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 ABSTRACTخالصة  

 اخلرييلة  اجلمعيلات  يف زكلاةالفطر   وتوزيلع  اسلتالم  مراكز معرفة واقع هدفت الدراسة احلالية إىل
  باملنطقة اخلريية اجلمعيات يف لفطر ا زكاة وتوزيع استالم مراكز تطوير الشرقية, وحتديد آليات باملنطقة

 الشرقية.

 يف الفطلر  زكاة وتوزيع استالم مراكز واقع على التعرفاجة إىل احل وبرزت أهمية هذه الدراسة من
 والقصلور  الضلعف  ملواطن  عن والكشف, الفعالة ممارساتها حتديد يف الشرقية باملنطقة اخلريية اجلمعيات

 يف الفطللر زكللاة وتوزيللع اسللتالم مراكللز تواجلل  اللل  والتحللديات تاملعوقللا وحتديللد املمارسللات, تلللك يف
ملن خلالل االطلالع     كفاءتهلا,  ورفلع  آاائهلا   تطلوير  آليلات  إىل الشرقية, والتوصل باملنطقة اخلريية اجلمعيات

 واملسلاهمة  الفعاللة  خرباتها من لالستفااة خارجها أو السعواية العربية اململكة ااخل الناجحة على التجارب
 الفطلر  زكلاة  وتوزيلع  اسلتالم  يف الشلرقية  باملنطقلة  اخلرييلة  اجلمعيلات  تسلاعد  واقيقة مقرتحة آلية وضع يف

 زكلاة  وتوزيلع  اسلتالم  مراكلز  جلواة  تضلمن  ومشرتكة فعالة مقرتحة إجرائية آليات ووضع أفضل, بشكل
تقللديم اخلللدمات الشللرقية  ومتكينهللا مللن البقللاء واالسللتمرارية يف   باملنطقللة اخلرييللة اجلمعيللات يف الفطللر

 . وفتح مراكز جديدة للمستفيدين 

واقع مراكز استالم وتوزيع زكاة الفطر يف اجلمعيات اخلريية دراسة سؤااًل يتعلق بطرحت الو
 يف الفطر زكاة وتوزيع استالم بآليات تطوير مراكز. إضافة إىل سؤال آخر يتعلق باملنطقة الشرقية

 دم خدمة أفضل . لتق الشرقية باملنطقة اخلريية اجلمعيات

 نطاقلات  يف الفطلر  زكاة توزيع على القائمة اخلريية اجلمعيات متركز وافرتضت الدراسة أن معرفة
 أخلرى  منلاطق  يف اخللدمات  نقلص  ومعرفلة  جديلدة,  توزيلع  مراكز وبناء توزيعها يف النفر إىل إعااة جغرافية

كملا افرتضلت    املناسلب,  بالوقلت  اقلات النط تللك  يف املستفيدين إىل الفطر زكاة توصيل على العمل ثم ومن
الفطلر  وافرتضلت الدراسلة     زكلاة  وتوزيلع  اسلتالم  علن  املسلؤولة  اخلريية اجلمعيات ممارسات الدراسة تنوع

  و  الفطلر  زكاة وتوزيع استالم يف اخلريية اجلمعيات لدى واضحة آلية وجوا بني إحصائًيا اال ارتباط وجوا
 بتوصليل  قيامها – احلاجة حسب فئات إىل للمستفيدين تقسيمها – الفطر زكاة لربنامج جلنة ختصيصها) 

 علللى  الفطللر لزكللاة توزيعهللا – العربيللة باللغللة النللاطقني لغللري خللدمتها – املسللتفيدين ملقللر الفطللر زكللاة
 ممارسلات  كما افرتضت الدراسة تنلوع  (.تستقبلها ال  الفطر زكاة كفاية – العيد صالة قبل املستفيدين

 اسللتالم طبيعللة حللول منهللا واملسللتفيدين اخلرييللة اجلمعيللات آراء وتبللاين ,فطللرهم زكللاة جإخللرا يف املللزكني
اخلريية, وافرتضت الدراسلة أيًضلا    اجلمعيات من الفطر لزكاة املستفيدين استالم طرق الفطر, وتنوع زكاة

 باملنطقلة  الفطلر  زكلاة  توزيلع  عللى  القائملة  اخلرييلة  اجلمعيلات  تواجل   الل   والتحلديات  الصلعوبات  أن معرفة
 وأن معرفللة التحللديات, تلللك علللى للتغلللب الواقللع تالمللس مقرتحللة حلللول بإجيللاا الللتفكري يللؤاي إىل الشللرقية

 باملنطقللة الفطللر زكللاة وتوزيللع  اسللتالم علللى القائمللة اخلرييللة اجلمعيللات يف واملشللرفني العللاملني مقرتحللات
 الفطللر زكللاة السللتالم الطللرق سللبأن معرفللة يف وامللااي  البشللري والكللاار اخلللدمات تطللوير حللول الشلرقية 

   .  اململكة مناطق باقي يف تطبيقها ميكن وال  املناسب بوقتها مستحقيهاعلى  وزيعهاوت



 

 يمسللتحقعينللات مللن : و ,الشللرقية باملنطقللة اخلرييلة  اجلمعيللات احلاليللة علللى دراسللةطبقلت أاوات ال و
 .اخلريية للجمعيات األرز الزكاة, واملزكون, وموراو

ها غدراسة األساليب العلمية يف مجيع مراحلها بدًءا جبمع البيانات  ومروًرا بتفريوانتهجت ال
والزيارات وحتليلها  ثم استخالص نتائجها  فقد استخدمت الدراسة االستبيانات  واملقابالت الشخصية  

عدة  . ومجع البيانات من مصاارFocus Groupsإضافة إىل جمموعات الرتكيز امليدانية , وورش العمل, 
 منها: جتارب الدول اإلسالمية يف برنامج زكاة الفطر, والدراسات السابقة  واملصاار  والكتب  واملراجع,

كما مت مجع بيانات عن العينة من القائمني على  العنكبوتية ال  تناولت موضوع الدراسة, والشبكة
االستبيانات والدراسة امليدانية باملنطقة الشرقية باستخدام  اخلريية برنامج زكاة الفطر من اجلمعيات

واملقابالت الشخصية, وكذلك عينات من املزكني, واملستحقني لزكاة الفطر, واملوراين للجمعيات اخلريية.

الللربامج العلميللة اإلحصللائية املتخصصللة يف عللرض البيانللات وتفسللريها وحتديللد الدراسللة واسللتخدمت 
وملنهج   Descriptive Approach الوصلفي  الثلة أسلاليب هلي   طبيعة العالقة بني املتغريات. واتبعت الدراسلة ث 

 . Deductive Approach  األسلوب االستنتاجيو  CaseStudyاراسة احلالة

الشرقية  باملنطقة اخلريية اجلمعيات يف الفطر زكاة وتوزيع استالم مراكز مت إعداا اراسة "واقع      
عدة اجتماعات للفريق البحثي وعرض بعض عقد   فيهامت املرحلة األوىلتطويرها " يف عدة مراحل:  وآليات

قطر, ب( مجعيات خريية )8قام الفريق البحثي بزيارة ) والثانيةالتساؤالت حول موضوع زكاة الفطر, 
على جتارب الدول  يف املرحلة الثالثة للدراسة والبحرين, والرياض, وجدة( , كما اطلع الفريق البحثي

عقد ورشة عمل مع اجلمعيات اخلريية القائمة يف املرحلة الرابعة مت لفطر, واإلسالمية يف برنامج زكاة ا
إعداا وتطبيق استبانات على عينات من  كما متعلى استالم وتوزيع زكاة الفطر باملنطقة الشرقية, 

مت يف املرحلة السااسة , ويف املرحلة اخلامسة املوراون( –املستحقون  –املزكون  –)اجلمعيات اخلريية 
 . ليل البيانات واستخالص النتائج  وعرضها وتفسريهاحت

لالستماع ملا توصل إلي  الفريق  Focus Groupجمموعة تركيز مع عقد اجتماع   ويف املرحلة األخرية مت      
البحثي, واملساهمة يف وضع مقرتحات لعملية تطوير مراكز استالم وتوزيع زكاة الفطر يف اجلمعيات 

 . شرقيةاخلريية باملنطقة ال

وجوا بعض الصعوبات ال  تواج  اجلمعيات اخلريية وتوصلت الدراسة جملموعة من النتائج أهمها :        
, إضافة إىل بعض املقرتحات ال  تسهم يف تطوير مراكز  واملزكني واملوراين ومستحقي زكاة الفطر

 .استالم وتوزيع زكاة الفطر يف اجلمعيات اخلريية باملنطقة الشرقية

)األول خاص جبمعية خريية ونتيجة لذلك  فقد توصل الفريق البحثي لثالثة مقرتحات إجرائية تنفيذية      
ميكن أن تسهم ( واحدة , والثاني خاص مبجموعة من اجلمعيات اخلريية , والثالث خاص باللجنة الوطنية 

باملنطقة الشرقية, لتصبح بفاعلية يف تطوير مراكز استالم وتوزيع زكاة الفطر يف اجلمعيات اخلريية 
 . تطبيق منوذًجا يستفاا من  يف خمتلف مناطق اململكة بعد 
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 الفصل األول 
 مدخل الدراسة 

 
 مشكلة الدراسة: :1.1

  املهمة ماعياالجت التكافل وركيزة اإلسالمي  املالي للنفام األساسية الدعامة الزكاة متثل
 باالجتهلااات  ويرحب والتوسع  للتطور القابل الوحيد الركن بأنها اخلمسة اإلسالم أركان بني ومتتاز

 األموال  تنوع بعد الراهن الوقت يف مكانت  املذاهب وأخذ وأئمة والفقهلاء العلماء بني حدث ما وهذا
 بعض يف كلًيا أو جزئًيا الزكاة يقتطب توقف أو وتعطل املسلمني  شؤون واضطراب الثروات  وتوسع

 يف املعاصرة الفقهية املستجدات لتتّبع وجمتهديها األمة علماء أمام الواسعة األبواب فتح مما البلدان 
 الزكاة عن واحلوارات واللقاءات واملؤمترات الندوات قدتوُع  ذلك  يف بدلوهم الكثريون وأاىل الزكاة 

 اعامات أحد جمدًاا واعتربت  املسلمني  حياة يف للزكاة فّعلالال الدور وظهر األصقاع  خمتلف يف
 أو مؤمتلر خيلو وقلما الزكاة  بوظيفة القيام عن ختلت ال  والدول البالا يف حتى اإلسالمي االقتصااي

 الندوات إىل باإلضافة  الزكاة  موضوع إىل مباشرة يتعرض أن اون اإلسالمي االقتصاا عن نلدوة
 وعملًيا نفرًيا فيها املستجدة واألمور  املعاصرة  الزكاة بقضايا أو  بالزكاة  اصةاخل واملؤمترات

 . 1(2007 الزحيلي )
 ذلك و  اإلسالمية للحضارة األوىل العصور منذ جتسد مؤسساتي شكل يف الزكاة وتنفيم     

 بكر أبي عهد يف املال بيت نواة وظهور  ملسو هيلع هللا ىلصالنيب عهد يف كانت ال  املتميزة التنفيمات من انطالًقا
 مال بيت من الفقراء إغناء مت حني العزيز عبد بن عمر عهد يف للزكاة الفعال والتطبيق الصديق 
 العصر يف تطبيقاتها إىل وصواًل متتالية قرون عرب وتوزيعها الزكاة حتصيل عملية استمرت و املسلمني 

 . العالقة ذات واألحباث تالدراسا توصيات خالل من وحتديثها تطويرها نرتقب وال  احلالي
 اهلياكل خيص فيما بينها القائمة االختالفات تلك هو للزكاة املعاصرة التطبيقات مييز وما        

 تبقى واالجتماعية االقتصااية أهدافها أن إال والتوزيع  اجلمع وطرق للجهات العاملة عليها التنفيمية
 يف واإلخالص اإلاارة  كقوة املباائ من موعةجم على األوىل بالدرجة يرتكز  وجناحها  مشرتكة

 . وغريها والعدالة  واملسؤولية  والصدق  العمل 
 االجتماعي التكافل لتحقيق واكتسابها لتبنيها اخلريية األعمال منفمات سعت لطاملا املباائ وهذه       

 ( .2013 وبزاوية  منصور ) الزكاة وتوزيع استقبال ُسُبل تيسري خالل من
 فيها السؤال يكثر وال  اإلسالمي الفق  يف املهمة املوضوعات من الفطر زكاة موضوع عدوُي       

 الفرا حياة يف العفيم األثر هلا أن كما ب   الرتباطها عام  كل من رمضان شهر يف عنها واالستفسار
  نفس   فتصفو العليا هي يده تكون أن على وتعواه والعطاء البذل على املسلم دربُت فهي واجلماعة 

 من كل خيرجها الفطر وزكاة.  باآلخرة ويفوز الدنيا يف فيسعد خري لكل مبعًثا ويكون روح   وتسمو
 بأخذها  واآلخذ بإخراجها املخرج فيسعد املال  لزكاة آخًذا كان ولو حتى وليلت  العيد يوم قوت ميلك

                                                           
 



 

 اهلل بنعمة ويصبحون قلوبهم فتتألف ها ومغارب األرض مشارق يف املسلمني مجيع على سعيًدا عيًدا ويكون
 . إخواًنا
 بعضويت  خرجهاُم يشعر حيث. اجملتمع أفراا بني االجتماعية الروح لتنمية سبب الفطر وزكاة        

 ؛بها والنهوض مشاكلها  وحل مصاحلها  حتقيق يف ومشاركت  معها  وتفاعل  اجلماعة  يف الكاملة
 يواسي وهو غامرة بسعااة ويشعر املعنوي  كيان  ويرتفع صدره  رحوينش نفس   وتزكو شخصيت   فتنمو

 وال ضائًعا  شيًئا ليس وأن  وقدره  بقيمت  آخذها يشعر املقابل ويف جمتمع   جتاه بواجب  ويقوم إخوان  
 على ذلك فيحمل , مع  ويتعاطف بيده  ويأخذ ويرعاه  ب  يعنى كريم جمتمع يف هو وإمنا مهماًل  كًما
 خمرجي إلخوان  مقدًرا واحلسد  احلقد من خالًيا سليًما قلب  ويبقى مع   والتفاعل تمع  جم حمبة

 . الرزق وسعة والتوفيق بالربكة هلم ااعًيا وبذهلم  بفضلهم معرتًفا الزكاة 
 اجلهة خيتار أن املزكي فعلى املناسبة  وبالطريقة الشرعي وقتها يف الفطر زكاة أااء ألهمية ونفًرا        

 على وتوزيعها الفطر زكاة مجع على ويقوم الصحيح  مكانها يف زكات  ستضع نهاأ إىل يطمئن ال 
 جهواها هلا كثرية خريية مجعيات السعواية العربية باململكة الشرقية باملنطقة املعلوم وقتها يف مستحقيها

 وبعضها االجتماعية  الشؤون وزارة مفلة حتت نفامي بشكٍل عمل  ميارس بعضها, املقدرة وأاوارها الطيبة
 يضمن مبا لتوجي  وجهدها تطوير إىل عملها حيتاج لذا رقابة اومنا اجتهااي بشكل ذات  بالدور يقوم اآلخر
 . اخلدمة وجواة فعالية

 : اآلتيني التساؤلني يف احلالية الدراسة مشكلة تكمن لذا     
 ؟ الشرقية باملنطقة اخلريية تاجلمعيا يف الفطر  زكاة وتوزيع استالم مراكز واقع ما -

 ؟ الشرقية باملنطقة اخلرييةاجلمعيات  يف الفطر  زكاة وتوزيع استالم مراكز تطوير آليات ما -
 

 : الدراسة أهداف :2.1

 تهدف الدراسة احلالية إىل :
 الشرقية باملنطقة اخلريية اجلمعيات يف الفطر  زكاة وتوزيع استالم مراكز واقع إىل التعرف .1

 اخلدمات – البشري الكاار – التوزيع – املستحق – املزكي - اجلغرايف النطاق) حيث من
 ( . املساندة

 اجلمعيات يف الفطر زكاة توزيعو استالم مراكز تواج  ال  والتحديات املعوقات إىل التعرف .2
 .  الشرقية باملنطقة اخلريية

 اجلمعيات يف الفطر زكاة توزيعو ماستال مراكز أااء تطوير وآليات مقرتحات إىل التوصل .3
 – الفطر زكاة برنامج على القائمة اجلمعيات اخلريية)  نفر وجهة من الشرقية باملنطقة اخلريية

التجارب الناجحة ااخل اململكة العربية السعواية أو  –املوراون  – املزكون – وناملستحق
 . (خارجها 

 
 
 
 



 

 أهمية الدراسة: :3.1

 فيما يلي :احلالية  تتحدا أهمية الدراسة
 باملنطقة اخلريية اجلمعيات يف الفطر زكاة توزيعو استالم مراكز واقع إىل التعرف ُيسهم .1

 , والكشف عن مواطن الضعف والقصور يف تلك املمارساتالفعالة ممارساتها حتديد يف الشرقية
  . 
 اجلمعياتالفطر يف زكاة  توزيعمراكز استالم و تواج  ال  والتحديات املعوقات حتديد .2

