتعلق 
  تقوم اللجنة بالتواصل مع املستحقني املسجلني لديها بقاعدة البيانات الستالم زكاة فطرهم يف

الوقت الشرعي إما عن طريق تسليمهم يف منازهلمأ أو قدومهم ملراكز التوزيع واستالم زكاة 
 . 4روفهم إىل بعد عيد الفطر الفطرأ أو ختزينها لبعض املستحقني وفًقا لظ

 
 التغذية الراجعة:

  تقوم اللجنة بعمل تقييم ملستوى رضا املزكني واملستحقني لزكاة الفطر عن اخلدمات اليت قدمتها
أثناء برنامج استالم وتوزيع زكاة الفطرأ إما باستطالع رأي عينة منهماأ ومن خالل تقاريرهما 

 اللفظية عن جودة اخلدمات املقدمة.
 وم اللجنة بالتعرف على آراء العاملني أ واملتطوعنيأ واملتعاوننيأ يف ممارسات اللجنة أثناء عملييت تق

 املقرتحات(.-السلبيات-االستالم والتوزيع من حيث )اإلجيابيات
 .تقوم اللجنة بالتعرف على آراء املوردين يف مستوى التواصل بينهما 
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 التقارير اللفظية يف حتسني ما تقدمه من خدمات تستفيد اللجنة من نتائج استطالعات الرأيأ و
 ألطراف برنامج زكاة الفطر.

  تقوم اللجنة بإعداد التقرير اخلتامي الذي يوضح ما قامت به اللجنة وعدد الفطرات اليت مجعتها
 ووزعتها ومدى كفايتهاأ مع توضيح اإلجيابيات والسلبيات ومقرتحات التطوير يف العام القادم.

 بعمل حفل تكريم للمتطوعني والعاملني بربنامج زكاة الفطر وتوزيع خطابات  تقوم اجلمعية
 الشكر.

 



 

 

 ثانًيا : النموذج الثاني خاص مبجموعة مجعيات خريية  )ب( :
 وهذا النموذج ميكن العمل به واالستفادة منه من قبل جمموعة من اجلمعياتأ وتستطيع اجلمعيات          

اخلريية من خالل هذا املقرتح تنفيذ برنامج استالم وتوزيع زكاة الفطر بكفاءة وفاعلية من خالل حتقيق 
شراكة مع مجعيات أخرىأ حيث تعمل على تنفيذ برنامج زكاة الفطر يف النطاق اجلغرايف للجمعيات 

جلغرافيةأ وغالًبا اخلريية من خالل جلنة مشرتكة من جمموعة من اجلمعيات اخلريية تغطي نطاقاتها ا
ميكن االستفادة من النموذج الثاني )ب( يف املدن واحملافظات اليت تغطي نطاق جغرايف أكرب من النموذج 
األول الذي يغطي القرى أو اهلجر ويكفي جلمعية خريية واحدةأ ويتضمن عمل اللجنة يف هذا النموذج نف  

إىل تفعيل أغلب الشراكات املوجودة بالنموذج األول اإلجراءات التنفيذية بالنموذج األول )أ(أ باإلضافة 
 لتسهيل عملييت استالم وتوزيع زكاة الفطر. 

 

 



 

 

 ثالًثا : النموذج الثالث خاص باللجنة الوطنية )ج( :
لة حبيث وهذا النموذج ميكن العمل به واالستفادة منه من خالل جلنة وطنية على مستوى الدو            

تشرف عليها وزارة الشؤون االجتماعيةأ أو الشؤون اإلسالميةأ ويتفرع من اللجنة الوطنية جلان باملناطقأ 
وأخرى باحملافظاتأ وتستطيع اللجنة الوطنية من خالل هذا املقرتح تنفيذ برنامج استالم وتوزيع زكاة 

تعمل على تنفيذ برنامج زكاة الفطر يف الفطر بكفاءة وفاعلية من خالل جلان املناطق واحملافظاتأ حيث 
 من االستفادة النطاق اجلغرايف لكل منطقة وحمافظة من خالل جلنة فرعية يف كل منهماأ وميكن

 يغطي الذي الثاني النموذج من أكرب جغرايف نطاق تغطي اليت واحملافظات املناطق يف( ج) الثالث النموذج
بينما يغطي النموذج الثالث كل اجلمعيات أ اخلرييةجملموعة من اجلمعيات  ويكفي مدن وحمافظات