 .  اكفاءته ورفع اآاائه تطوير آليات إىل التوصل يف ُيسهم الشرقية باملنطقة اخلريية
 االستفااة يف خارجها أو السعواية العربية اململكة ااخل الناجحة التجارب إىل التعرف ُيسهم .3

باملنطقة  اخلريية جلمعياتا تساعد واقيقة مقرتحة آلية وضع يف واملساهمة الفعالة خرباتها من
 .  أفضل بشكل الفطر زكاة وتوزيع استالم يفالشرقية 

مراكز  جواة تضمن ومشرتكة فعالةمقرتحة  إجرائية آلية وضع يف احلالية الدراسة ُتسهم .4
 . اخلريية باملنطقة الشرقية اجلمعياتاستالم وتوزيع زكاة الفطر يف 

 اجلمعيات يف الفطر زكاة توزيعو استالم اكزمر ُتغطيها ال  املناطق إىل التعرف ُيسهم .5
 .  جديدة مناطق لتغطية لفتح مراكز إضافية مقرتحات تقديم يف الشرقية باملنطقة اخلريية

 باملنطقة اخلريية اجلمعيات يف الفطر زكاة توزيعو استالم مراكز عن بيانات قاعدة تأسيس .6
 .عليها شرفةوامل املاحنة للجهات معلومات توفري ثم ومن  الشرقية

 العلماء. ُتسهم الدراسة احلالية يف إقرار بعض الفتاوى املرتبطة بزكاة الفطر من خالل  7
 صني يف جمال الزكاة مبا ييسر على كل من ل  عالقة بزكاة الفطر.تواملخ

 
 المفاهيم اإلجرائية للدراسة: 4.1

 :: مراكز االستالم1,4,1  
؛ بغرض استالم زكاة الفطر العينية قبل اجلمعية اخلريية ختصيصها منهي األماكن ال  يتم      

 والنقدية من املزكني.
 :التوزيع مراكز: 2,4,1 

 على الزكاة توزيع بغرض؛ اخلريية اجلمعية قبل من ختصيصها يتم ال  األماكن هي
 .لديهم املسجلني املستحقني

 زكاة الفطر: :3,4,1
علوم عن كل فرا مسلم مستطيع, خيرجها هي الصدقة الواجبة بالفطر من رمضان بقدر م

 . قبل صالة عيد الفطر للمستحقني هلا
 :اخلريية اجلمعيات :4,4,1

 على وتوزيعها املزكني من الفطر زكاة استالمب تقوم ال  اخلريية اجلمعيات جمموعة هي
 .املنطقة الشرقية يف املستحقني

 



 

 :الدراسة محددات :5.1

 :احملداات بعض على احلالية الدراسة تقتصر
 : املكاني احملدا :1,5,1

 اخلريية اجلمعيات يف الفطر زكاة توزيعاستالم  و مراكز على املكاني احملدا يقتصر
 .الشرقية باملنطقة

 :البشري احملدا :2,5,1
 :  على احلالية الدراسة يف البشري احملدا يقتصر

 . الشرقية باملنطقة الزكاة ومستحق-
 .ةالشرقي باملنطقة املزكون-
 .اخلريية للجمعيات األرز موراو-

 :الزماني احملدا :3,5,1
 . هل1436 عام يف الدراسة إجراء مت

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 الفصل الثاني     

 
 
 
 
 
 
 



 

 الفصل الثاني
 ماعيةماهية زكاة الفطر وآثارها النفسية واالجت

 
 :الفطر زكاة ماهية: 1.2

 الصحاح خمتار بعدها  وما ١٨٤٩ ص   ٣ ج:  العرب لسان)  والنماء الطهارة تعين:  اللغة يف الزكاة       
 .( 240 ص:  

 َفَللا )  تعلاىل  قلال و   األانلاس  ملن  طهرهلا   أي  (9:  الشلمس سلورة  ( )ز كَّاه لا  م لن  َأْفَللح   َقلد  ) تعاىل قال       
 .املدح مبعنى هنا والتزكية( 32:  النجمسورة ( )اتََّقى ِبم ِن َأع َلُم ُهو  َأنُفس ُكم  ُتز كُّوا

 خمصوصلة  ألصلناف  صلرف   جيلب  خمصلوص  ملال  ملن  خمصلوص  لقلدر  اسلم :  هلي  الشلرع  يف والزكاة      
 ( . 5٤7 ص   ١ ج: احملتاج مغين)  خمصوصة بشرائط

  الكللريم  بللالقرآن فرضلليتها ثبللت وقللد اخلمللس إلسللالما أركللان مللن الثالللث الللركن الزكللاة وتعتللرب       
 . واإلمجاع  والسنة 

 الصَّلَلاةَ  و َأِقيُملوا :  )تعلاىل  قول  منها الزكاة فرضية على تدل كثرية آيات فهناك:   الكريم القرآن أما      
 ( .22:  110البقرة سورة ( ) الزََّكاَة و آُتوا
 اهلل صللى  النيب أن عنهما اهلل رضي عمر بن اهلل عبد رواه ما:  منها كثرية أحاايث فهناك:  السنة وأما     

  الصلالة   وإقلام   اهلل  رسول حممًدا وأن اهلل إال إل  ال أن شهااة: مخس على اإلسالم بين: ) قال وسلم علي 
 . (,كتاب اإلميان 8البخاري,صحيح )( سبياًل إلي  استطاع من البيت وحج رمضان  وصوم  الزكاة  وإيتاء

 . أحد من إنكار غري من مفروضة الزكاة أن على األمة أمجعت فقد:  اإلمجاع أما
 ملن  الفطر اخول:   هو هااوجو سبب إن حيث  وجواه  سبب إىل الشيء إضافة  للفطر الزكاة وإضافة     

(: 430 ص   ٣ ج:  البلاري  فلتح  ؛  (1503يف صحيح البخاري باب فلرض صلدقة الفطلر )    ورا فقد  رمضان 
حدثنا حييى بن حممد بن السكن, حدثنا حممد بن جهضلم , حلدثنا إعاعيلل بلن جعفلر علن عملر بلن نلافع          

 من صاًعا الفطر زكاة وسلم علي  اهلل صلى اهلل رسول فرض: ) عن أبي  عن ابن عمر رضي اهلل عنهما قال
لمني , وأمر بها أن تؤاى العبد واحلر والذكر واألنثى والصغري والكبري من املس على شعري من صاًعا أو متر

 (.قبل خروج الناس إىل الصالة
 لْلفَقللراِء الصللدَقات ِإمنللا: )تعللاىل قوللل   إىل اسللتناًاا  "الفطللر صللدقة"   الفطللر زكللاة مسللميات ومللن       

 َفِريضلةً  يِلسلبِ   ال وابلنِ  اللَّل   سلِبيلِ  ويف واْلغلاِرمني  الرَقلابِ  ويف ُقلوبهمُ واْلمؤلََّفة عَليها والعاملني واْلمساكنِي
 . املفروضة الزكاة  الكرمية اآلية يف بها يقصد  فالصدقة   (60:  التوبةسورة ( )اللَّ  من

:  الرومسورة ( )عَليها الناس َفَطر الَّ  اللَّ  فْطرَة: ) تعاىل لقول  استناًاا"   الفطرة"  أيًضا مسمياتها ومن      
 . للعمل وتنقية للنفس كيةتز  املسلمني على وجبت أنها إىل إشارة( 30

 النبويلة  اهلجلرة  ملن  الثانيلة  السلنة   يف وذلك رمضان  صوم في  ُفِرض  الذي العام فرضت الفطر وزكاة       
 ( .١١0 ص   ٣ ج:  احملتاج نهاية) الشريفة



 

 وضلة املفر الزكاة أن حني يف األبدان على زكاة أنها املفروضة الزكاة عن الفطر زكاة مييز ما وأهم      
 . الفقهاء جلمهور الراجح الرأي على النصاب ملك فيها يشرتط ال أن  أيًضا  مييزها وما  األموال  على

 
 :الحكمة من مشروعية  زكاة الفطر :2.2

 أثنللاء املعاصللي مللن  فيلل  وقللع قللد يكللون ممللا للصللائم تطهللرًيا الفطللر زكللاة وتعللاىل سللبحان  اهلل شللرع      
 امللاء  مبثابلة  تكلون  الفطلر  فصلدقة   منل    يرجلى  خلري  ال اللذي  الفعلل  أو فيل   فائلدة  ال اللذي  بالقول  صوم  

 . األاناس من اإلنسان يطهر الذي
 ولقلد   العيلد   يلوم  يف السلؤال  علن  للمحتلاجني  وإغنلاءً  هللم   ومعونلةً   للفقلراء   طعاًملا  الفطر زكاة عدوُت     

 عنهملا  اهلل رضلي  عباس ابن عن ماج  وابن  ااوا  أبو روى فقد ذلك إىل وسلم علي  اهلل صلى الرسول أشار
 وطعمللة ,والرفللث اللغللو مللن للصللائم طهللرة الفطللر زكللاة وسلللم عليلل  اهلل صلللى اهلل رسللول فللرض:  قللال أنلل 

 صللدقة مللن   فهللي الصللالة بعللد أااهللا ومللن  مقبولللة  زكللاة فهللي الصللالة قبللل أااهللا مللنف  للمسللاكني 
 ج: ماجلة  ابلن  سلنن   5٤ ص  ٣ ج:  ااوا أبلي  سنن   7٩2 ص  كتاب الزكاة:  األوطار نيل. ) الصدقات

 ( .5٨5 ص  ١
 اهلل صلى اهلل رسول فرض":  قال أن  عنهما اهلل رضي عمر ابن عن والدارقطين  البيهقي  أخرج كما      
  "اليلوم  هلذا  طلواف  علن  اغنلوهم " البيهقلي  روايلة  ويف"  اليلوم  هذا يف أغنوهم:  وقال الفطر  زكاة وسلم علي 

 ( .7٩٣ ص  كتاب الزكاة:   طاراألو نيل)
 فالصلائمون   للجميلع   السلعااة  حتقلق  فهلي   الفطلر   زكلاة  من الشرعية احلكمة لنا يتضح سبق ومما     

 عن بإغنائهم  سعااتهم تكون والفقراء  صومهم  أثناء اقرتفوها ال  الذنوب من بطهارتهم سعااتهم تكون
 .العيد يوم يف اآلخرين سؤال

 
 :الفطر لزكاة واالجتماعية  نفسيةال اآلثار :3.2

 لألخوة تأكيد فهي اجملتمع  أفراا بني والرتاحم التعاطف من جو ملستحقيها الفطر زكاة إخراج شيعُي       
 وتضللامن  وتآلفلل   لتماسللك  وسللبب اجملتمللع  يف والطمأنينللة األمللن إلشللاعة سللبب وهللي بيللنهم  واحملبللة

 . التفكك رياح من ووقايت  وتكافل  
 لسلان   يصلون   أن عليل   وجلل  عز اهلل من والثواب األجر لنيل يسعى الذي  للصائم بالنسبة الفطر وزكاة     

 بلالقول  لغلو  ملن  صيام  على يؤثر فيما ووقوع  اإلنسان لضعف ونفًرا  خري  هو مبا إال ينطق وال وجوارح  
 ملن  صليام   يف ملا  وجتلرب   ذنلب   ملن  فيل   وقلع   يكلون  قلد  مملا  لل   تطهلرًيا  الفطلر  زكلاة  فجاءت  الفعل  أو

 مللع الراتبللة السللنن عمللل تعمللل الفطللر فزكللاة  السلليئات  يللذهن احلسللنات ألن خلللل؛ مللن شللاب  ومللا قصللور
 مبثابلة  أيًضلا   هلي  و  شلائبة   ملن  اعرتاهلا  وملا  غفلة من فيها حيدث قد ما جترب املفروضة اخلمس الصلوات

 السللهو كسللجدة رمضللان لشللهر الفطللر ةزكللا:  "اجلللراح بللن وكيللع قللال كمللا الصللالة يف  السللهو سللجدة
 . (١١0 ص  ٣ ج: احملتاج نهاية) "الصالة نقصان السجوا جيرب كما الصوم نقصان ربللصالة جي

 راضلية   ونفلس  مطملئن  بقللب  احليلاة  عللى  ويقبلل  بلذلك   نفسل   وتطيلب   بإخراجهلا   يسعد فالصائم لذا    
 . واًناإخ اهلل بنعمة اجلميع ويصبح والضعيف  الفقري على وحينو



 

 سلعااة  ألن واحملتاجني؛ الفقراء لدى خصوًصا العيد يوم والسرور احملبة  شيعُت فهي للمجتمع  بالنسبة أما    
 وجيعل  يسعده فذلك عنده  مما ويعطي  علي  ويعطف ب  يهتم الغين وجد إذا فالفقري أفرااه بسعااة اجملتمع

 إذا والعكلس  والسرور  الفرحة وتعم  اجملتمع يتماسكف جتاه   قلب  من احلقد ويزيد, باملزيد للغين يدعو
 فلذلك   ميللك   مبلا  يتمتلع  فقلط  لنفسل   القلاار   الغلين  وعلاش  معونلة   العيلد  يوم يف  واحملتاج الفقري جيد  مل

    . الناس بني والبغضاء العداوة وتنتشر  بنيان   ويصدع اجملتمع على يؤثر
 

 :الفطر زكاة أهمية :4.2

 يوم السؤال عن وإغناءهم عليهم السرور بإاخال وذلك بهم  ورمحة بالفقراء رفًقا الفطر ةزكا ُشٍرعت       
 . املسلمني بني والتعاون التكافل إىل تؤاي وهي العيد 

 ليلة للمساكني طعمة أنها  كما والرفث  اللغو من للصائم طهرة بأنها كشعرية أهميتها وتكمن      
 .العيد فرحة مبشاركتهم اجملتمع لذلك بانتمائهم والفقراء للمساكني ارإشع اليوم ذلك يف فإخراجها العيد
 من األعلى احلد حتقيق بها يراا ال  باجملتمع املستدامة التنمية حتقيق يف كبري اور الفطر ولزكاة      

   الغامدي مجعان) املتجداة املوارا من متاح هو ما حدوا ضمن اإلنساني للنشاط االقتصااية الكفاءة
2009. ) 

 تتطلب  ما وتوفري استرياا طريق عن املسلم اجملتمع يف االقتصااية التنمية حتقيق يف اوًرا هلا أن كما     
 . البلد أهل قوت وفق وغريها والزبيب والتمر والشعري كاألرز سلع من الفطر زكاة
 وموزعني كمستلمني اخلريية باجلمعيات عليها القائمني من عدا تشغيل يف أيًضا الفطر زكاة وُتسهم       

 يف شارك من كل الزكاة صندوق من ويعطى معهم  يعمل ومن املستوراين تشغيل يف ُتسهمكما  هلا 
 ( .1976  القرضاوي يوسف ) أسرت  وعلى علي  بالنفع يعوا مبا وتوزيعها استالمها

 للمستحقني وإعطائها فطرتهمل املزكني شراء خالل من االستثمار حتفيز يف مساهمة  الفطر ولزكاة       
 سعرها من واالستفااة هلا بعضهم بيع أو باستخدامها بدورهم يقومون الذين الشرعية الضوابط وفق هلا

 ( .  2011  حمريق وفوزي  اللوي  عبد عقبة)
 العرض بني إجيابية توازنية حركة إحداث  من االستهالك حتفيز يف الفطر زكاة تسهم كما      

 ألصناف املزكني شراء من يزيد خمرجيها خالل ومن وقتها يف الفطر زكاة شعرية عيلفتف والطلب 
 ( .2013 الصديق بو بكر أ)  مستحقيها على وتوزيعها املختلفة الزكاة

 عاوية شعرية فالزكاة املسلم  اجملتمع يف االجتماعية التنمية حتقيق يف كبري إسهام الفطر ولزكاة      
 واملسؤولية الدنيوية املسؤولية بني التمازج لتحقيق وتسعى االجتماعية  بالعدالة اوثيًق ارتباًطا ترتبط

 ( .1976 القطان مناع ) عليهم وحنوهم بالفقراء  األغنياء وعناية األخروية 
 ومستحقيها  الزكاة ياافع من لكٍل املسلم اجملتمع يف النفسية التنمية حتقيق يف أيًضا إسهام وهلا      
 ُهُم َفُأوَلِئَك ن ْفِسِ  ُشحَّ ُيوق  و م ن: ) تعاىل لقول  مصداًقا والبخل الشح من املزكني نفوس تطهر فهي

 تستأصل أنها كما اآلخرين  مبعاناة واإلحساس اإليثار حنو وتدفعها  (9 آية:  احلشرسورة ( )اْلُمْفِلُحون 
 التوافق ويتحقق واجتماعًيا نفسًيا معاجملت يرقى وبذلك األغنياء  جتاه الفقراء نفوس من واحلسد احلقد

 (. 2004  املرسي حجازي) أفرااه بني
 



 

 :كشعيرة  الفطر زكاة :5.2

 خترج فهي  وملموس  حمسوس اقتصااي اور من هلا ملا بها والعناية تعفيمها ينبغي شعرية الفطر زكاة      
 ُنخ ِرُج ُكنّ ا: )  َقال  ع ن ُ  اللَُّ  ر ِضي  اْلُخد ِريِّ س ِعيٍد َأِبي ع ن ( 1510) البخاري رواه فيما الواراة األصناف من
 الشّ ِعرُي َطع ام ن ا و َكان :  س ِعيٍد َأُبو و َقال .  َطع اٍم ِمن  ص اًعا اْلِفْطِر ي و م  و س لَّم  ع َلي ِ  اللَُّ  ص لَّى اللَِّ  ر ُسوِل ع ه ِد ِفي

 االقتصاا حترك العامة الزكاة مثل مثلها وهي  البلد  قوت من مقامها يقوم ما أو( و التّ م ُر و اْلَأِقُط و الزّ ِبيُب
 من مقامها يقوم ما أو اخلمسة األصناف من واحًدا ليشرتوا لألسواق ينزلون للزكاة فاملخرجون  وتنعش  

 بعضها  يبيعون أو يستهلكونها قد للزكاة واملستحقون. للمستحقني بدفعها ويقومون البلد قوت
 .   وينعشون  االقتصاا حيركون بدورهم فهم أخرى  منافع ب  بدلونويست
 بعض أن وهو وفورًيا وقتًيا ملحًفا حلظ احلكيم الشارع أن حمداة أصناف حتديد من واحلكمة       
 أكلهم يفو عيدهم  فرحة يف الناس يشارك ال فقرًيا وظل بها احتفظ الزكاة من النقوا جاءت  إذا الناس

 فيساوون العيد يوم يف بها االنتفاع ليباشروا املواا يأخذوا أن احلكيم الشارع فأراا زينتهم روسائ وشربهم
 . ذلك وغري والشرب األكل ويف العيد فرحة يف غريهم

 هذا أعفم فما واملسكني  للفقري وانعاش مضار وافع مصاحل وحتقيق ومصلحة حكمة كّل  فاألمر       
 .والعامة اخلاصة حلللمصا وأرعاه أحكم  وما الشرع

 
 :الفطر زكاة وجوب شروط :6.2

 : هي ثالثة بشروط الفطر زكاة جتب   
 :  اإلسالم: األول

 يف روي ملا مصداًقا   كبري أو صغري امرأة  أو رجل عبد  أو حر مسلم كل على جتب فهي   
 زكاة فرض  وسلم أن رسول اهلل صلى اهلل علي ":  عنهما اهلل رضي عمر ابن حلديث( 984) مسلمصحيح 

صاًعا من متر, أو صاًعا من شعري, على كل حر أو عبد ذكر أو أنثى من   على الناس رمضان من الفطر
 . املسلمني "

 : االستطاعة: الثاني
 واحتياجات  عيال   وقوت قوت  عن زائد صاع وليلت  العيد يوم  املزكي عند يكون أن وهو   

 . األصلية
 : الوجوب وقت اخول: الثالث

 ورا كما  الفطر زكاة إخراج وسلم علي  اهلل صلى الرسول وّقت ولقد العيد  ليلة مشس غروب وهو       
 قبل تؤاى نأ بزكاة الفطر أمر وسلم علي  اهلل صلى رسول اهلل أن: ) عنهما اهلل رضي عمر ابن حديث يف

 (.986 , مسلمصحيح  )( لصالةإىل ا الناس خروج
 
 
 
 
 



 

 :بأنفسهم  الفطر زكاة  إخراج ىعل الناس حث :7.2 

 ل   طهرة لضوابطها وفًقا وقتها يف خيرجها أن إخراجها شروط في  توافرت من كل على وجب لذا       
 . والثواب لألجر وحصواًل الصيام  نعمة إمتام على هلل وشكًرا السؤال  عن للمساكني وإغناًء

 خيرجوها أن واألوىل والولد  كالزوجة املسلمني نم مؤنت  تلزم  وعمن نفس   عن الفرا وخيرجها       
 .بها املخاطبون هم ألنهم ؛ استطاعوا إن أنفسهم عن
 

 :الصاع النبوي ومقدار زكاة الفطر :8.2

 يدور ألنَّ  صاًعا وعِّي  صاًعا  املكاييل من مكياٌل يكون وقد. ب  ُيشرب إناٌء والصُّو اع  الصَّاع       
 (558هل, 1422: اللغة اييسمق معجم) . بامَلِكيل

ب , والصاع النبوي هو الذي كان  مقدرة عام كل الواجبة الفطر زكاة ألن الزم؛ أمر الصاع ومعرفة"      
يوجد باملدينة زمن النيب صلى اهلل علي  وسلم ُيكال ب  الطعام , ورمبا استعمل لغري ذلك )خالد السرهيد, 

1423)" . 

 
 املكاييل إىل وحاجتهم ا زراًع كانوا املدنيني أن: هو مكة وميزان املدينة لكي اعتبار من واحلكمة      

 املوازين إىل وحاجتهم بالتجارة يعملون كانوا الذين املكيني خبالف وأضبط  أاق عندهم فكانت أكثر 
 . وأضبط أاق عندهم فكانت أكثر 

فنة بيدي اإلنسان املتوسط املعتدل, ومقدار والصاع يف زكاة الفطر ُيقدر بأربعة أمداا, واملد يساوي ح        
 بالنسبة أو ألفني وست وسبعني جراًما تقريًبا, وأما  الصاع باجلرامات يساوي ألفني ومائة وستني جراًما

 بالكيلو حساب  يف اختلف العلماء  هنا ومن املكيل  الطعام نوع باختالف خيتلف فهو بالوزن لتقديره
.. جراًما 2751 بل قدره من ومنهم  جراًما 2176 بل قدره من ومنهم ا جراًم 2040 بل قدره من فمنهم جرام 
مان العواة, ل( )س613- 612. )2تقريًبا جرام كيلو ثالثة يساوي مبا بالسعواية لإلفتاء الدائمة اللجنة وقدرت 

 ت(. ا . 
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( فهو "صاع بصاع النيب صلى 1416إال أن مقدار الفطرة كما قال العالمة ابن العثيمني رمح  اهلل )        

اهلل علي  وسلم الذي يبلغ وزن  باملثاقيل أربعمائ  ومثانني مثقااًل من الرب اجليد وبالغرامات كيلوين اثنني 
ومخسي ُعشر كيلو من الرب اجليد, وذلك ألن زنة املثقال أربعة غرامات وربع فيكون مبلغ أربعمائة ومثانني 

ًما, فإذا أراا أن يعرف الصاع النبوي فليزن كيلوين وأربعني غراًما من الرب مثقااًل ألفي غرام وأربعني غرا
 اجليد ويضعها يف إناء بقدرها حبيث متلؤه ثم يكيل ب  ". 

وأما عن نوع الطعام الذي ينبغي على العبد املسلم إخراج زكاة الفطر من  فهو طعام اآلاميني من متر         
 صدقة فرض باب البخاري صحيح يف ورا و غريهما من طعام بين آام ؛ وقدأو بر أو أرز أو زبيب أو أقط أ

 بن حممد حدثنا, السكن بن حممد بن حييى حدثنا(: 430 ص   ٣ ج:  الباري فتح)  ؛(  1503) الفطر
 فرض: ) قال عنهما اهلل رضي عمر ابن عن أبي  عن نافع بن عمر عن جعفر بن إعاعيل حدثنا, جهضم

 والذكر واحلر العبد على شعري من صاًعا أو متر من صاًعا الفطر زكاة وسلم علي  اهلل صلى اهلل رسول
 . ( الصالة إىل الناس خروج قبل تؤاى أن بها وأمر, املسلمني من والكبري والصغري واألنثى

 و س لم  ع َليِ  اهلُل ص لى اهلِل ر ُسوِل ع هِد ِفي ُنخِرُج ُكنا»  : َقال  ع نُ   اهلُل ر ِضي  اخُلدِري س ِعيٍد َأِبي ع نو        
صحيح )«  و التمُر و اأَلِقُط و الزِبيُب الشِعرُي َطع ام ن ا و َكان  »:  س ِعيٍد َأُبو و َقال « :  َطع اٍم ِمن ص اًعا الِفطِر ي وم 

 . (1510البخاري 
 باملقاييس يالنبو الصاع حتديد) بعنوان علمية ندوة (1433) السعواية الفقهية اجلمعية وعقدت 

  : يلي فيما الندوة يف الباحثون إليها توصل ال  النتائج إمجال وميكن( املعاصرة
 اهلل صلى النيب زمن باملدينة يوجد كان الذي هو النبوي والصاع, ب  ُيكال إناء الصاع أن -1

 . لغريه ويستعمل الطعام ب  ُيكال وسلم علي 
 الطعام من املعتدل الرجل كفي ملء املّد وتقدير, مدااأ أربعة النبوي الصاع أن العلماء اتفق -2

 . املتوسط الرجل حبفنات حفنات أربع أي, بهما يدي  مّد إذا
, الرب من بغدااية عراقية وثلث أرطال مخسة يعاال الصاع أن العلم أهل كالم من املختار أن -3

, اإلسالمي الدرهم أسباع عةوأرب ارهمًا وعشرون ومثانية مائة يزن الذي القديم العراقي بالرطل



 

 وعلي  الشعري من حبة وسبعون ثنتان الذهب من الدينار ووزن, الدينار أعشار سبعة والدرهم
 .حبة ومخسا حبة مخسني الدرهم يكون

 جرامان 2,97 باجلرام الدرهم ووزن, وربع جرامات أربعة 4,25 باجلرامات الدينار وزن أن -4
 .وتسعون وسبعة

 للرتين يتسع وعاء الصاع أن تبني الالزمة التجارب وعمل العلم أهل الملك الرجوع بعد -5
 الطريقتني من احلاصل التقرييب الناتج وهو, طعام من تضع  ما في  تكيل املاء من ونصف

 :وهما وسلم علي  اهلل صلى النيب صاع مقدار بهما يعرف اللتني
 . (الرب) احلنطة من وثلث أرطال مخسة وزن -1
 باألرز تعاال فإنها املثال سبيل وعلى  . طعاًما اخللقة معتدل الرجل ملء كفي -2

 3.تقريًبا وربع كيلوين (2,25) إىل جرامًا وثالثني ومخسة كيلوين (2,035) مابني
 وحنوه األرز من نبوي صاع الفطر زكاة يف إخراج  وملعرفة مقدار زكاة الفطر من الطعام الواجب         

والدقيق  والذرة والتمر كالقمح أقوات أخرى من الفطر زكاة إخراج فيجوز. ب  وتقوًتا يتق يعترب مما
 أغراضهم, وتعدا املقيمني يف الدولة أصناف تعدا حسب البوارة, (واحلليب اجملفف))اللن اجملفف(   واإلقط

 يرهاتقد عند فرياعى الكيل هو األصل إن وحيث, األرز من األقوات وزن األطعمة األخرى غري وخيتلف
مااتها , ويوضح اجلدول التالي األطعمة ال  ميكن للمزكي إخراج زكاة الفطر منها  وأوزانها  كثافة

 . (1430,الزكاة بيت) باجلرام
وسئل ابن عثيمني رمح  اهلل عن مقدار زكاة الفطر فقال : "مقدار صدقة الفطر صاع من الطعام         

ون جراًما بالرب)القمح( اجليد , أو ما يوازن  بالعدس , وقد قيس بالصاع النبوي , الذي زنت  كيلوان وأربع
 هل(.1423األرز فوجد أن  يساوي ألفي غرام ومائة غرام")ابن عثيمني , 

 أحد عند عن  اهلل رضي ثابت بن زيد مبد معدول مٍد على وقفت( "هل1420) األمحد يوسف ويقول        
 ألطعمة بالوزن وعدلت  املد فأخذت عن  اهلل رضي ثابت بن زيد إىل بسنده   الفضالء العلم طالب

 :اآلتية بالنتائج فخرجت أمداا أربعة الصاع أن املعلوم خمتلفة ومن
 القمح  فصاع في  يوضع ما باختالف وزن  خيتلف الصاع ألن ؛ بالوزن يعدل أن ميكن ال الصاع أن:  أواًل 

 أنواع  باختالف يتفاوت كذلك والتمر   التمر اعص عن خيتلف األرز وصاع   األرز صاع عن وزن  خيتلف
   الواحد النوع يف حتى اجملفف عن خيتلف املكنوز و  ( السكري) عن خيتلف( اخلضري) فوزن  

 .الناس حبوزة يكون وأن   الصاع هو الزكاة مقدار لضبط طريقة أاق فإن ولذلك.  وهكذا
 . تقريبًا مللرت ومثانون مائتان و لرتات ثثال(  مللرت 3280: )يساوي النبوي الصاع أن:  ثانًيا
 امليزان فاخرتت النتيجة اقة يف تتفاوت املوازين أن فتبني.  بالوزن األطعمة من أنواع صاع عدلت:  ثالًثا

 : "اآلتي باجلدول خرجت و( احلساس) الدقيق
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 (1- 2جدول )
 باجلرام اوأوزانه  منها الفطر زكاة إخراج للمزكي ميكن ال  يوضح األطعمة

 الوزن باجلرام الصنف          الوزن باجلرام الصنف   الوزن باجلرام الصنف  

 1,850      متر) سكري( غري مكنوز 2,380     حب اجلريش   2,510      مزة أرز

 2,500      متر )سكري( مكنوز 2,620     حب اهلريس    2,490      أرز بشاور

 1,480      متر )خضري( غري مكنوز 1,760     الرباقيق  2,730      أرز مصري

 2,360     متر )خضري( مكنوز 2,340      شعري 2,430      أمريكي أرز

 2,220      أرز أمحر
 متر )خالص( 

 غري مكنوز
 1,680     متر )روثان( جاف 1,920    

 2,800     قمح
 متر )خالص(

 مكنوز 
 2,800     متر )خملوط( مكنوز 2,672    

 

 ينضبط ال الصاع يف الطعام وضع ألن ؛ تقرييب أمر بالوزن هنا األطعمة أنواع تقدير أن: " قال كما
 .4"ب  الناس مقياس ويكون   الناس بني النبوي الصاع يشيع أن أسلفت كما األوىل و.  املذكورة بالدقة
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 الفصل الثالث
 دراسات سابقة

 
 دراسات سابقة: :1.3

تنوعت الدراسات ال  اهتمت بدراسة زكاة الفطر, حيث تناوهلا بعض الباحثني من زاوية فقهية,  
ن يف ضوء آثارها االجتماعية, بينما اهتم آخرون بدراستها من خالل التجارب الواقعية ويف حني تناوهلا آخر

دان, لذا يستعرض فريق الدراسة فيما يلي بعض الدراسات السابقة ال  اهتمت بدراسة زكاة يف بعض البل
 الفطر .