 نف  النموذج هذا يف اللجنة الوطنية عمل اخلريية القائمة على استالم وتوزيع زكاة الفطر أ ويتضمن
 األول بالنموذج املوجودة الشراكات كل تفعيل إىل باإلضافة(أ ب) الثاني بالنموذج التنفيذية اإلجراءات
 -:.الفطر زكاة وتوزيع استالم عملييت لتسهيل
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 



 

 

كما توصل الفريق البحثي لنموذج مقرتح خلطة زمنية إلجناز برنامج زكاة الفطر والذي يوضح             
ضافة ما بالتفصيل اخلطوات اإلجرائية والتنفيذية اليت ميكن ألي جلنة فردية أو مشرتكة االستعانة بهأ وإ

 ميكن أن حيسن األداءأأو حذف ما يعيقهأ  واجلدول التالي يعرض اخلطة الزمنية املقرتحة:
 

 



 

 

 فتاوى زكاة الفطر :
نظًرا ألهمية الدراسة احلالية يف التأصيل لزكاة الفطر وحتى تكون مرجًعا مفيًدا لكافة اجلهات         

ألفراد واملؤسسات الداعمةأ َفّضل فريق الدراسة عرض نص فتاوى اللجنة الدائمة واجلمعيات اخلريية وا
للبحوث العلمية واإلفتاء لزكاة الفطر واملتعلقة باجلمعيات اخلريية كما وردت يف كتاب "فتاوى اللجنة 

ثم عرض أ 389-  363هـ : 1424( مجع وترتيب : أمحد الدويشأ 9الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء" اجلزء)
 الفتاوى اليت أثارتها الدراسة احلالية .

 

 أواًل : نص فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء : 5أ1
 : صرف زكاة الفطر للجمعيات

 :    (13231الفتوى رقم )
 احلمد هلل وحده والصالة والسالم على نبينا حممد وآله وصحبه.. وبعد:

للبحوث العلمية واإلفتاء على االستفتاء املقدم لسماحة الرئي  العام من  فقد اطلعت اللجنة الدائمة        
 رئي  جمل  إدارة مجعية الرب جبدة اآلتي نصه:

هـ 1404/  3/  6( منذ تاريخ 62إن مجعية الرب جبدة املسجلة بوزارة العمل والشئون االجتماعية حتت رقم )
 تتوىل ممارسة بعض اخلدمات االجتماعية من أهمها:

رعاية اليتامى وفاقدي األبوين )جمهولي األبوين( وأطفال من ذوي الظروف اخلاصة؛  - 1
كأوالد السجينات أو املصابات بأمراض عقلية أو داء عضال، وتشتمل الرعاية اجلنسني 

 . )بنني وبنات( رعاية إيوائية تربوية كاملة
املدرسية، بعد دراسة رعاية األسر احملتاجة بتقديم املعونات النقدية والعينية و - 2

استقصائية مستفيضة يضطلع بها باحثون وباحثات من ذوي اخلربة أو التخصص وفق 
أس  علمية موضوعية، ويعقب ذلك متابعة مستمرة بني احلني واحلني ملالحظة ومراعاة 

  .  التغريات اليت قد تطرأ على األسر املستحقة إجيابية كانت أم سلبية
ا قرابة مائيت طفل وطفلة، وما يزيد على ستمائة أسرة، ومتنح مساعدات حالًي حتتضن اجلمعية         

مدرسية حلوالي ألف طالب وطالبة، ومن املتوقع بإذن اهلل يف حالة حتسن موارد اجلمعية أن يأوي ملجؤها 
اجلديد مخسمائة طفل، وأن يتضاعف أعداد األسر اليت تتلقى معونات من اجلمعية، وكذلك احلال 

. وحتصل اجلمعية على مواردها من الزكوات والتربعات واهلبات والوصايا  بة للمساعدات املدرسيةبالنس
إىل جانب اشرتاكات األعضاء. وحيث إن اجلمعية رأت جتميع زكاة الفطر لديها سواء ما يدفع منها قوًتا 

واهلدي والفدي،  بشكل مباشر، أو ما حتوله إىل قوت نيابة عمن يدفع نقًدا على غرار حلوم األضاحي
وذلك قبل صالة العيد، فهل جيوز هلا صرف واستهالك ذلك القوت تدرجيًيا وفًقا حلاجة املستحقني ممن 