األحاايث الواراة يف زكاة الفطر مجًعا واراسة, وتوصلت نتائج  بدراسة( ت ا .) اهتم خالد الزهراني         
 الدراسة إىل:

 ر بِِّ  اس م  و ذ َكر ( 14) ت ز كَّى م ن َلح َأْف َقد أن زكاة الفطر ااخلة يف عموم قول  تعاىل ) – 1
 وإن مل تكن اآلية نازلة فيها على وج  اخلصوص.( 15,  14)سورة الغاشية ( َفص لَّى

أن الصواب من القول هو فريضة زكاة الفطر ووجوبها, والنصوص الشرعية االة على  – 2
 . الًفا ملن زعم ذلكذلك, وأن حديث قيس بن سعد يف هذا ال يدل على نسخ الوجوب خ

أن زكاة الفطر واجبة على أهل البااية كوجوبها على غريهم لعدم ختصيص النيب صلى  – 3
 . يءاهلل علي  وسلم هلم بش

أن أهل العلم قد اختلفوا يف وجوبها على الفقري فمن قائل بوجوبها علي  حمتًجا يف ذلك  – 4
الفقري, ولقول  صلى اهلل علي  وسلم يف حديث بعموم األالة, ومن قائل بعدم الوجوب نفًرا حلال 

 . )فأعلمهم أن اهلل قد افرتض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم وتدر على فقرائهم( معاذ
أن زكاة الفطر إمنا جتب على املسلمني اون غريهم لقول  صلى اهلل علي  وسلم يف حديث  – 5

 . بن أنس بل شارك  في  غريه ابن عمر )من املسلمني( وأن هذا اللفظ مل يتفرا ب  مالك
 . أن صدقة الفطر جيب على املرء إخراجها عمن ميون من زوجة وولد وعبد – 6
صالة العيد,  لأن املستحب هو إخراج صدقة الفطر بعد صالة الفجر من يوم العيد وقب – 7

م أو وأنها ال تسقط عن العبد فيما لو أخرها عن الصالة, وأن  جيوز تقدميها قبل العيد بيو
 . يومني

أن كل ما يروي عن النيب صلى اهلل علي  وسلم يف إخراج نصف الصاع من الرب ال يصح,  – 8
 . وكذا ما يروى يف ذلك عن اخللفاء الراشدين

 . أن أول من قال بإخراج املدين يف الرب هو معاوية بن أبي سفيان رضي اهلل عنهما – 9
 
 
 
 



 

ت( بالتعرف على حكم أااة زكاة الفطر عرب  ا .الدين )كما اهتمت اراسة مصطفى مشس           
 : اجلهاز اخللوي , وتوصل الباحث إىل النتائج التالية

يتألف مفهوم الزكاة من املالك املخصوص واملال املخصوص والقدر املخصوص واملصرف  – 1
 . املخصوص

 أن كونها املفهوم الشرعي للزكاة من حمتويات ينطبق على مفهوم زكاة الفطر غري – 2
 . مضافة إىل الفطر فإن اجلوانب املخصوصة يف الزكاة مقيدة ب 

الفروق بني زكاة الفطر والزكوات األخرى تكون يف ضابط الغنى واألموال والقدر  – 3
 . الواجب إخراج  والوقت الواجب إخراج  واملصارف

عدم جوازه وذهب اختلف الفقهاء يف حكم افع زكاة الفطر بالقيمة فذهب اجلمهور إىل – 4
 . احلنفية إىل جوازه, والرتجيح بينهما مستند إىل األصل يف الزكاة وما يستثنى في 

تكيف الرسائل اخللوية من حيث التعاقد باإلجارة ومن حيث األمانة بالوكالة ومن حيث  – 5
  . اإلثبات باإلقرار والكتاب

بأن  أقرب إىل املنفعة, وتكون طريقة يكيف الرصيد باألجرة واملنفعة واملبيع, مع الرتجيح  – 6
 . تعبئت  باالشرتاك اجملاني والدفع الشهري وبطاقة الشحن وحتويل الرصيد

اجلهات املتعلقة خبدمة افع زكاة الفطر عرب اجلهاز اخللوي هي مستخدم اجلهاز  – 7
 . وشركة االتصاالت ومؤسسة جباية الزكاة

املزكي, وتكييف الرصيد بأن  املنفعة املقبوضة تكييف الرسالة بأن  صيغة الوكالة من  – 8
باإلجارة, وتكييف الشركة بأنها الوكيل إلخراج الزكاة ويف الوقت نفس  وكيل املؤسسة 

 . جلمع الزكاة وتنضيضها وتكييف املؤسسة بأنها بيت املال
, (نقًدا) قيمة الفطر زكاة ( إىل بيان حكم إخراجهل1424كما هدفت اراسة حمموا اخلطيب )        

 : وتوصلت الدراسة إىل ما يلي
 من يفهم ملا العيد وليلة يوم عيال  وقوت قوت  ميلك مسلم كل على فرض الفطر زكاة إن (1

 صاًعا الفطر زكاة وسلم علي  اهلل صلى اهلل رسول فرض)) عنهما اهلل رضي عمر ابن حديث
 املسلمني من والكبري الصغريو واألنثى والذكر واحلر العبد على شعري من صاًعا أو متر من

 .(( الصالة إىل الناس خروج قبل تؤاى أن بها أمر
 .توقيفية العبااات ألن بالنص املفروض أااء فيجب فرض أنها ومبا

  إخراج يصح وال البلد  قوت غالب من طعام من صاع فطر زكاة إخراج  املفروض إن (2
 وسلم علي  اهلل صلى اهلل رسول عن شئ يثبت مل ألن  كان ما كان نوع أي من صاع نصف
 الفطر زكاة إن حيث القيمة بإخراج قال من حلجة احض ذلك ويف الرب  وخباصة بذلك

 . الفقهاء مجهور إلي  ذهب ما وهذا طعام من مكيااًل فرضت
 الطعام من عيًنا إخراج  املنصوص إخراج العيد يوم السؤال عن الفقراء بإغناء املقصوا إن (3

 واالاخار والكيل بالطعمية تتصف متعداةا أجناًس فرض وسلم علي  اهلل صلى اهلل رسول ألن
 ال األعيان املقصوا إن حيث القيمة إىل علي  املنصوص عن العدول جيوز فال خمتلفة قيلم ذات



 

 أال منها أعفم هي من وجوا مع الفطر زكاة على بالرتكيز يكون ال الفقراء وإغناء قيمتها 
 . املال زكاة وهى

 رسول أصحاب منا أحًد أن يعلم ومل  القيمة إخراج جواز عدم على الفقهاء مجهور اتفاق (4
 على وتدفقها معهم وجواها رغم الفطر زكاة يفا نقوًا أخرج وسلم علي  اهلل صلى اهلل

 . خباصة وسلم علي  اهلل صلى الرسول وفاة بعد(  املنورة املدينة) حاضرتهم 
 ورسول للفقري أنفع هو مبا أو بالضرورة ربطها القيمة إخراج جبواز املتأخرين من قال من إن (5

 لزمن يشرع مل الشارع ألن وانياهم اينهم يف الناس ينفع مبا أارى وسلم علي  اهلل صلى اهلل
 . ومكان زمان كل يف للتطبيق قابل اإلسالم إن حيث معني

 إال الدرهم وال رالدينا ذكر عن وسلم علي  اهلل صلى اهلل رسول سكوت يكن مل (6
 زكاة يف يذكرهما فلم وسلم  علي  اهلل صلى اهلوى عن ينطق ال الذي وهو أرااها  حلكمة

 أي أو اآلثار من أثر أي يف تذكر ومل وسلم  علي  اهلل صلى عهده يف وجواهما مع الفطر
 الدولة تأسيس من مبكر وقت يف فرضت الفطر زكاة أن مع ارجت   كانت مهما حديث

 ستفتح الدنيا أن وسلم علي  اهلل صلى اهلل رسول وعلم ل للهجرة الثانية السنة يف ل يةاإلسالم
 . خلإ ... والفضة الذهب ذلك يف مبا خرياتها بكل املسلمني على

 صلى يفعل  ما كل ذكر على حريصني كانوا أصحاب  أن جيد املصطفى لسرية املتتبع إن (7
 متتبعني فكانوا اإلنسانية  بصفت  عمل أي أم ريعالتش سبيل على كان سواء وسلم علي  اهلل

 . الزكاة يف القيمة إخراج عن شئ يذكر فلم وسكنات  حركات  لكل
 ل  تبني الراوا  يف قول  سبق وما الفريقني أالة يف التأمل ( أن  بعدهل1424ويرى حمموا اخلطيب )         

 اهلل صلى اهلل رسول حداه كما طعام من صاع  الفطر زكاة  أن من الفقهاء مجهور إلي  ذهب ما رجحان
 بعد وقع شعري من بصاع صاع  نصف وهو بر  من مدين وتعديل للضرورة  إال ذلك غري جيوز وال وسلم علي 

 أالة أهم من يعترب احلديث وهذا سعيد  أبي حديث يف ذلك جاء كما وسلم  علي  اهلل صلى النيب
 .قيمة الفطر زكاة  إخراج اجملوزين

 إىل معرفة 5ت( ا .كما هدفت اراسة خالد سنئ وعبد احلليم سايسينج وعبد الرمحن اجللعوا)        
 الفق  يف وتوزيعها الفطر زكاة جباية كيفية اإلسالمي, واراسة الفق  يف ومكانتها الفطر زكاة

اففة مبح اإلسالمي اجمللس لدى والتوزيع اجلباية ناحية من الفطر زكاة تطبيق اإلسالمي, واراسة
 : يلي ما أهمها النتائج  من عدا إىل البحث هذا خالل من توصلت تايالند, وقد جنوب – ناراتيوات

 و يف املنطقة  املسلمني علماء أيدي على تأسست إسالمية مؤسسة هي اإلسالمي اجمللس . إن1
 . اينهم وأمور املسلمني  شؤون بعض تنفيم مسؤولية تتحمل هي

على  كاحملاففة املهمة األهداف لتحقيق يسعى ناراتيوات حاففةمب اإلسالمي اجمللس أن. 2
للمجتمع  اإلسالمي الوعي وتنمية العلمي املستوى رفع على والعمل للمسلمني  اإلسالمية اهلوية

 . اإلسالمية الشريعة مقتضيات حسب املسلمني حياة مشكالت بعض حتليل و اإلسالمي 

                                                           
5
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 وأااء أهداف  لتحقيق خمتلفة جماالت يف كبري بدور اإلسالمي اجمللس يقوم.  3
 قسم املساجد  قسم: وهي أقسام  سبعة إىل باجمللس األعمال بتقسيم مسئوليات  وذلك

 قسم واالقتصاا  الزكاة قسم االجتماعية  اخلدمات قسم والتعليم  قسم الدعوة اإلصالح 
 يف مسئوليات  اماألقس هذه من قسم كل ويتحمل العامة  اإلعالم والعالقات قسم النكاح 

 . خمتلفة جماالت
 ناراتيوات تولية مبحاففة اإلسالمي باجمللس واالقتصاا الزكاة قسم ب  يقوم ما أبرز من.  4

 كل يف يستحقها من على وتوزيعها عليهم جتب ممن الفطر زكاة جباية على العاملني
 . مستحقيها إىل الفطر زكاة ألااء للمزكني اإلجراءات لتسهيل عام وذلك

أحًدا من  يولي ال اإلسالمي واجمللس شروط  وتوزيعها الفطر زكاة جباية علي للعاملني.  5
 عامًلا مسلًما  مكلًفا  يكون أن: وهي الشروط  هذه في  تتوفر من إال عليها العاملني

 كان من إال منهم أحًدا يولي ال وكذلك العمل  على قااًرا ذكًرا  حًرا  بأحكام الزكاة 
  . اإلسالمي اجمللس لدى رعًيا أو مؤذًنا خطيًبا أو إماًما

 
 تعقيب على الدراسات السابقة: :2.3

 تناوهلا حيثتباين الدراسات السابقة يف تناوهلا ملوضوع زكاة الفطر ,  يتضح من العرض السابق          
 آخرون اهتم نمابي, االجتماعية آثارها ضوء يف نوآخر تناوهلا حني يف, فقهية زاوية من الباحثني بعض

وتتفق الدراسة احلالية مع الدراسات السابقة يف  ,البلدان بعض يف الواقعية التجارب خالل من بدراستها
إبراز آثارها النفسية وإلقاء الضوء على فريضة زكاة الفطر كشعرية واحلكمة من مشروعيتها, 

على تطوير مراكز استالم وتوزيع واالجتماعية على اجملتمعات اإلسالمية, كما تركز الدراسة احلالية 
 –زكاة الفطر من خالل استطالع آراء كل من )اجلمعيات القائمة على استالم وتوزيع زكاة الفطر 

املورا( للتوصل إىل آلية لتطوير تلك املراكز من خالل التعرف على الصعوبات ال   –املستحق  –املزكي 
تنفيذية تسهم يف تطوير هذه املراكز باملنطقة الشرقية,  تواجهها وتقديم بعض املقرتحات للتوصل إىل آلية

وإلقاء الضوء على جتارب بعض الدول اإلسالمية يف استالم وتوزيع زكاة الفطر , وعرض لفتاوى اللجنة 
 الدائمة اخلاصة بزكاة الفطر , وطرح بعض التساؤالت ال  اليتوفر هلا فتاوى .

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 فروض الدراسة: :3.3

 الدراسة احلالية إىل التحقق من الفروض التالية : تسعى     
 جغرافية نطاقات يف الفطر زكاة توزيع على القائمة اخلريية اجلمعيات متركز معرفة تؤاي .1

 :       إىل بعينها

 . جديدة توزيع مراكز وبناء توزيعها يف النفر إعااة . أ

 إىل الفطر زكاة توصيل على العمل ثم ومن أخرى مناطق يف اخلدمات نقص معرفة . ب
 . املناسب بالوقت النطاقات تلك يف نياملستحق

 تتنوع ممارسات اجلمعيات اخلريية املسؤولة عن استالم وتوزيع زكاة الفطر . .2

يوجد ارتباط اال إحصائًيا بني وجوا آلية واضحة لدى اجلمعيات اخلريية يف استالم وتوزيع  .3
تقسيمها للمستحقني إىل فئات  –) ختصيصها جلنة لربنامج زكاة الفطر : زكاة الفطر و 

خدمتها لغري الناطقني باللغة  –قيامها بتوصيل زكاة الفطر ملقر املستحقني  –حسب احلاجة 
كفاية زكاة الفطر ال   –توزيعها لزكاة الفطر على املستحقني قبل صالة العيد  –العربية 

 . تستقبلها(

 تتنوع ممارسات املزكني يف إخراج زكاة فطرهم . .4

 . آراء اجلمعيات اخلريية واملستحقني منها حول طبيعة استالم زكاة الفطر تتباين .5

 . تتنوع طرق استالم املستحقني لزكاة الفطر من اجلمعيات اخلريية .6

 زكاة توزيع على القائمة اخلريية اتاجلمعي تواج  ال  والتحديات الصعوبات معرفة تؤاي .7
 تلك على للتغلب الواقع تالمس مقرتحة لحلو بإجياا التفكري إىل الشرقية باملنطقة الفطر

 . التحديات
 توزيعاستالم  و على القائمة اخلريية اجلمعيات يف واملشرفني العاملني مقرتحات معرفة تساعد .8

 معرفة يف واملااي البشري والكاار اخلدمات تطوير حول الشرقية باملنطقة الفطر زكاة
 تطبيقها ميكن وال  املناسب بوقتها قيهاملستح وتسليمها الفطر زكاة الستالم الطرق أنسب

 .  اململكة مناطق باقي يف
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متتلك اجملتمعات اإلسالمية وخباصة العربية جتارب رائدة يف استالم وتوزيع زكاة الفطر نستطيع 
افة جوانبها )اجلهة من كمن خالل االطالع عليها التوصل آللية تهدف التعامل األمثل مع زكاة الفطر 

 مراكز الكاار البشري( و ُتسهم يف تطوير –اخلدمات املساندة  –التوزيع  – املستحق –املزكي  –ة املنفذ
؛ لذا قام فريق الدراسة بالرتكيز على  الشرقية املنطقةب اخلريية اجلمعيات يف الفطر زكاة وتوزيع استالم

 : ةثالثة حماور مهم
 : الزيارات الميدانية: األول

ااخل اململكة  الفطر زكاة وتوزيع اخلريية القائمة على استالم اجلمعياتيدانية لبعض الزيارات امل          
 العربية السعواية وخارجها , من قبل ممثلي فريق الدراسة.

 : االطالع على تجارب بعض الدول: الثاني

؛  الفطر كاةز وتوزيع اخلريية القائمة على استالم اجلمعياتاالطالع على جتارب بعض الدول , و         
 اخلريية اجلمعيات الفطر يف زكاة وتوزيع استالممراكز لالستفااة منها يف التوصل آللية ُتسهم يف تطوير 

 الشرقية . املنطقةب
 : عقد ورشة عمل: الثالث

يف املنطقة  الفطر زكاة وتوزيع استالم على اخلريية القائمة اجلمعياتعقد ورشة عمل لبعض          
 . بالدمامهل 1436/  6/  15لسبت املوافق الشرقية يوم ا

ينبغي اإلشارة إىل أن التجارب ال  سيتم تناوهلا بالدراسة ُتركز بشكل أكرب على عملية التوزيع  و        
الذي ميثل اهلدف األساس حتى تصل ملستحقيها يف املكان والزمان املناسبني, لذا سنتناول يف هذا املبحث 

 بعض من هذه التجارب . 
 