 . ؟ أرجو من مساحتكم إصدار فتواكم يف ذلك ليتسنى لنا املضي يف هذا املشروع اخلريي ترعاهم
 :  وأجابت اللجنة مبا يلي

طر للمستحقني هلا قبل صالة العيد، وال جيوز تأخريها عن ذلك؛ جيب على اجلمعية صرف زكاة الف         
ألن النيب صلى اهلل عليه وسلم أمر بأدائها للفقراء قبل صالة العيد، واجلمعية مبثابة الوكيل عن املزكي 



 

 

ولي  للجمعية أن تقبض من زكاة الفطر إال بقدر ما تستطيع صرفه للفقراء قبل صالة العيد، وال جيوز 
وال جيوز العدول عن  اة الفطر نقوًدا؛ ألن األدلة الشرعية قد دلت على وجوب إخراجها طعاًما،إخراج زك

األدلة الشرعية لقول أحد من الناس، وإذا دفع أهل الزكاة إىل اجلمعية نقوًدا لتشرتي بها طعاًما للفقراء 
 . وجب عليها تنفيذ ذلك قبل صالة العيد، ومل جيز هلا إخراج النقود

 نائب رئي  اللجنة // الرئي  //عضو // 
 عبد اهلل بن غديان // عبد الرزاق عفيفي // عبد العزيز بن عبد اهلل بن باز //

 
 (12651السؤال األول من الفتوى رقم )

: إذا دفع زكاة الفطر باألخص احلبوب، وكان احملتاج غائًبا، إما مريًضا أو ذهب للعمرة ويوجد 1س
 ؟ فهل ذلك جائز أم الوكيل يقبضها عنه حتى حضوره 

 . : إذا أناب الفقري شخًصا لقبض ما يدفع له من الزكاة جاز لصاحب املال أن يدفع زكاته إىل الوكيل1ج
 عضو // نائب رئي  اللجنة // الرئي  //

 عبد اهلل بن غديان // عبد الرزاق عفيفي // عبد العزيز بن عبد اهلل بن باز //
 (2675الفتوى رقم )
 : حده والصالة والسالم على رسوله وآله وصحبه وبعداحلمد هلل و

فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء على السؤال املقدم من مدير صوامع الغالل بالرياض      
هـ 1399/  10/  11وتاريخ  2/  1953إىل مساحة الرئي  العام، واحملال إليها من األمانة العامة برقم 

   ونصه:
نرجو من مساحتكم التكرم بإصدار فتوى شرعية يف مدى جواز إخراج زكاة الفطر من احلبوب          

غري القمح ومن الطعام ونقًدا. حيث إن الدولة جرًيا على عادتها يف مساعدة املزارعني تقوم بشراء القمح 
غ ثالثة رياالت ونصف منهم عن طريق املؤسسة العامة لصوامع الغالل ومطاحن الدقيق بأسعار تشجيعية، تبل

للكيلو جرام الواحد؛ ليتم طحنه مبطاحن املؤسسة وإنتاج الدقيق األبيض الذي يباع للمواطنني بأسعار 
رمزية تبلغ أحد عشر رياًلا، وثالثة عشر رياًلا للكي ، حسب النوعية، غري أن تكلفة اإلنتاج تبلغ أكثر 

 . لمواطنني وختفيف غالء املعيشة عنهممن مخسة أضعاف هذا السعر وذلك مساعدة من الدولة ل
ولكن إذا ما تطلب األمر بيع القمح للمواطنني فإنه ال ميكن للمؤسسة أن تبيعه بأقل من سعر مشرتاه      
ريال ثم إعادة بيعه إىل املؤسسة بهذا السعر  5أ3رياًلا حتى ال يستفيد البعض بشراء القمح بأقل من  5أ3أي 

لرقابة واحملافظة على األموال العامة اليت تقع مسئوليتها علينا أمام اهلل سبحانه املرتفع، وذلك كنوع من ا
 . وتعاىل

 : وأجابت مبا يلي
خترج زكاة الفطر من الرب والتمر والزبيب واألقط واألرز وحنو ذلك مما يتخذه اإلنسان طعاًما لنفسه      

  .  وأهله عادة وال جيوز إخراجها من النقود
فتوى مفصلة من اللجنة الدائمة فيها بيان حكم زكاة الفطر وما خترج منه ومن خترج عنه  وقد صدرت    

  :  مع األدلة، هذا نصها



 

 