 والتي  الفطر زكاة وتوزيع استالم أنشطتها بين من التي الخيرية الجمعيات بين مقارنة:  أواًل  :1.4

 :  الدراسة فريق قبل من زيارتها تمت

ااخل وخارج  ( مجعيات يف مناطق خمتلفة8لعدا) امليدانية الزيارات من بعدا الدراسة فريق ممثلو قام        
  .الفطر زكاة وتوزيع استالم يف ارساتهممم على التعرف بهدفاململكة 

:   حيث من زيارتها متت ال  اجلمعيات هلذه زيارت  فعاليات خالصة الدراسة فريق يستعرض يلي وفيما       
 نوع – التوزيع تاريخ – االستالم تاريخ – نياملستحق فئة – التوزيع طريقة – االستالم طريقة – اجلهة نشاط)

 – املساندة اخلدمات – البشري الكاار –( التشغيلية املصاريف) الربح هامش – ةالزكا قيمة – األرز
 : للتالي وفًقا(  املعوقات – الشرعي الوقت يف التوزيع

 زكاة وتوزيع باستالم تقوم إغاثي  اعوي نشاطها  جدة مبحاففة اخلريية اجلمعيات إحدى زيارة متت -
+  اآللي الصراف أجهزة+  نقًدا) منها بطرق فطرهم زكاة املزكني من تستلم أنشطتها  ضمن الفطر



 

 بشراء وتقوم رمضان  شهر من بداًية ثابتة غري بقيمة( النقل كلفة املزكي حتمل مع عيين+   اإلنرتنت
 اجلمعيات يف املسجلني إىل إضافة املسجلني من الزكاة مستحقي على وتوزع  _ األرز من نوعان _ الفطرة
 بشرًيا كااًرا فيها يعمل العيد  ليلة توزيع مراكز خالل من النائية حملاففاتا أو املناطق يف األخرى
 التغطي وقد تشغيلية كمصاريف%( 50) ربح هامش وتأخذ متعاون  وبعضهم متطوع وبعضهم اائم بعضهم

 من جًدا ضئيلة نسبة يتبقى وقد الشرعي  وقتها يف ملستحقيها الفطر زكاة بتوزيع وتقوم املصاريف 
 يرصد جًدا متقدم إلكرتونًيا برناجًما لديها العيد  بعد الستالمها حمداة مهلة املستحقني يعطى الزكاة

 الغش منها تعاني ال  املعوقات أشهر ومن املساندة  اخلدمات ىحدإك والتسليم االستالم عمليات مجيع
 استالم وتأخر اإلنرتنت  وشبكة الصراف أجهزة تعطل إىل إضافة األرز  شراء عند ل  تتعرض الذي

 . الكبرية التشغيلية املصاريف عن فضاًل لفطرتهم  الزكاة مستحقي
 واملعتمرين للحجاج خريية أعمال نشاطها املكرمة كةمب اخلريية اجلمعيات إحدى زيارة أيًضا متتو -

 منها بطرق فطرهم زكاة املزكني من تستلم أنشطتها  ضمن الفطر وتوزيع زكاة باستالم  تقوم والزوار
 بشراء وتقوم العيد  ليلة فجر من ساعة آخر وحتى رمضان شهر من بداًية,  سنوًيا ثابتة غري بقيمة( نقًدا)

 اائم بعضهم بشرًيا كااًرا فيها يعمل الزكاة  مستحقي على وتوزع  _ األرز فقط واحد نوع _ الفطرة
 عند اجلواة أو األسعار يف اوتالتف منها تعاني ال  املعوقات أشهر ومن متعاون  وبعضهم متطوع وبعضهم

 .اإلنرتنت وشبكة الصراف أجهزة تعطل إىل إضافة  األرز شراء
 تقومو إغاثي نشاطها , وتبني أنالرياض مبدينة احد فروع مجعية الرب زيارةب كما قام فريق الدراسة -

 أجهزة+   نقًدا) منها بطرق فطرهم زكاة املزكني من تستلم أنشطتها  ضمن الفطر زكاة وتوزيع باستالم
 (18) من ابتداًءا الغالب ويف األرز مورا مع العقد توقيع  تاريخ منذ ثابتة غري بقيمة( عيين+  اآللي الصراف

 املسجلني من الزكاة مستحقي على وتوزع  _ األرز من فقط واحد نوع _ الفطرة بشراء وتقوم   رمضان
 رئيسي  توزيع مركز خالل من النائية احملاففات أو املناطق يف األخرى اجلمعيات يف املسجلني إىل إضافة

:  15) بني يرتاوح ربح هامش وتأخذ متعاون  وبعضهم اائم بعضهم بشرًيا كااًرا فيها يعمل العيد  ليلة
 زكاة ملستحقي تسليم  ويتم عيين بشكل استالم  مت ما بتخزين وتقوم تشغيلية  كمصاريف%( 20

 اخلدمات ىحدإك تستخدم يف استالم الزكاة العينية من املزكني اتحاوي لديها أشهر  (3) خالل الفطر
 واملشاكل لالستالم  احملداة باملواعيد املزكني التزام عدم منها تعاني ال  املعوقات أشهر ومن املساندة 

 .ومحايتها احلاويات وتفريغ بنقل املتعلقة التقنية
 وتوزيع باستالم تقوم إغاثي نشاطها  أيًضا  لرياضا مبدينة فرع آخر من فروع مجعية الرب زيارة متتو -

 اآللي الصراف أجهزة+   نقًدا) منها بطرق فطرهم زكاة املزكني من تستلم أنشطتها  ضمن الفطر زكاة
 وتقوم رمضان  (18) من ابتداًءا الغالب ويف األرز مورا مع العقد توقيع  تاريخ منذ ثابتة غري بقيمة( عيين+ 

 إىل إضافة املسجلني من الزكاة مستحقي على وتوزع  _ األرز من فقط واحد وعن _ الفطرة بشراء
 العيد  ليلة رئيسي  توزيع مركز خالل من النائية احملاففات أو املناطق يف األخرى اجلمعيات يف املسجلني

%( 20:  15) بني يرتاوح ربح هامش وتأخذ متعاون  وبعضهم اائم بعضهم بشرًيا كااًرا فيها يعمل
 الرصيد من جزء يتبقى وقد الشرعي وقتها يف ملستحقيها الفطر زكاة بتسليم وتقوم  تشغيلية  مصاريفك

 تستخدم يف استالم الزكاة العينية من املزكني حاويات لديها بعد  فيما اجلمعية من يتسلمون  للمستحقني



 

 احملداة  باملواعيد  املزكني التزام عدم منها تعاني ال  املعوقات أشهر ومن املساندة  اخلدمات ىحدإك
 استالم من نياملستحق بعض امتناع ومحايتها  احلاويات وتفريغ بنقل املتعلقة التقنية املشاكل  لالستالم 

 . عيين بشكل املستلمة األرز نوعيات بعض
 وتوزيع باستالم تقوم إغاثي  اعوي نشاطها البحرين مبملكة اخلريية اجلمعيات إحدى زيارة كما متت -

 من بداًية, سنوًيا ثابتة غري بقيمة( نقًدا) فطرهم زكاة املزكني من تستلم أنشطتها  ضمن الفطر زكاة
 من الزكاة مستحقي على وتوزع  _ األرز من فقط واحد نوع _ الفطرة بشراء وتقوم رمضان  شهر

 كااًرا فيها يعمل رمضان  (28) من بداًية توزيع مواقع خالل من اجلمعية بهذه املسجلني وغري املسجلني
 زكاة بتسليم وتقوم تشغيلية  كمصاريف%( 25) ربح هامش وتأخذ متطوع  وبعضهم اائم بعضهم بشرًيا
 الفطر زكاة وتوزيع باستالم خاص إلكرتونًيا برناجًما لديها الشرعي  وقتها يف ملستحقيها الفطر

 شراء عند يف األسعار أو اجلواة اوتتفال منها تعاني ال  املعوقات أشهر ومن املساندة  اخلدمات ىحدإك
 . األرز

تقوم باستالم , وبدولة قطر حيث لوحظ أيًضا أن  نشاطها إغاثيت زيارة إحدى اجلمعيات اخلريية متكما -
وتوزيع زكاة الفطر يف وقتها الشرعي ضمن أنشطتها  تستلم من املزكني زكاة فطرهم بطرق منها )نقًدا 

من وزارة األوقاف طبًقا  سنوًيا بشكل حمدوا جًدا( بقيمة ثابتة حمداة+ عيين  SMS+  من خالل رسائل 
لقيمة الزكاة يف بلد التوزيع   وتوزع  أرًزا على مستحقي الزكاة من خارج اولة قطر  يعمل فيها كااًرا 
بشرًيا اائًما  وتأخذ هامش ربح خيتلف باختالف البلد ال  سيتوزع فيها زكاة الفطر   وتقوم بتسليم 

لكرتوني  كإحدى اخلدمات املساندة إرمضان  لديها برنامج  (28) اة الفطر ملستحقيها يف بداية منزك
لضبط عملية استالم وتوزيع زكاة الفطر  ومن أشهر املعوقات ال  تعاني منها تفضيل عدا من املزكني 

 تسليم زكاة فطرهم عينية وليس نقدية .
تقوم باستالم وتوزيع  , وأيًضا حيث لوحظ أن  نشاطها إغاثيبدولة قطر مت كذلك زيارة مجعية ثانية و -

زكاة الفطر يف وقتها الشرعي ضمن أنشطتها  تستلم من املزكني زكاة فطرهم )نقًدا( فقط بقيمة ثابتة 
حمداة من وزارة األوقاف طبًقا لقيمة الزكاة يف بلد التوزيع بداية من أول أسبوع يف رمضان  وتوزع  على 

ة نقًدا بعضهم من ااخل اولة قطر  وغالبيتهم من خارج اولة قطر  يعمل فيها كااًرا مستحقي الزكا
بشرًيا اائًما  وتأخذ هامش ربح خيتلف باختالف البلد ال  سيتوزع فيها زكاة الفطر   وتقوم بتسليم 

ة حدى اخلدمات املساندإلكرتوني كإرمضان  لديها برنامج  (28) زكاة الفطر ملستحقيها ابتداء من
لضبط عملية استالم وتوزيع زكاة الفطر  ومن أشهر املعوقات ال  تعاني منها تفضيل عدا من مستحقي 

 الزكاة زكاة  فطرهم نقدية وليس عينية .
تقوم باستالم وتوزيع , وبدولة قطر أيًضا حيث لوحظ أن  نشاطها إغاثي مت كذلك زيارة مجعية ثالثة و -

أنشطتها  تستلم من املزكني زكاة فطرهم )عيين للل نقدي( بقيمة زكاة الفطر يف وقتها الشرعي ضمن 
من وزارة األوقاف طبًقا لقيمة الزكاة يف بلد التوزيع بداية من العشر األواخر من  سنوًيا ثابتة حمداة 

رمضان  وتوزع  على مستحقي الزكاة عيين حيث إن معفمهم  من خارج اولة قطر  يعمل فيها كااًرا 
   وتأخذ هامش ربح خيتلف باختالف قيمة الزكاة والبلد ال  سيتوزع فيها زكاة الفطر بشرًيا اائًما



 

لكرتوني كإحدى اخلدمات املساندة إوتقوم بتسليم زكاة الفطر ملستحقيها ليلة العيد  لديها برنامج 
 لضبط عملية استالم وتوزيع زكاة الفطر  وال توجد أي معوقات لدى هذه اجلمعية .

واجلدول التالي يوضح أوج  الشب  واالختالف بني ممارسات اجلمعيات ال  متت زيارتها من قبل             
    : الفريق البحثي

 
 (1-4جدول )

 اخلريية ال  متت زيارتها اجلمعيات ممارسات بني الشب  أوج 
 وتقوم على استالم وتوزيع زكاة الفطر

 

 شب أوج  ال                  املقارنة عنصر        
 إغاثي اجلهة نشاط
 عيين التوزيع طريقة

 املسجلني باجلمعية املستحقني فئة
 من بداية رمضان االستالم تاريخ
 ليلة العيد التوزيع تاريخ

 أرز  الفطرة نوع
 حتسب ضمن قيمة زكاة الفطر التشغيلية املصاريف

 االعتماا على موظفي اجلمعية بشكل أساسي البشري الكاار
 لربنامج زكاة الفطر برنامج إلكرتوني املساندة اخلدمات

 يتم يف الوقت الشرعي الشرعي الوقت يف التوزيع
 املوراين بعض التفاوت يف وزن وجواة زكاة الفطر لدى املعوقات

             

البشري, حيث تعتمد مجيع  ُيالحظ مما سبق تشاب  بعض املمارسات وخباصة يف الكاار و         
السابقة على موظفيها بشكل أساسي يف عملي  االستالم والتوزيع, وغالًبا ما تعتمد اجلمعيات  اجلمعيات

على املتعاونني جبانب املوظفني, وبعضهم يعتمد أيًضا على املتطوعني, وختتلف اجلمعيات يف طريقة استالم  
ما تستلمها بعض زكاة الفطر, حيث تقتصر بعض اجلمعيات على استالم زكاة الفطر نقًدا فقط, بين

اجلمعيات األخرى نقدي وعيين, كما ختتلف نسب املصاريف التشغيلية بني اجلهات السابقة,  كما برزت 
, وتعطل بعض أجهزة الصراف وشبكة اإلنرتنت, وتأخر استالم األرز شراء أثناء التفاوتبعض املعوقات مثل 

 استالم من املستحقني بعض ومحايتها, وامتناع اتاحلاوي وتفريغ بنقل املتعلقة التقنية املستحقني, واملشاكل
عيين, وبالتالي تتضح أهمية الدراسة احلالية يف التوصل آللية إجرائية  بشكل املستلمة األرز نوعيات بعض

 .  تطبيقية فعالة الستالم وتوزيع زكاة الفطر 

 



 

 :ت الخيريةمعيارب بعض الدول والجاتج :ثانًيا :2.4

 الفطر يف اجلزائر:  زكاة وزيعجتربة ت :1,2,4       

من خالل مشروع الفطرلزكاةاملستحقنيُتركز جتربة زكاة الفطر يف اجلزائر على إحصاء            
 واألوقاف باجلزائر  الدينية الشؤون وزارة إشراف حتت تعمل مؤسسة عن عبارة صندوق الزكاة , وهو

اجلزائر عنابة, ومت تعميم  على كل الواليات ب و بلعباس سيدي والي  من كل يف (م2003) عام تأسس
للعامالفطرزكاةني مناملستحقوقوائماملال لزكاةاملستحقني(, ويتم االستعانة بقوائمم2004عام)

جلانمعبالتنسيقهذه القوائممراجعةيتمكمابالبلدية االجتماعيةالشؤونمصلحةوقوائم السابق
خاصة حتمل بيانات استمارةمستفيدباحملتاجني, وميأل كلارايةلديهمالذينواملواطننياألحياء

االعتبار )معزوز لقمان , بعنياألوالاعداويؤخذاحلاجةارجةحسبالقوائمهذهترتيبيتمثمأساسية 
2012. ) 

 مةاألئ تكليف يتم حيث حي  لكل املسجد جلنة أعضاء قبل من الفطر زكاة حتصيل ويتم              
 (28وحتى ) رمضان شهر منتصف من ابتدًاء الفطر زكاة حتصيل عملية يف بالشروع يف املساجد املعتمدين

 على املساجد كافة عن طريق الفطر الوكالة, كما توزع زكاة أساس على وذلك سنة لكل رمضان
 بعد الفطر عيد صالة قبل مستحقيها إىل إيصاهلا ضرورة مع سنة لكل رمضان (28من ) ءابتدًا املستحقني

 يشاركهم أن وميكن ,احلي املسجد وأعضاء جلنة أعضاء طرف من للزكاة الفقراء طلبات ملفات اراسة
 من نسخة ُتسلم بعدها الفطر  زكاة لتوزيع إمجالي حمضر حترير يتم املزكني, كما حتى ذلك يف

 مبالغ الفقرية للعائالت وُتقدم .وقافواأل الدينية الشؤون مديرية إىل بدوره ليحوهلا املعتمد اإلمام إىل احملضر
 يف الواحدة للعائلة اوالر (123,24) إىل اوالر( 24,25) بني ترتاوح)  آلخر مسجد من قيمتها ختتلف مالية

 (.2013منصور , عبد احلكيم بزاوية ,  ن)عبداهلل ب (تلمسان حماففة

الوطين بدولة اجلزائر املستوىعلىصلةاحملالفطرزكاةحصيلةتطوريوضحوفيما يلي جدول               
 -خالل سبع سنوات :

 (2-4)جدول
(2009 – 2003الفرتة )خاللالفطرلزكاةالوطنيةاحلصيلةتنامييوضح

 جزائرياينارمليونالوحدة

 2009   2008   2007    2006           2005   2004    2003   السنوات

           270    241,94  262,17  320,61  257,15  114,98  57,78   القيمة

ففي السنوات الثالثة  (  2009 – 2003) تباين حصيلة زكاة الفطر يف اجلزائر خالل الفرتة ُيالحظ     
األوىل جند ارتفاع حصيلتها سنة بعد أخرى  ثم بدأت يف االخنفاض بشكل تدرجيي إىل أن ارتفعت مرة 

 )فقراء املواطنني يف أذهان الصندوق فكرة ترسيخ: أهمها التالية لنقاطل ذلك (  ويعزي2009أخرى عام )
الفكر  اقتحام إىل باإلضافة وتوزيًعا  مجًعا الزكاة تنفيم بضرورة متزايد اقتناع أيًضا ومزكني( 

حصيلة زكاة  يوضح التالي الرسم البيانيو اخل( ... تلفزة إذاعة  جمالت  )جرائد  اإلعالم عامل الزكوي
 .(2009-2003ر يف اجلزائر خالل الفرتة)الفط



 

 (1-4) بياني رسم

 (2009-2003) حصيلة زكاة الفطر يف اجلزائر خالل الفرتة

 
 : الفطر زكاة صندوق بها تكفل ال  العائالت كما يوضح اجلدول التالي عدا

 (3- 4)  جدول

 (2008 – 2003) الفطر زكاة من الصندوق بها تكفل ال  العائالت عدا

 عائل ألف: الوحدة

 

 

 

 

 :زكاة الفطر بصندوق الزكاة القطريجتربة توزيع  :2,2,4
 بالقانون أنشئ وقد قطر  بدولة اإلسالمية والشؤون األوقاف لوزير تابع الزكاة القطري صندوق              

 األوقاف بوزارة الزكاة صندوق وخصص. (م1995) عام يف الفعلي نشاط  وباشر  (م1992) لسنة( 8) رقم
 ريال" 15" وقيمتها الفطر زكاة افع اجلمهور خالل  من ليتمكن"  92119"  الرقم اإلسالمية والشؤون

 الرقم هذا على نصية رسالة بإرسال فطره زكاة افع من الصائم يتمكن حبيث الواحد  للشخص قطري
 6. وصلت زكات  بأن تفيد الزكاة صندوق من شكر رسالة لتصل  الزكاة  مبلغ رصيده من ليخصم

 رسائل مخسة يرسل أن مثاًل أفراا مخسة من املكونة أسرت  عن يزكي أن يريد من على ويتعني              
 . يعول وعمن نفس  عن فطر كزكاة سيدفع  ما قيمة وهي ريااًل" 75" مبلغ رصيده من ليخصم

 من الزكاة لتحصيل الصندوق يعتمدها ال  اإللكرتونية اخلدمات من واحدة اخلدمة هذه وُتعد     
 اإلسالمي مصريف من لكل اآللي الصراف أجهزة عرب أيًضا زكواتهم أااء من يتمكنون والذين اجلمهور
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 2008 2007 2006 2005 2004  2003 واتالسن

 150,6 22,5 62,5 53,5 35,5 21 عدا العائالت



 

 يف منتشرة للصندوق تابعة لحتصي ونقطة مكتًبا" 39" خالل من أاائها إمكانية إىل إضافة والريان 
 بعد الكربى اجلوامع بني تتجول متحركة حتصيل نقطة عشرين خالل من أو البالا من احليوية األماكن

 . املبارك ) املرجع السابق( رمضان شهر خالل اجلمعة صالة وبعد يوم كل ويحاالرت صالة
 إىل ليصل السريع احملصل استدعاء خالل من زكواتهم افع األعمال وسيدات لرجال ميكن كما          

 خالل من أو 7" الصندوق موقع عرب بطلب  وذلك الزكاة الستالم ممكن وقت بأسرع تواجدهم أماكن
 شهر خالل الساعة مدار على وذلك أرقام اهلواتف املعلنة على موقع الصندوق اإللكرتوني  على االتصال
 . رمضان

 التحصيل ونقاط مكاتب عرب مساعداتهم تقديم من الفطر ةزكا بإخراج الراغبون كما يتمكن         
 جيدها وال  املتنقلة الصناايق يف وضعها ميكن وكذلك البالا أحناء يف واملنتشرة للصندوق التابعة

)املرجع  يوم كل الرتاويح وبعد أسبوع كل من اجلمعة صالة بعد اجلوامع عشرات أبواب على املصلون
 . السابق(

 كوبونات شكل على الفطر عيد قبل صرفها طريق عن الفطلر زكلاة الصندوق بتوزيع ويقوم         
 يف صندوق الزكاة بقطر حتى الفطر زكاة إيرااات إحدى الشركات, وقد بلغت مع بالتعاون

بنسبة  املاضي العام يف الفطر زكاة إيرااات عن يزيد ريااًل, وهوً "  1391374" وقدره مبلًغا 31/12/2014
 ( .10)جملة الزكاة قطر ,  ريااًلً "  780580" املاضي العام زكاة الفطر بلغت حيث %(78)

 
 :الفطر زكاة توزيع يف املصري الطعام بنك جتربة  :3,2,4

 إقليمًيا( 2020) يف علي  والقضاء  اجلوع مكافحة بهدف سنوات سبع منذ الطعام بنكنشأ                
 من عدا يقدم بل, فقط علي  والقضاء اجلوع مكافحة على املصري لطعاما بنك نشاط يقتصر وال, وعاملًيا

 وعالج, األضحية وصك, والنذور والكفارات والفدو, املال وزكاة, املدرسية التغذية مثل األخرى الربامج
. صائم وإفطار, األمراض

 الفطر زكاة يقبل حيث  املصري الطعام بنك يقدمها ال  الربامج أهم أحد الفطر زكاة وُتعد             
 حساب خالل من أو, التسويقية املنافذ خالل من أو, للبنك الرئيسى املقر إىل املزكي ذهاب طريق نقًدا, عن

 العشر خالل نصية رسالة خالل من أو, فوري عالمة علي  مكان أى خالل من أو,  البنوك جبميع موحد
 فلوس اتصاالت خدمة خالل من أو, كلم اشك فواافون خدمة خالل من أو, رمضان شهر من األواخر

 املسجلني احملتاجني قائمة على توزيعها جافة, ويتم غذائية مواا إىل املدفوعة الزكاة قيمة حتويل ويتم, كلم
 متكاملة بيانات قاعدة املصري الطعام بنك ميتلك كما, البنك يف الوقت الشرعي بيانات قاعدة فى

 بنك وُيعد, العربية مصر مجهورية أحناء مجيع يف لتفضيالتهم طبًقا واملتربعني واملتطوعني  للمزكني 
 من موظف (250) من أكثر ولدي , األيزو شهااة ىعل حيصل مصر يف خريي كيان أول املصري الطعام
 على املصري الطعام بنك حيرص كما, حمرتف مؤسسي بعمل يقومون والتخصصات اخلربات كافة

                                                           
7

 http://www.zakat.gov.qa 



 

 وجيل, حمداة أيام يف املؤسسي والتطوع(, األفراا من التطوع) اخلري أيام برامج خالل من التطوع تشجيع
 8. التطوع على واجلامعات املدارس طالب بتحفيز خيتص برنامج وهو الطعام بنك

 
 :ر بأبو ظيب يف توزيع زكاة الفطرجتربة هيئة اهلالل األمح  :4,2,4

 اآلالف من األسر ااخل الدولة وخارجها والبالغةوزعت هيئة اهلالل األمحر زكاة الفطر على               
وإاخال السرور على األسر ال  تعاني من وطأة  ,ا منها لتخفيف معاناة احملتاجنيسعًي , ( ارهًما6917500)

 . الفروف خالل الشهر الفضيل وأيام العيد املباركة

داخل واخلارج قبل حلول عيد الفطر وحرصت اهليئة على توزيع زكاة الفطر على املستحقني يف ال            
ومتتلك اهليئة آليات فعالة , ا حلكمة مشروعيتهاا لشعرية الزكاة وحتقيًقاملبارك بوقت كاف تعفيًم

اولة حول العامل يف وقت ميكن األسر  (50) ويف حوالي, ني ااخل الدولةاملستحقإليصال مبالغ الزكاة إىل 
 .املستحقة من توفري احتياجاتها 

ا يف توزيع زكاة الفطر على األسر املستحقة ااخل الدولة وذلك عرب فرعها يف وبدأت اهليئة مبكًر            
أسرة ااخل الدولة من املشروع الذي  (6600)وفروعها املنتشرة يف مجيع مناطق الدولة وتستفيد , أبو ظيب 

 . ألف ارهم (300)تقدر قيمت  بثالثة ماليني و

 ويستفيد من ( ارهًما , 3617500)روع زكاة الفطر خارج الدولة فقد بلغت قيمت  فيما خيص مش           
 9.اولة  (50) يف حوالي( شخًصا 241167)

 
 جتربة زكاة الفطر يف تايالند:      :5,2,4

 اإلسالمي جبباية ت( جتربة زكاة الفطر يف تايالند قائاًل : "يقوم اجمللسا . يذكر خالد سنئ )              
 تايالند  جنوب يف الواقعة التايالندية احملاففات إحدى ناراتيوات وهي وتوزيعها يف حماففة الفطر اةزك
 املزكي باإلكراه وإلزام الباطنة األموال زكاة أخذ على والية اإلسالمي اجمللس وكذا للحكومة ليس

 أن للمزكي فإن يف هذا  املال بزكاة تلحق الفطر وزكاة اجلهات  هلذه علي  الواجبة الزكاة يدفع بأن
 نصب اإلسالمي اجمللس أو على احلكومة جيب بل غريه  بواسطة أو مباشرة  املستحقني إىل زكات  خيرج

 زكاتهم"   تفريق على للمزكني لتكون عوًنا اختياًرا  إليها بزكات  يأتي ممن الزكاة لتقبل معينة جهة
 : يلي فيما إمجاهلا ميكن  هلذه التجربة والسلبيات بعض اإلجيابيات ت( ا .سنئ ) ويذكر خالد

 :  اإلجيابيات

 الفقراء إعانة يف املشاركة على وإلزامهم والبخالء اإلميان ضعفاء ترغيب.  أ
 يف اإلنفاق على وتعويدهم الشح  من نفوسهم وتطهري االجتماعي  اخللل واملساكني وسد

 . اخلري وجوه
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العاملني  أيدي أو اإلسالمي اجمللس من باستالمها الفطر زكاة مستحقي كرامة حفظ.  ب
مع  واألذى املن بذلك يلحقهم قد مباشرة إذ املزكني أيدي من هلا استالمهم خبالف  اعليه
 ب  ويفقد الكرامة  ب  يذهب األمر وهذا البشر  من والرمحة الشفقة وانتفار الطلب مذلة

 . واحلياة والفكر اإلرااة يف اإلنسانية استقاللية الشخصية
من  والتحقق  الفطر زكاة مستحقي مجيع حصر على اإلسالمي اجمللس استطاعة.  ج

 الزكاة توزيع يف اإلسالمي اجمللس عدالة يفهر وهذا حاجتهم  مقدار وإعطاءهم استحقاقهم
 . الفطر زكاة تشريع من الشارع مقصوا ب  وحيصل الثمانية  إىل أصنافها

 أكرب  الزكاة من اجملموعة الكمية جيعل اإلسالمي اجمللس إىل الفطر زكاة صرف. ا
 إىل الفائض وحيمل واليت   حدوا يف الثمانية مجيع املصارف حاجات ب  استيعاب فيمكن

 . املسلمني بني املواة روابط متكني إىل يؤاي وهذا إذا فاض  أخرى والية
باطًنا  هامن املزكي يربئ اإلسالمي اجمللس من عليها العاملني إىل الفطر زكاة إعطاء. هل

 فال مستحق  غري فبان امستحًق ظن  ملن بنفس  املزكي أخرجها إذا ما خبالف وظاهًرا 
 . إخراجها إعااة من البد بل الفقهاء  عند أكثر جتزئ 

 
 : السلبيات

وإن  – منها وإعطاؤهم عليها  للعاملني الفطر صدقات حصيلة من املعينة النسبة حتديد. أ
 إىل مباشرة املزكي أخرجها لو إذ منها  كبرية نسبة يذهب- هلا املستحقني من كانوا

 . وأكرب أكثر عنها واستغناءهم حوائجهم على القضاء ب  املستحقني  ميكن

 يف بإعطاء املسلمني القرار وإصدار الفطر  زكاة أمر على بالوالية اإلسالمي اجمللس قيام. ب
 يستلمها من من كان فرمبا  املستحقني على وتوزيعها إلي   فطرهم زكاة واليت  حدوا

ال  ولكنها بها أوىل والقرابة اجلريان هؤالء أن مع للمزكي  وقرابة جريان غري املستحقني
وقرابت   جريان   إىل زكات  إعطاء من لتمكن بنفس   املزكي أخرج ولو أيديهم  إىل تصل

 .للزكاة املستحقني
 إىل من نقلها اإلاارية التنفيمات لصاحل الفطر صدقات حصيلة من اخلاصة النسبة حتديد. ج

 كمية زكاة نقصان إىل يؤاي وهذا وحماسبتها  وتسجيلها  وختزينها  اإلسالمي  اجمللس
 . الفطر

 
 
 
 
 



 

 10جتربة زكاة الفطر يف ماليزيا: 6,2,4
 :لفطر عرب اجلهاز اخللوي مباليزياالتصور التطبيقي لدفع زكاة ا

 اجلهات املتعلقة باخلدمة: -1
 ال  تعين بالقيام بهذه اخلدمة ثالث: اجلهات 

وهو املكلف الذي جيب علي  وعيال   صاحب اجلهاز اخللوي: –أ 
 . زكاة الفطر ويقوم بأاائها بطريقة هذه اخلدمة عرب جهازه اخللوي

وهي الشركة ال  تعد للناس خدمات  شركة االتصاالت: –ب 
االشرتاك االتصاالت بصفة عامة وهذه اخلدمة بصفة خاصة, ويكون 

 . يف خدماتها االتصالية قائًما على الرصيد
وهي املؤسسة ال  كلفتها الدولة جلمع  مؤسسة جباية الزكاة: –ج 

أموال الزكوات يف بيت مال املسلمني ثم صرفها إىل مستحقيها يف 
 . ماليزيا

 
 :اخلطوات ال  متر بها هذه اخلدمة تكون كالتالي اخلطوات التشغيلية يف اخلدمة: -2

حيصل صاحب اجلهاز اخللوي على الرصيد بإحدى طرق التعبئة  –أ 
 . بالدفع الشهري, وبطاقة الشحن, أو حتويل الرصيد

 (.21999ويرسلها إىل رقم ) FITRAH)يكتب يف الرسالة كلمة ) –ب 
عقب إرسال  هذه الرسالة يتلقى رسالة قصرية حتتوي على   –ج 

 . خطوات اخلدمة
مبلغ زكاة الفطر ويرسلها إىل الرقم نفس  ثم  يكتب يف الرسالة  –ا 

 . ينتفر الرا
بعد تسلم الرا يكتب يف الرسالة اع  الكامل ورقم بطاقت   –هل 

الشخصية وعدا من يدفع عنهم الزكاة ويرسلها إىل الرقم السابق ثم 
 . ينتفر الرا

حيتوي الرا على قبول الرسالة مبا فيها من معلومات فيضغط  –و 
 نعم أو ال . املزكي زر

يتضمن الرا بيانات زكاة الفطر ال  افع املزكي لتلك السنة  –ز 
 . اهلجرية

يتمكن املزكي من طباعة فاتورة الزكاة من الشبكة  –ح 
 العنكبوتية للشركة .
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األمور ال  تبني تصور هذه اخلدمة ومما مل يذكر  املوضحات اإلضافية يف اخلدمة: – 3
 : سابًقا هي

اجلهاز هو ما تصدره الشركة ال  تقدم هذه اخلدمة يكون خط  –أ 
 . وُيحصل رصيده منها أو وكيلها

ُيحسم املبلغ الذي هو قيمة زكاة الفطر الواجبة علي  وعيال  من  –ب 
رصيد صاحب اجلهاز اخللوي. وهذا إذا كانت تعبئت  بطريق بطاقة 

 . الشحن أو حتويل الرصيد
الشهري فيكون املبلغ الذي هو وإذا كانت تعبئت  بطريق الدفع  –ج 

قيمة زكاة الفطر الواجبة علي  وعيال  مضاًفا إىل الرسوم 
 . االستهالكية ال  يدفعها يف نهاية الشهر

 اخلدمة رسوم غري من تقدم  الشركة هذه اخلدمة جماًنا أي –ا 
 . الرصيد من احملسومة

 . لسنةتكون هذه اخلدمة متاحة حتى نهاية شهر رمضان يف تلك ا –هل 
 

( لتناول افع 2008أغسطس عام ) 27اجتمعت جلنة اإلفتاء لوالية سلنغور إحدى واليات ماليزيا يف 
 زكاة الفطر عرب اجلهاز اخللوي وتوصلوا إىل قرارهم بأن  :

جيوز افع زكاة الفطر عرب رسالة اجلهاز اخللوي بغض النفر عن طريق تعبئة  – 1
 . الرصيد

 . عرب الشبكة اإللكرتونية أو الصراف اآلليجيوز افع زكاة الفطر  – 2
للمؤسسة ضماًنا على الزكاة املسلمة  مقدًما ماهلا جيب على الشركة أن يدفع  من – 3

 . من صاحب الرصيد املدفوع شهرًيا
جيب على الشركة أن حيدا مدة صالحية التعامل مع اخلدمة حتى ال يتجاوز افع  – 4

 الزكاة وقت وجوبها.
 . ركة وكياًل عن املؤسسة يف جباية زكاة الفطرتكون الش – 5

 
 :زكاة الفطرباملستواع اخلريي جبدةجتربة توزيع   :7,2,4

 الفطر والذي زكاة مشروع ضمن" اإللكرتونية الفطر زكاة" خدمة جبدة اخلريي املستواع اشن        
 . "للمستحق فطرتي" شعار حتت جبدة اخلريي املستواع ينفذه

 يسر وسهولة  بكل فطرهم زكاة إخراج يف املزكني على للتسهيل اإللكرتونية اخلدمة وتهدف        
 هاتف  عرب أو مكتب  منزل  أو من الفطر زكاة بإخراج يقوم أن العامل يف شخص ألي اخلدمة ُتمكن حيث

 يتم حبيث الفطر  لزكاة مت ختصيص  الذي البنكي للحساب" IBAN" رقم باستخدام وذلك اجلوال
 . عنهم إلكرتونًيا امُلزكى عدا عن الزكاة مبلغ حتويل



 

 االستفااة يف لكافة الراغبني الفطر زكاة إخراج يف التوكيل خدمة توفري ويعمل املستواع على            
 ال  والثابتة املتحركة املراكز عن من البحث ظروفهم متكنهم ال قد والذين الفطر  زكاة مشروع من

 . اململكة خارج أو جدة مدينة خارج هم من حتى أو زكاة الفطر  توكيالت لالستقبا املستواع وفرها
 للمشروع  البنكي احلساب يف قيمتها تواع ال  التوكيالت كل بأول املستواع أواًل ويرصد           