زكاة الفطر عبادة، وقد بني رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم ما خترج منه، وذلك فيما ثبت من حديث ابن 
وسلم زكاة الفطر على الناس يف رمضان:  فرض رسول اهلل صلى اهلل عليه» عمر رضي اهلل عنهما أنه قال: 

، وما جاء يف حديث « صاًعا من متر أو صاًعا من شعري، على كل حر وعبد، ذكر أو أنثى من املسلمني 
كنا خنرج زكاة الفطر يف عهد رسول اهلل صلى اهلل عليه » أبي سعيد اخلدري رضي اهلل عنه أنه قال: 
متفق على « و صاًعا من أقط أو صاًعا من متر أو صاًعا من زبيب وسلم صاًعا من طعام أو صاًعا من شعري أ

صحته . وال شك أن الفقراء واملساكني يف عهد النيب صلى اهلل عليه وسلم كان منهم من حيتاج إىل 
كسوة ولوازم أخرى سوى األكل، لكثرتهم وكثرة السنوات اليت أخرجت فيها زكاة الفطر، ومع ذلك 

هلل عليه وسلم أنه اعترب اختالف نوع احلاجة يف الفقراء، فيفرض لكل ما مل يعرف عن النيب صلى ا
يناسبه من طعام ألكله صغرًيا أو كبرًيا، ومل يعرف ذلك عن اخللفاء الراشدين رضي اهلل عنهم، بل كان 
ه املعروف اإلخراج مما بينه النيب صلى اهلل عليه وسلم من األقوات، ومن لزمه شيء غري الطعام ففي إمكان

 .  أن يتصرف فيما بيده حسب ما تقتضي مصلحته
 عضو // عضو // نائب رئي  اللجنة // الرئي  //

 عبد اهلل بن قعود / عبد اهلل بن غديان / عبد الرزاق عفيفي / عبد العزيز بن عبد اهلل بن باز/
 

 (10344السؤال الثاني من الفتوى رقم )
 : : زكاة الفطر2س
اإلسالمية سلطة مجع الزكاة باملال وتوزيعها على املستحقني باحلبوب، وهذه  هل للمساجد أو اهليئات - 1

 ؟ احلالة تكون سلطة جتميع الزكاة وكيًلا للمزكي
  ؟ هل من الواجب توزيع زكاة الفطر كلها على املستحقني يوم العيد أو قبله - 2
ا حكم مجعها يف املستودع وإن كان قصد زكاة الفطر تكملة حاجة الغذاء ليلة العيد ويومها وم - 3

 ؟ وتوزيعها طول السنة كمساعدة شهرية
األصل أن زكاة الفطر جيب إخراجها من املزكي إىل املستحق مباشرة، ولكن جيوز ملن وجبت  -1: 2ج

 . عليه الزكاة أن ينيب غريه من الثقات يف توزيعها
العيد وجيوز إخراجها قبل يوم العيد  األفضل أن خترج زكاة الفطر يوم العيد قبل أن خيرج إىل صالة - 2 

 . بيوم أو يومني
 عضو // نائب رئي  اللجنة // الرئي  //

  عبد اهلل بن غديان // عبد الرزاق عفيفي // عبد العزيز بن عبد اهلل بن باز // 
 
 
 
 
 
 



 

 

 ثانًيا : تساؤالت أفرزتها الدراسة يف موضوع زكاة الفطر: 5أ2
عة من التساؤالت اليت ال يتوفر هلا إجابة مرتبطة بزكاة الفطرأ وقام ظهرت لدى فريق الدراسة جممو  

فريق الدراسة بعرض هذه التساؤالت على املختصني يف العلم الشرعي إلصدار فتاوى بها أ وفيما يلي نص 
 الفتاوى :

 هةللج الفطر لزكاة املستحق توكيل وكذلك اخلريية، للجهة املزكِّي توكيل من الشرعي املوقف ما  -
 ؟ نفسها اخلريية
 على توزيعها منها وطلب هلا الزكاة دفع لكونه املزكَّي؛ عن وكيلة اخلريية اجلهات تكون 
 . الفقهاء باتفاق جائز وهذا ، املستحقني
 الفقراء، عن نائبة والدولة بذلك الدولة من مكلفة لكونها الزكاة مستحقي عن نائبًة وتكون 
 بها املصرح الرب جلمعيات الفطر زكاة دفع جيوز( : )6/175) املمتع رحالش يف العثيمني حممد الشيخ قال
 ولو أجزأت وقتها يف الفطرة وصلتهم فإذا الفقراء، عن نائبة والدولة الدولة، عن نائبة وهي الدولة، قبل من
 ( .تأخريها يف املصلحة يرون قد ألنهم ؛ العيد بعد إال للفقراء تصرف مل