 خصيًصا جتهيزه مت بربنامج حاسوبي التوكيالت استقبال ملراكز باإلضافة احلساب هذا ربط مت حيث
 املستواع توكيل مت ال " الفطرات" عدا رصد من خالل  املشروع على القائمون ويستطيع غرض ال هلذا

 . احملدا الشرعي وقتها يف ملستحقيها الزكاة توزيع آلية يسهل مما مستمر  بشكل بإخراجها
 يالتالتوك مجع بعملية يقومون شاًبا سعواًيا (450مبشاركة ) جبدة اخلريي املستواع وحيفى           

 الطرق بأيسر املستهدفني إىل الوصول خالل من الشرعي يف وقتها" األرز" البلد قوت من الزكاة وتوزيع
 . وقت وجيز ويف املناسبة

 يف ظل وخباصة متميز بشكل تنفيذ مشروع زكاة الفطر على جبدة اخلريي املستواع وحيرص          
 والفقرية احملتاجة لألسر الواسع واالنتشار  للمزكنيالكبري اإلقبال واستيعاب القصرية  الفرتة الزمنية

 11 . حضارية وبصورة جًدا قصرية فرتة خالل زكاة الفطر تتسلم أن وال  جيب الزكاة هلذه املستحقة
وبالنفر إىل التجارب السابقة يف خمتلف البلدان بالنسبة لزكاة الفطر  جند أنها متنوعة وثرية           

نها يف وضع مقرتح وآلية تنفيذي  ملراكز استالم وتوزيع زكاة الفطر يف اجلمعيات وميكن االستفااة م
اخلريية باملنطقة الشرقية ميكن أن تسهم يف حتقيق أفضل صورة ممكنة يف عملي  االستالم والتوزيع, 

 . نياملستحقكما تهدف للوصول إىل أكرب عدا ممكن من 
 

 القائمة على استالم وتوزيع زكاة الفطر: لجمعيات الخيريةلثالًثا : ورشة عمل  3.4

  اخلريية القائمة على استالم اجلمعياتحرص فريق الدراسة على عقد ورشة عمل مع بعض            
 زكاة الفطر , وتناولت الورشة أربعة حماور كالتالي : وتوزيع و

 . تبعة يف تنفيذ برنامج زكاة الفطراآللية امل احملور األول: .1

 . يقها من تنفيذ برنامج زكاة الفطرجيابيات ال  ميكن حتقاإلي: ر الثاناحملو .2

 . معوقات تنفيذ برنامج زكاة الفطر :احملور الثالث .3

 . برنامج زكاة الفطر حسب التطلعات املقرتحات للوصول إىل تنفيذاحملور الرابع:  .4

, والتعرف إىل املعوقات ال  وهدفت ورشة العمل  التعرف إىل اإلجيابيات يف املمارسات احلالية            
, والتوصل إىل مقرتحات ُتسهم يف  تنفيذ برنامج زكاة الفطر حسب التطلعات, اجلمعياتتواج  تلك 

والتوصل آللية مقرتحة وفعالة الستالم وتسليم زكاة الفطر, كما خرجت  ورشة العمل مبجموعة من 
ى فتاوى شرعية حتى يتسنى لكافة التساؤالت املطروحة من قبل بعض اجلمعيات بغرض احلصول عل

زكاة الفطر يف اجلمعيات اخلريية باملنطقة الشرقية أن متارس اورها بفاعلية,  وزيعمراكز استالم وت
وااللتزام بسنة الرسول علي  الصالة  والسالم  يف إيصال زكاة الفطر ملستحقيها يف الوقت الشرعي, 

 وبأفضل صورة ممكنة .
                                                           

١١
 http://www.aleqt.com/2013/08/07/article_776802.html 



 

 : التالية العناصر حسب  الفطر زكاة برنامج تنفيذ يف املتبعة اآللية ةمناقش :األول احملور*   
 الربنامج تنفيذ من اهلدف  . 
 االستالم طريقة  . 
 التوزيع طريقة . 
 نياملستحق فئة . 
 التوزيع وقت . 
 البشرية املوارا . 
 املساندة اخلدمات . 
 التشغيلية املصاريف . 
 الشرعي الوقت يف بالتوزيع االلتزام . 

 

 عن اآلتي :الفطر  زكاة برنامج تنفيذ يف املتبعة اآلليةفيما يتعلق بنتائج ورشة العمل  سفرتأو 
 الشعرية  إحياء يتمثل يف: الفطر زكاة ربنامجاجلمعيات اخلريية ل تنفيذ من اهلدف أن-1

 . االجتماعي للتكافل وحتقيًقا  املستحقو للمتربع وخدمًة  للمستحقني إيصاهلا وضمان
  – حتويالت  – نقًدا) يكون قد زكاة الفطر يف اجلمعيات اخلريية ستالما طريقة-2

 توزيعها ليتم مستواعات يف استقباهلا ويتم حمدا  وقت يف عيين أو  (إلكرتونية بوناتوك
 . ذلك بعد

 حيضر ملن تسليمها أو ملستحقيها  املباشر التوصيل خالل من زكاة الفطر توزيع طريقة-3
 من مستحقيها على توزيعها يتمكما  فيها  مسجاًل غري أو جاًلمس كان سواء للجمعية

 بطاقات خالل من اجلمعية ااخل املتاحة الكمية وفق األسرة أفراا عدامراعاة  خالل
 . املستحقة األسر من أسرة كل أفراا عدا توضح

 األحياء نطاقات ااخل املستحقة األسر على التعرف يفاجلوامع  أئمة من االستفااة يتم-4
 . بهم اخلاصة

 . اجلمعية لدى املوجواة البيانات قاعدة وفق األحياء ااخل  التوزيع يكون-5
 بني ما التعاون يتم الفائض حال  ويف فقط  املنطقة من املستحقني على الفطرة توزع-6

 . اجلمعيات
 دة الواف والعمالة والالجئني   يف : )املسجلني باجلمعيات اخلريية نياملستحقفئة  متثلت-7

 . (واملطلقات واألرامل   واأليتام  واملتعففني  املتوفني  وعوائل املسجلني  وغري
 فجر صالة قبل إىل بليلتني العيد قبل  اخلريية اجلمعيات زكاة الفطر من قبل توزيعيتم -8

 .العيد ليلة
 يوموظف والعمالة  املتطوعني : )  يف لدى اجلمعيات اخلريية  البشرية املوارامتثلت -9

 . (اجلمعية



 

 السيارات : ) يفلربنامج زكاة الفطر لدى اجلمعيات اخلريية  املساندة اخلدماتمتثلت -10
 واملرور  عالم واإل املساجد  وأئمة اخلاص  القطاع شركات و واملتطوعني , واجلمعيات

 . (احلاسوبية والربامج
 جيارإ: ) يف اخلريية اجلمعيات لدى الفطر زكاة لربنامج التشغيلية املصاريف متثلت-11

 وإجيار واملتعاونني  العاملني ورواتب وأجور والضيافة  واحملروقات  السيارات 
 . تشغيلية مصاريف تأخذ ال جند أن بعض اجلمعيات اخلريية األخرى حني يف املستواعات 

 بعد يتوقف, حيث الفطر زكاة استالميف  الشرعي بالوقتاخلريية  اجلمعياتتلتزم -12
 . العيد ليلة لياًل  عشرة الثانية الساعة

 وحتديد التوزيع يف واألهالي اجلمعيات بني التعاونتقرتح اجلمعيات اخلريية أهمية -13
 جهة من األرز استرياا يف اجلمعيات بني واالتفاق باجلمعيات  املسجلني غري الفقراء أماكن
 التوزيع  نقاط ككذل و اجلمعيات من االستالم نقاط وزيااة أسعاره  لتخفيض حمداة

 القيام مقابل ربح هامش على الفطر زكاة  وتوزيع استالم على القائمة اجلمعيات وحصول
  الفطر زكاة توصيل فيها يصعب  ال  للمناطق حلول إجياا حماولة واقرتحوا  املهمة بهذه

 . املدن وخباصة االزاحام نتيجة
 

 العناصر حسب الفطر زكاة برنامج تنفيذ من قيقهاحت ميكن ال  اإلجيابيات مناقشة:  الثاني احملور* 
 : التالية

 للجمعيات بالنسبة جيابياتاإل . 
 للمزكي بالنسبة جيابياتاإل . 
 ( .الفطر لزكاة املستحق) للمستحقني بالنسبة جيابياتاإل 
 العالقة ذات للجهات بالنسبة جيابياتاإل . 

 
عن  الفطر زكاة برنامج تنفيذ من حتقيقها ميكن ل ا اإلجيابياتب يتعلق فيما العمل ورشة نتائج أسفرتو 

 : اآلتي
 عالمواإل التسويق يف متثلت الفطر زكاة وتوزيع باستالم جلمعياتا قيام إجيابيات أن-1

 ذلك ميثل قد كما هلا  مالًيا مورًاا ميثل أو أنشطتها  أحد ذلك يكون وقد  للجمعية
 العمل لثقافة ونشًرا التطوع  باب حلفت وجمااًل  ارالكوا وتأهيل الكتشاف  سبياًل

 توفرًيا ميثل أن  إىل إضافة بها  والثقة اجلمعية  مشاريع لتسويق وجمااًل اخلريي 
 . عملها لسجل وإضافة اجلمعية  على للمصاريف

 غري – مباشر) للمستفيد زكات  يصالإ تسهيل يف للمزكي بالنسبة جيابياتاإلمتثلت -2 
 اخلريي  للعمل وتشجيًعا الشرعي  وقتها يف للمستحقني لوصوهلا وضماًنا  (مباشر

 ( .االحتيال – التسول) السلبية الفواهر بعض على والقضاء



 

 زكاة من أانى حد على حصول   يف الفطر زكاةل حقللمست بالنسبة جيابياتاإلمتثلت -3
 من استالمها من بداًل اجلمعية من فطره زكاة استالم عند عن  للحرج ورفًعا  الفطر 

 . العيد يوم السؤال عن غناؤهإو األفراا 
 والشراكة  األجر  احتساب يف العالقة ذات للجهات بالنسبة جيابياتاإلمتثلت -4

 للتسول  ومكافحًة اجلغرايف  نطاقهم ضمن املزكني حلركة وختفيًفا اجملتمعية 
 . والعينية النقدية الفطر زكاة ملوارا وضبًطا املتطوعني  ملهارات وصقاًل

 زكاة ملشروع تشغيلي برنامج صياغة إىل التوصل ضرورة  اقرتحت اجلمعيات اخلريية-5 
  .الفطر

 

 :التالية العناصر حسب الفطر زكاة برنامج تنفيذ اون حتول ال  املعوقات مناقشة:  الثالث احملور* 
 باالستالم متعلقة معوقات . 
 بالتوزيع متعلقة معوقات . 
 باملزكني متعلقة معوقات . 
 (الفطر زكاة مستحقي) نياملستحقب متعلقة معوقات . 
 البشرية باملوارا متعلقة معوقات . 
 املساندة باخلدمات متعلقة معوقات . 
 (وجدت إن) واالنفمة باللوائح متعلقة معوقات . 

 

 الفطر زكاة برنامج تنفيذ اون حتول ال  نتائج وشة العمل فيما يتعلق باملعوقات أسفرتو
 يف اآلتي : 

 وقلة االستالم  مراكز وقلة التسليم  يف التأخر:  يف باالستالم اخلاصة املعوقاتثلت مت-1
 املقر من باالستالم اجلمعية لزامإو االستالم  أماكن اختيار وسوء العاملة  الكواار
 وصعوبة  (التخزين جواة – املساحات) حيث من العيين ختزين ومعوقات فقط  الرئيسي
 زكاة من املزكي يقدم  فيما التحكم وعدم  (التمر – األرز – الدقيق) بني االختيار

 . أفضل للنقدي اللجوء لذلك و عينية
 أو ني املستحق بعض أماكن إىل الوصول صعوبة يف بالتوزيع اخلاصة ملعوقاتمتثلت ا-2

 وسوء الفطر  زكاة توزيع بعملية القيام أثناء الشوارع وزحام منازهلم  يف تواجدهم عدم
 مسجلني غري أشخاص ووجوا  املستحق رضاءإ صعوبة و التوزيع  ماكنأ اختيار

 الوقت ضيق يشكل  الذي التحدي إىل إضافة الفطر  زكاة توزيع عملية ثناءأ باجلمعيات
 . التوزيع أثناء

 



 

 زكاة من نياملستحق معرفة إىل بعضهم حاجة يف باملزكني املتعلقة املعوقاتمتثلت -3
 وصول وصعوبة زكواتهم  ايصال يف املزكني بعض أخروت إليهم  إليصاهلا الفطر

 الشرعية لألحكام املزكني بعض لدى الكايف الفهم وعدم املعنية  اجلهات إىل املزكني
 . بنك من أكثر يف للجمعية حساب من أكثر وجوا وعدم  
 كمية حيث من نياملستحق بعض رضاءإ صعوبة : يف نياملستحقب املتعلقة املعوقات تمتثل-4
 لدى مواصالت وجوا وعدم التوزيع  أثناء منازهلم يف تواجدهم وعدم  ونوعها  فطرةال

 . اجلمعيات من للمستحقني البيانات قاعدة حتديث وعدم ني املستحق بعض
 وارتفاع العدا  وقلة التأهيل  ضعف:  يف البشرية باملوارا اخلاصة املعوقاتمتثلت -5 

 . اجلزئي أو الكامل حلضوربا املتطوعني بعض التزام وعدم األجور 
 اجلهات قبل من وضعفها املباارات قلة:  يف املساندة باخلدمات اخلاصة ملعوقاتمتثلت ا-6 

 برنامج على القائمة اخلريية اجلهات  بني التواصل ضعفو الفطر  بزكاة العالقة ذات
 وضعف التوزيع  مكان ىلإ االستالم مكان من الفطرة نقل وصعوبة الفطر  زكاة

 مصاريف ارتفاع إىل إضافة توافرها  عدم أو العينية الفطرة ختزين مستواعات اهزيةج
 . الفطر زكاة برنامج تشغيل

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 
 
 
 
 

   
 اخلامس الفصل  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 :فتاوى زكاة الفطر

دراسة احلالية يف التأصيل لزكاة الفطر وحتى تكون مرجًعا مفيًدا لكافة نفًرا ألهمية ال             
ل فريق الدراسة عرض نص فتاوى اللجنة ّضواألفراا واملؤسسات الداعمة, َف واجلمعيات اخلريية اجلهات

كما ورات يف كتاب "فتاوى واملتعلقة باجلمعيات اخلريية الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء لزكاة الفطر 
, ثم 389-  363:  له1424أمحد الدويش, مجع وترتيب : ( 9)اجلزءللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء" ا

 عرض الفتاوى ال  أثارتها الدراسة احلالية .
 