 ( .الزكاة ومستحق املزكِّي) الطرفني عن نائبة تكون أن اخلريية للجهة وجيوز 
 املستحق يقوم أن املستحق عن وكيلة اخلريية اجلهة تكون لكي العلم أهل بعض ويشرتط 
 ( .20670) برقم واإلفتاء للبحوث الدائمة اللجنة فتوى عليه ما وهو ، أحوط وهذا ، اخلريية اجلهة بتوكيل

 يدفعوا ومل الزكاة، إلخراج اجلمعية وكلوا ألشخاص الفطر زكاة خيرجون اخلريية اجلهات بعض  - 
 ؟ جائز هذا فهل العيد، بعد إال املبلغ للجمعية
 ولكن وتوزيعها، بشرائها اخلريية اجلهة توكليه أثناء الفطر زكاة قيمة املزّكي يدفع أن األصل 
 ذمته يف ديٌن الفطر زكاة قيمة وتكون هلم، يدفع أن قبل الفطر زكاة وتوزيع شراء يف يوكلهم أن جيوز
 .اخلريية  للجهة
 .اخلريية  للجهة يسدده حتى الدين من ذمته تربأ مل ولكن الفطر، زكاة من ذمته برئت فقد وعليه 

 أو شعبان شهر من بداية عيين أو نقدي الفطر زكاة شراء قيمة استقبال اخلريية للجمعيات جيوز هل -
  ؟ رمضان
 ولكن شاء، وقت أّي يف يوكلها أن فيجوز املزكِّي عن وكيلة اخلريية اجلهة أن وذلك ؛ جيوز 
 . املشروع الوقت يف ملستحقها الفطر زكاة تدفع أن اخلريية اجلهة على جيب
 على بعد فيما وتوزيعه املشروع، وقتها عن الفطر زكاة توزيع اخلريية اجلمعيات تأخري يف احلكم ما  -

 ؟ احملتاجني
 لصالة اإلمام دخول قبل وهو ، الشرعي الوقت يف الفقراء على توزعها خلرييةا اجلهات أن األصل 
 زكاة وسلَّم عليه اهلل صلَّى اهلل رسول فَرض: ) قال عنهما اهلل رضي عبَّاس ابن حديث يف جاء كما ؛ العيد
 مقبولة، زكاة فهي الصالة قبل أدَّاها َمن للمساكني، وُطعمة والرَّفث، اللَّغو من للصائم ُطْهرة الِفطر؛
 وصححه( 1492) ماجه وابن( 1609) داوود أبو رواه( . الصَّدقات من صدقٌة فهي الصَّالة بعد أدَّاها وَمن

 . (1609) داوود أبي صحيح يف األلباني



 

 

 عن نائبٌة اخلريية اجلهة أن باعتبار ؛ الفطر زكاة توزيع يف التأخر اخلريية للجهات جيوز ولكن 
 الرب جلمعيات الفطر زكاة دفع جيوز( : )6/175) املمتع الشرح يف العثيمني حممد الشيخ قال.  الفقراء
 يف الفطرة وصلتهم فإذا ، الفقراء عن نائبة والدولة ، الدولة عن نائبة وهي ، الدولة قبل من بها املصرح
 ( .تأخريها يف املصلحة يرون قد ألنهم ؛ العيد بعد إال للفقراء تصرف مل ولو أجزأت وقتها

 ما وهو ، أحوط وهذا ، اخلريية اجلهة بتوكيل للزكاة املستحق يقوم أن العلم أهل بعض ويشرتط 
 ( .20670) برقم واإلفتاء للبحوث الدائمة اللجنة فتوى عليه

 .  املصلحة فيه وتتحقق فيه التوزيع ميكنهم وقت أقرب يف زكاة الفطر يدفعوا أن عليهم ولكن 
 التوزيع هلم ليتسنى الفطر زكاة شراء قيمة على تشغيلية ريية ملصاريفاجلمعيات اخل إضافة حكم ما -
 ؟ التوزيع على القائمة اجلمعيات على مالية أعباء حتمل دون

 العمل ومنه األعمال، قطاع عرف يف منه جزء هي عمل لكل التشغيلية املصروفات فإن ذلك، جيوز 
 كوسائل بها إال العمل يتم ال وأدوات خلفية وأعمال توابع له الزكاة توزيع أن الناس يعلم حيث اخلريي؛
 . وغريه  واملكان العاملني وأتعاب التنقل
 اخلريية اجلهة شرطته كأمنا أي شرًطا، كاملشروط عرًفا املعروف أن تقتضي الفقهية والقاعدة 
 . املزكي على
 ؟( والتوزيع النقل) شغيليةالت املصاريف حتمل حبجة الفطر لزكاة العيين املزكي من مال طلب جيوز هل -

 عن أجرة طلب وللوكيل املزكي، عن وكيلة ستكون ألنها ، ذلك طلب اخلريية للجهة جيوز 
 . به سيقوم الذي العمل
 مزكي أي من مال أتاهم فإذاأ  اخلاص ماهلا من مسبًقا الفطر زكاة خترج اخلريية اجلهات بعض -

 ؟ ائزج هذا فهل إخراجه، مت ما ضمن من له احتسبوها
 من استالمها قبل اخلاص ماهلا من مستحقيها إىل الفطر زكاة إيصال اخلريية للجهات جيوز ال 
 ال الصورة هذه ويف املزكِّي من النية وجود الزكاة إلخراج يشرتط أنه ولذلك هلم؛ توكيله أو املزكِّي
 . الزكاة توزيع أثناء منه نية توجد
 عن البحث دون عندها املسجلني على لديها الفطر زكاة ائضف بتوزيع اجلمعيات بعض قيام حكم ما  -

  ؟ أخرى مناطق يف آخرين مستحقني
 زكاة ملستحق تصرفها كوبونات إىل الفطر زكاة اخلريية اجلهات بعض حتويل يف الشرعي احلكم ما -

 طفق يصرفها أن بشرط العام مدار على الكوبونات هذه بصرف ويقوم امتلكها قد يكون حبيث الفطر
 ؟ البلد قوت غالب أو أرز
 أكثر، أو لعام تكفيه قد واليت الفطر زكاة مستحقي بعض على كبرية كميات توزيع يف احلكم ما  -
 لزكاة مستحق هناك يكون وقدأ العيد يوم السؤال عن املسكني لتغين ُفرضت الزكاة بأن العلم مع

 ؟ الفطر زكاة توزيع على القائمة يةاخلري للجهة معلوم لي  ألنه عليها نهائًيا حيصل ومل الفطر
 
 
 



 

 

 مقدار زكاة الفطر :
حيدد مقدار زكاة الفطر من الطعام الواجب إخراجه يف زكاة الفطر بصاع نبوي من األرز وحنوه          

يتقوت به. فيجوز إخراج زكاة الفطر من أقوات أخرى كالقمح والتمر والذرة والدقيق  مما يعترب قوًتا
               اجملفف( )واحلليب اجملفف( البودرةأ حسب تعدد أصناف املقيمني يف الدولة وتعدد أغراضهمأ  واإلقط  )اللنب

وخيتلف وزن األطعمة األخرى غري األرز من األقواتأ وحيث إن األصل هو الكيل فرياعى عند تقديرها 
كاة الفطر منها  وأوزانها كثافة مادتها أ ويوضح اجلدول التالي األطعمة اليت ميكن للمزكي إخراج ز

 ( .1430بيت الزكاةأ) باجلرام

وسئل ابن عثيمني رمحه اهلل عن مقدار زكاة الفطر فقال : "مقدار صدقة الفطر صاع من الطعام        
بالصاع النبوي أ الذي زنته كيلوان وأربعون جراًما بالرب)القمح( اجليد أ أو ما يوازنه بالعدس أ وقد قي  

 هـ(.1423نه يساوي ألفي غرام ومائة غرام")ابن عثيمني أ األرز فوجد أ
هـ( "وقفت على مٍد معدول مبد زيد بن ثابت رضي اهلل عنه عند أحد 1420ويقول يوسف األمحد )      

طالب العلم الفضالء ، بسنده إىل زيد بن ثابت رضي اهلل عنه فأخذت املد وعدلته بالوزن ألطعمة 
 اع أربعة أمداد فخرجت بالنتائج اآلتية:خمتلفة،ومن املعلوم أن الص

أواًل : أن الصاع ال ميكن أن يعدل بالوزن ؛ ألن الصاع خيتلف وزنه باختالف ما يوضع فيه ،  
فصاع القمح خيتلف وزنه عن صاع األرز ، وصاع األرز خيتلف عن صاع التمر ، والتمر كذلك 

كري( ، و املكنوز خيتلف عن يتفاوت باختالف أنواعه ، فوزن )اخلضري( خيتلف عن )الس
اجملفف حتى يف النوع الواحد ، وهكذا.  ولذلك فإن أدق طريقة لضبط مقدار الزكاة هو 

 الصاع ، وأن يكون حبوزة الناس.
 مللرت ( ثالث لرتات و مائتان ومثانون مللرت تقريبًا . 3280ثانًيا : أن الصاع النبوي يساوي: )
مة بالوزن . فتبني أن املوازين تتفاوت يف دقة النتيجة فاخرتت ثالًثا : عدلت صاع أنواع من األطع

 امليزان الدقيق )احلساس( و خرجت باجلدول اآلتي"  :
 

 يوضح األطعمة اليت ميكن للمزكي إخراج زكاة الفطر منها  وأوزانها باجلرامجدول 
 

 الوزن باجلرام الصنف الوزن باجلرام الصنف الوزن باجلرام الصنف

 850أ1 متر) سكري( غري مكنوز 380أ2 حب اجلريش 510أ2 أرز مزة

 500أ2 متر )سكري( مكنوز 620أ2 حب اهلري  490أ2 أرز بشاور

 480أ1 متر )خضري( غري مكنوز 760أ1 دقيق الرب 730أ2 أرز مصري

 360أ2 متر )خضري( مكنوز 340أ2 شعري 430أ2 أرز أمريكي

 220أ2 أرز أمحر
متر )خالص( 
 غري مكنوز

 680أ1 متر )روثان( جاف 920أ1

 800أ2 قمح
متر )خالص( 
 مكنوز

 800أ2 متر )خملوط( مكنوز 672أ2



 

 

كما قال : "أن تقدير أنواع األطعمة هنا بالوزن أمر تقرييب ؛ ألن وضع الطعام يف الصاع ال ينضبط بالدقة 
 5لناس به"املذكورة . و األوىل كما أسلفت أن يشيع الصاع النبوي بني الناس ، ويكون مقياس ا

 
 اخلامتة والتوصيات

 اخلامتة:
الشرقية  باملنطقة اخلريية اجلمعيات الفطر يف زكاة وتوزيع استالم حاولت دراسة واقع مراكز        

وآليات تطويرها إماطة اللثام عن الكثري من احلقائق  واملمارسات اليت تقوم بها اجلمعيات اخلريية يف 
الفريق البحثي يف هذه الدراسة رصد واقع عمل هذه اجلمعيات برنامج زكاة الفطر، حيث استطاع 

وإجراءاتها التنفيذية يف عملييت استالم وتسليم زكاة الفطر من خالل استطالع رأي اجلمعيات نفسها 
واستطالع رأي املزكني واستطالع رأي املستحقني  لزكاة الفطر واستطالع رأي املوردين فضاًل عن عدد 

نية وورش العمل للمهتمني وذوي العالقة بعمل اجلمعيات، ونظًرا حلجم التحديات من الزيارات امليدا
والصعوبات اليت تواجه اجلمعيات اخلريية يف استالم وتوزيع زكاة الفطر، واليت مت رصدها من ِقَبل الفريق 
وزيع  البحثي وضعت الدراسة مقرتحات ثالثة تعني اجلمعيات اخلريية على ممارسة عملها يف استالم وت

كل مجعية من  يف الفطر زكاة وتوزيع استالم مراكز زكاة الفطر األول منها يركز على تطوير
اجلمعيات اخلريية القائمة على مشروع زكاة الفطر حبيث يساعد اجلمعية على القيام مبهامها يف استالم 

معيات اليت متارس وتوزيع زكاة الفطر دون احلاجة إىل دعم أو مساندة من مجعيات أخرى أ وخباصة اجل
 يف الفطر زكاة وتوزيع استالم مراكز نشاطها اخلريي يف القرى واهلجر، والثاني  يركز على تطوير

اجلمعيات اخلريية القائمة على مشروع زكاة الفطر من خالل جلنة مشرتكة  تيسر عمل اجلمعيات يف 
 لثالث فمشروًعا وطنًيا  يركز على تبينالقيام  مبهامها يف استالم وتوزيع زكاة الفطر دون صعوبات، أما ا

 مؤسسة وتنظيمه رعايته على تقوم وطنًيا كمشروًعا الفطر زكاة وتوزيع استالم السعودية العربية اململكة
وطنية، وخلصت الدراسة جملموعة من التوصيات واإلجراءات التنفيذية والتصورات املقرتحة من شأنها إثراء 

 ة على استالم وتوزيع زكاة الفطر مستقباًل .عمل اجلمعيات اخلريية القائم

 
 التوصيات :

 يف ضوء النتائج  واحلقائق اليت رصدتها الدراسة احلالية يوصي الفريق البحثي مبا يلي :    
  تعريف اجلمعيات اخلريية القائمة على استالم وتوزيع زكاة الفطر مبا توصلت إليه

زيع زكاة الفطر يف ضوء استطالعات الدراسة من مقرتحات تطوير مراكز استالم وتو
 الرأي وآراء النخب وورش العمل للمهتمني والعاملني يف هذا اجملال .

  السعي لدى اجلهات املسؤولة باململكة العربية السعودية إىل فتح مجعيات خريية جديدة
 لتغطية نطاقات جغرافية غري مغطاة .

                                                           
٥
http://www.saaid.net/Doat/yusuf/8.htm/1437-1-1  



 

 

  يف فتح مراكز توزيع جديدة لزكاة حث القائمني على اجلمعيات اخلريية بضرورة التوسع
الفطر يف األحياء لضمان خدمة أكرب عدد ممكن من مستحقي زكاة الفطر ضمن 

 النطاق اجلغرايف لتلك اجلمعيات .
  توجيه اجلمعيات اخلريية  القائمة على استالم  وتوزيع زكاة الفطر لضرورة فصل مراكز

 استالم زكاة الفطر عن مراكز توزيعها .
 لالهتمام  مبستجدات وتساؤالت برنامج زكاة الفتوى  وجلان واملختصني اءالعلم دعوة

الفطر من حيث االستالم والتوزيع من ناحية األحكام الشرعية، واإلجابة عن تساؤالت 
املتعاون( مبا يضمن  –املورد  –املستحق  –مجيع أطراف برنامج زكاة الفطر )املزكي 

 نة رسوله .عدم التجاوز، وااللتزام بكتاب اهلل وس
 اخلريية القائمة على استالم وتوزيع زكاة  اجلمعيات يف الثقة بأهمية اجملتمع أفراد توعية

املبكر  العيين أو النقدي الفطر يف املناطق واحملافظات واملدن والقرى واهلجر، والسداد
 هلا .

 ة زكاة عقد ورشة عمل تثقيفية للعاملني واملتطوعني بربنامج زكاة الفطر توضح هلم أهمي
 الفطر وشرف التطوع يف استالمها أو توزيعها .

  توظيف التقنية بكافة مستجداتها يف تيسري برنامج زكاة الفطر على كِل من )املزكي
 املتعاون( . –املورد  –املستحق  –

 . استحداث دليل تثقيفي حول شعرية زكاة الفطر 
 شرعية أخرى ذات أهمية  اتباع إجراءات الدراسة احلالية ومنهجيتها لدراسة موضوعات

 كبرية لدى عموم املسلمني كموضوع )األضاحي( .
 توزيع  عملية الشرعية للجمعيات اخلريية لتسهيل الوكالة توعية أفراد اجملتمع املسلم جبواز

 . زكاة الفطر
 -على إخراج زكاة الفطر بأنفسهم إحياًءا للشعرية، ودعم اجلمعيات لذلك  املزكني حث

 .بنفسه  خيرجها أن أراد إذا للزكاة املستحقة األسر ببعضمن خالل توصيلهم 
 ونشر الفطر، زكاة وتوزيع استالم يف املساعدة بضرورة للتوعية اإلعالم وسائل تسخري 

املدارس واجلامعات واألندية الشبابية لكسب أكرب  وداخل اجملتمع أفراد بني الثقافة هذه
 . عدد ممكن من املتعاونني واملتطوعني 

 وتطويرآليات عمل اجلمعيات اخلريية القائمة على استالم وتوزيع زكاة الفطر من  حتديث
 خالل استطالع رأي ومساع آراء عينات من املزكني واملستحقني واملوردين .

 
 

 " وآخر دعوانا أن احلمد هلل رب العاملني"



 

  

 

 

 

 
 
 

                                              

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