 :الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاءأواًل : نص فتاوى اللجنة  :1.5

 : صرف زكاة الفطر للجمعيات
    : (13231الفتوى رقم )

 مد هلل وحده والصالة والسالم على نبينا حممد وآل  وصحب .. وبعد:احل
فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء على االستفتاء املقدم لسماحة الرئيس العام من      

 رئيس جملس إاارة مجعية الرب جبدة اآلتي نص :
 ( منذ 62ماعية حتت رقم )إن مجعية الرب جبدة املسجلة بوزارة العمل والشئون االجت

 هل تتوىل ممارسة بعض اخلدمات االجتماعية من أهمها:1404/  3/  6تاريخ 
رعاية اليتامى وفاقدي األبوين )جمهولي األبوين( وأطفال من ذوي الفروف  - 1

اخلاصة؛ كأوالا السجينات أو املصابات بأمراض عقلية أو ااء عضال  وتشتمل 
 . ات( رعاية إيوائية تربوية كاملةالرعاية اجلنسني )بنني وبن

رعاية األسر احملتاجة بتقديم املعونات النقدية والعينية واملدرسية  بعد اراسة  - 2
استقصائية مستفيضة يضطلع بها باحثون وباحثات من ذوي اخلربة أو التخصص 
وفق أسس علمية موضوعية  ويعقب ذلك متابعة مستمرة بني احلني واحلني ملالحفة 

   . ة إجيابية كانت أم سلبيةاملستحقاة التغريات ال  قد تطرأ على األسر ومراع

ا قرابة مائ  طفل وطفلة  وما يزيد على ستمائة أسرة  ومتنح مساعدات حتتضن اجلمعية حالًي           
ؤها مدرسية حلوالي ألف طالب وطالبة  ومن املتوقع بإذن اهلل يف حالة حتسن موارا اجلمعية أن يأوي ملج

اجلديد مخسمائة طفل  وأن يتضاعف أعداا األسر ال  تتلقى معونات من اجلمعية  وكذلك احلال 
. وحتصل اجلمعية على مواراها من الزكوات والتربعات واهلبات والوصايا  بالنسبة للمساعدات املدرسية

ما يدفع منها قوًتا  إىل جانب اشرتاكات األعضاء. وحيث إن اجلمعية رأت جتميع زكاة الفطر لديها سواء
بشكل مباشر  أو ما حتول  إىل قوت نيابة عمن يدفع نقًدا على غرار حلوم األضاحي واهلدي والفدي  



 

ني ممن املستحقوذلك قبل صالة العيد  فهل جيوز هلا صرف واستهالك ذلك القوت تدرجيًيا وفًقا حلاجة 
 . ا املضي يف هذا املشروع اخلريي؟ أرجو من عاحتكم إصدار فتواكم يف ذلك ليتسنى لن ترعاهم

 
  : وأجابت اللجنة مبا يلي

جيب على اجلمعية صرف زكاة الفطر للمستحقني هلا قبل صالة العيد  وال جيوز تأخريها عن            
ذلك؛ ألن النيب صلى اهلل علي  وسلم أمر بأاائها للفقراء قبل صالة العيد  واجلمعية مبثابة الوكيل عن 

س للجمعية أن تقبض من زكاة الفطر إال بقدر ما تستطيع صرف  للفقراء قبل صالة العيد  وال املزكي ولي
وال جيوز العدول  جيوز إخراج زكاة الفطر نقوًاا؛ ألن األالة الشرعية قد الت على وجوب إخراجها طعاًما 

لتشرتي بها طعاًما  عن األالة الشرعية لقول أحد من الناس  وإذا افع أهل الزكاة إىل اجلمعية نقوًاا
 . للفقراء وجب عليها تنفيذ ذلك قبل صالة العيد  ومل جيز هلا إخراج النقوا
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 (12651السؤال األول من الفتوى رقم )

فطر باألخص احلبوب  وكان احملتاج غائًبا  إما مريًضا أو ذهب للعمرة ويوجد : إذا افع زكاة ال1س
 ؟ وكيل يقبضها عن  حتى حضوره فهل ذلك جائز أم ال

 . : إذا أناب الفقري شخًصا لقبض ما يدفع ل  من الزكاة جاز لصاحب املال أن يدفع زكات  إىل الوكيل1ج
 عضو // نائب رئيس اللجنة // الرئيس //

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

 

 (2675الفتوى رقم )
 : احلمد هلل وحده والصالة والسالم على رسول  وآل  وصحب  وبعد

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

   هل ونص :1399

نرجو من عاحتكم التكرم بإصدار فتوى شرعية يف مدى جواز إخراج زكاة الفطر من احلبوب          
املزارعني تقوم بشراء القمح  غري القمح ومن الطعام ونقًدا. حيث إن الدولة جرًيا على عااتها يف مساعدة

منهم عن طريق املؤسسة العامة لصوامع الغالل ومطاحن الدقيق بأسعار تشجيعية  تبلغ ثالثة رياالت ونصف 
للكيلو جرام الواحد؛ ليتم طحن  مبطاحن املؤسسة وإنتاج الدقيق األبيض الذي يباع للمواطنني بأسعار 

اًلا للكيس  حسب النوعية  غري أن تكلفة اإلنتاج تبلغ أكثر رمزية تبلغ أحد عشر رياًلا  وثالثة عشر ري
 . من مخسة أضعاف هذا السعر وذلك مساعدة من الدولة للمواطنني وختفيف غالء املعيشة عنهم



 

ولكن إذا ما تطلب األمر بيع القمح للمواطنني فإن  ال ميكن للمؤسسة أن تبيع  بأقل من سعر              
ريال ثم إعااة بيع  إىل املؤسسة بهذا  3,5ا حتى ال يستفيد البعض بشراء القمح بأقل من رياًل 3,5مشرتاه أي 

السعر املرتفع  وذلك كنوع من الرقابة واحملاففة على األموال العامة ال  تقع مسئوليتها علينا أمام اهلل 
 . سبحان  وتعاىل

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

   . لنفس  وأهل  عااة وال جيوز إخراجها من النقوا
وقد صدرت فتوى مفصلة من اللجنة الدائمة فيها بيان حكم زكاة الفطر وما خترج من  ومن خترج           

   : عن  مع األالة  هذا نصها
ول اهلل صلى اهلل علي  وسلم ما خترج من   وذلك فيما ثبت من زكاة الفطر عبااة  وقد بني رس
فرض رسول اهلل صلى اهلل علي  وسلم زكاة الفطر على الناس » حديث ابن عمر رضي اهلل عنهما أن  قال: 

  وما جاء « يف رمضان: 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 » عيد اخلدري رضي اهلل عن  أن  قال: يف حديث أبي س

« اهلل علي  وسلم صاًعا من طعام أو صاًعا من شعري أو صاًعا من أقط أو صاًعا من متر أو صاًعا من زبيب 
م من حيتاج متفق على صحت  . وال شك أن الفقراء واملساكني يف عهد النيب صلى اهلل علي  وسلم كان منه

إىل كسوة ولوازم أخرى سوى األكل  لكثرتهم وكثرة السنوات ال  أخرجت فيها زكاة الفطر  ومع 
ذلك مل يعرف عن النيب صلى اهلل علي  وسلم أن  اعترب اختالف نوع احلاجة يف الفقراء  فيفرض لكل ما 

اشدين رضي اهلل عنهم  بل كان يناسب  من طعام ألكل  صغرًيا أو كبرًيا  ومل يعرف ذلك عن اخللفاء الر
املعروف اإلخراج مما بين  النيب صلى اهلل علي  وسلم من األقوات  ومن لزم  شيء غري الطعام ففي إمكان  

  . أن يتصرف فيما بيده حسب ما تقتضي مصلحت 
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 (10344السؤال الثاني من الفتوى رقم )
 : : زكاة الفطر2س

هل للمساجد أو اهليئات اإلسالمية سلطة مجع الزكاة باملال وتوزيعها على املستحقني باحلبوب  وهذه  - 1
 ؟ احلالة تكون سلطة جتميع الزكاة وكيًلا للمزكي

  ؟ ب توزيع زكاة الفطر كلها على املستحقني يوم العيد أو قبل هل من الواج - 2
وإن كان قصد زكاة الفطر تكملة حاجة الغذاء ليلة العيد ويومها وما حكم مجعها يف املستواع  - 3

 ؟ وتوزيعها طول السنة كمساعدة شهرية
 
 



 

كن جيوز ملن وجبت األصل أن زكاة الفطر جيب إخراجها من املزكي إىل املستحق مباشرة  ول -1: 2ج
 . علي  الزكاة أن ينيب غريه من الثقات يف توزيعها

األفضل أن خترج زكاة الفطر يوم العيد قبل أن خيرج إىل صالة العيد وجيوز إخراجها قبل يوم العيد  - 2 
 . بيوم أو يومني
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 ثانًيا : تساؤالت أفرزتها الدراسة يف موضوع زكاة الفطر: 5,2
, مرتبطة بزكاة الفطر ظهرت لدى فريق الدراسة جمموعة من التساؤالت ال  ال يتوفر هلا إجابة           

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

 الفطر لزكاة املستحق توكيل وكذلك اخلريية  للجهة املزكِّي توكيل من الشرعي املوقف ما 
 ؟ نفسها اخلريية للجهة

 على توزيعها منها وطلب هلا الزكاة افع لكون  املزكَّي؛ عن وكيلة اخلريية اجلهات تكون 
 . الفقهاء قباتفا جائز وهذا   املستحقني

 الفقراء  عن نائبة والدولة بذلك الدولة من مكلفة لكونها الزكاة مستحقي عن نائبًة وتكون 
 بها املصرح الرب جلمعيات الفطر زكاة افع جيوز( : )6/175) املمتع الشرح يف العثيمني حممد الشيخ قال
 ولو أجزأت وقتها يف الفطرة وصلتهم ذافإ 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 علي  ما وهو   أحوط وهذا   اخلريية اجلهة توكيلب
 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 توكلي  أثناء الفطر اةزك قيمة املزّكي يدفع أن األصل 

 ذمت  يف ايٌن الفطر زكاة قيمة وتكون هلم  يدفع أن قبل الفطر زكاة وتوزيع شراء يف يوكلهم أن جيوز
 . اخلريية للجهة

 . اخلريية للجهة يسداه حتى الدين من ذمت  تربأ مل ولكن الفطر  زكاة من ذمت  برئت فقد وعلي  
 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 وتوزيع  املشروع  وقتها عن الفطر زكاة توزيع اخلريية اجلمعيات تأخري يف احلكم ما 
 ؟ احملتاجني

 لصالة اإلمام اخول قبل وهو   الشرعي الوقت يف اءرالفق على توزعها اخلريية اجلهات أن األصل 
 زكاة وسلَّم علي  اهلل صلَّى هللا رسول فر ض: ) قال عنهما اهلل رضي عبَّاس ابن حديث يف جاء كما ؛ العيد

 مقبولة  زكاة فهي الصالة قبل أاَّاها م ن للمساكني  وُطعمة والرَّفث  اللَّغو من للصائم ُطه رة الِفطر؛
 وصحح ( 1492) ماج  وابن( 1609) ااووا أبو رواه( . الصَّدقات من صدقٌة فهي الصَّالة بعد أاَّاها وم ن

 . (1609) ااووا أبي صحيح يف األلباني
 عن نائبٌة اخلريية اجلهة أن باعتبار ؛ الفطر زكاة توزيع يف التأخر اخلريية للجهات جيوز ولكن 

 الرب جلمعيات الفطر زكاة افع 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 علي 
 .  املصلحة في  وتتحقق في  التوزيع ميكنهم وقت أقرب يف الفطر زكاة يدفعوا أن عليهم ولكن 
 هلم ليتسنى الفطر زكاة شراء قيمة على تشغيلية ملصاريفاجلمعيات اخلريية  إضافة حكم ما 

 ؟ التوزيع على القائمة اتاجلمعي على مالية أعباء حتمل اون التوزيع
 العمل ومن  األعمال  قطاع عرف يف من  جزء هي عمل لكل التشغيلية صروفاتامل فإن ذلك  جيوز 
 كوسائل بها إال العمل يتم ال وأاوات خلفية وأعمال توابع ل  الزكاة توزيع أن الناس يعلم حيث اخلريي؛

 .  وغريه واملكان العاملني وأتعاب التنقل
 اخلريية اجلهة شرطت  كأمنا أي ًطا شر كاملشروط اعرًف املعروف أن تقتضي الفقهية والقاعدة 

 . املزكي على
 النقل) التشغيلية املصاريف حتمل حبجة الفطر لزكاة العيين املزكي من مال طلب جيوز هل 

 ؟( والتوزيع
 عن أجرة طلب وللوكيل املزكي  عن وكيلة ستكون ألنها   ذلك طلب اخلريية للجهة جيوز 

 . ب  سيقوم الذي العمل
 مزكي أي من مال أتاهم فإذا,  اخلاص ماهلا من مسبًقا الفطر زكاة خترج يةاخلري اجلهات بعض 

 ؟ جائز هذا فهل إخراج   مت ما ضمن من ل  احتسبوها
 من استالمها قبل اخلاص ماهلا من مستحقيها إىل الفطر زكاة إيصال اخلريية للجهات جيوز ال 
 ال الصورة هذه ويف املزكِّي من النية وجوا الزكاة إلخراج يشرتط أن  ولذلك هلم؛ توكيل  أو املزكِّي

 . الزكاة توزيع أثناء من  نية توجد
 
 
 



 

فضيلة باململكة العربية السعواية مف  املنطقة الشرقية من اجابتها  اخذال  االسئلة نورا بعض  وفيما يلي
 :على النحو التاليهل 11/08/1437بتاريخ و 978/1خبطاب رقم حفف  اهلل,  خلف بن حممد املطلقالشيخ/ 

 

 فقط لديها على املسجلني عندها  الفطر زكاة حكم قيام بعض اجلمعيات بتوزيع فائض ما
 أخرى؟ أماكناون البحث عن مستحقني آخرين يف 

 ر املستحقني واملستحقات لديها أواجلمعيات اخلريية زكاة الفطر إال على قدالتأخذ 
ملستحقني واملستحقات إىل ا إصال  تتفق مع بعض اجلمعيات اخلريية لتحويل الزائد لديهم أو

   يف بعض القرى.

 باستالم قيمة زكاة الفطر من املزكني نقواًا وشراء  ات اخلرييةمعيعض اجلما حكم قيام ب
املسجلني  الفطر زكاة يإىل كوبونات تصرفها ملستحق الرز بقيمتها وحتويل كميات الرز

هذه كون املستحق قد امتلك هذه الكمية ولكن اجلمعية ستصرف ل  لديها وبهذا ي
الذي مت  أو غالب قوت البلد  رزإال من األيصرفها  وال ميكن  أنالكوبونات على مدار العام 

 ؟االتفاق علي  مع التاجر

لزكاة الفطر قبل العيد بيوم أو يومني وال جيوز  (الكبوناتقسائم الشراء )صرف ت
تأخريها عن ذلك, والفقري خمري بن ذلك يف وقت قبضها من التاجر فهو بقضب  لقسيمة 

بالتالي قد قبض زكاة يكون قد متلك زكاة الفطر بطريقة شرعية و (الكبون) الشراء
 ملكًا ل . تالفطر وأصبح

 قد تكفي  لعام  وال  الفطر زكاة ما احلكم يف توزيع كميات كبرية على بعض مستحقي
ُفرضت لتغين املسكني عن السؤال يوم العيد, وقد يكون  لعلم بأن الزكاةأو أكثر  مع ا

ومل حيصل نهائًيا عليها ألن  ليس معلوم للجهة اخلريية القائمة  الفطر هناك مستحق لزكاة
 الفطر؟ زكاة على توزيع

اجلهة اخلريية إال ما تستطيع إيصال  ملستحقيها, وال بأس بإعطاء الفقري أكثر تقبض ال
ف اجلمعية عن القدر اعة وتتوقمن حاجت  يف يوم العيد بينما يكون التوزيع على قدر اإلستط

الزائد الذي التستطيع إيصال  أو تتفق مع مجعيات أخرى يف القرى من أجل إيصال الزائد يف 
 وقت .

  ما حكم قيام اجلمعية اخلريية بتوفري طرق متعداة الستقبال زكاة الفطر أو قيمتها النقدية
توكيل من املزكي من أجل شراء زكاة الفطر وتوزيعها بالنيابة عن    وترغب اجلمعية بأن ب

جتعل من ضمن هذه الطرق املتعداة طريقة الدفع بواسطة األجهزة احلديثة والتقنيات 
اإللكرتونية وال  تيسر على املزكي الدفع من أي مكان اون احلاجة لعناء احلضور ملقر 

 اجلمعية؟

أن تدفع قيمة الزكاة نقدًا للجمعية ويوكلها يف شراء طعام يوزع على الفقراء جيوز 
بًا حتى يأتي أو مل يكن ائوجيوز للفقري أن يوكل اجلمعية يف قبض استحقاق  إذا كان غ

 غائبًا.



 

 
 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الفصل السادس        

 



 

 منهج الدراسة وإجراءاتها 

 :أواًل: منهج الدراسة :1.6

 واقللع مراكللزاعتمللدت الدراسللة احلاليللة علللى املللنهج الوصللفي التحليلللي )كًمللا وكيًفللا(  لتحديللد             
 الشرقية وآليات تطويرها. باملنطقة اخلريية جلمعياتا الفطر يف زكاة وتوزيع استالم

 
  : ثانًيا: مجتمع الدراسة: 2.6

ات املنوط بها استالم وتوزيع زكاة الفطلر  مجعية خريية من اجلمعي( 20تكون جمتمع الدراسة من )          
 –مت التعاملل ملع أربلع فئلات مملن هللم تعاملل ملع هلذه اجلمعيلات هلي )اجلمعيلات نفسلها               ,باملنطقة الشلرقية 

 .  املورا( – املستحق –املزكي 
 

 :ثالًثا: عينة الدراسة : 3.6

نفسللها مبللا ميثللل كامللل جمتمللع  أوهلللا اجلمعيللات اخلرييللة   تكونللت عينللة الدراسللة مللن عللدة فئللات             
 ويوضح اجلدول التالي تصنيف خصائص عينة الدراسة:  املورا( – املستحق –املزكي  ) الدراسة, ثم 

  

 ( 1-6جدول )
 عدا أفراا عينة الدراسة 

 

 العدا     نوع العينة         م
   20      اجلمعيات نفسها 1
 113     املزكي 2
 118       املستحق 3
      10     ملوراا 4

 تنوع الفئات املتعاملة مع برنلامج زكلاة الفطلر ملن خلالل اجلمعيلات ملا       يتضح من اجلدول السابق              
ومورا فضاًل عن اجلمعيات نفسها وهلؤالء مجيًعلا ميثللوا ملورًاا خصلًبا       حق لزكاة الفطر,بني مزكي ومست

 .ر للمعلومات عن طبيعة التعامل مع برنامج زكاة الفط

 

 



 

 :رابًعا: أدوات الدراسة  :4.6

أاوات كلل عملللالورش و, الزيللارات امليدانيللة و, واالسللتبيانات, اعتمللدت الدراسللة احلاليللة علللى املقابلللة           
وفلق حملاور أربعلة     مجع املعلومات الالزمة إلجراء الدراسة حيلث مت تصلميم اسلتمارة مقابللة    بهدف  لدراسة ل

 يف : تمتثل
املتبعة يف تنفيذ برنامج زكاة الفطر  حسب )اهلدف من تنفيذ الربنلامج  طريقلة    ( مناقشة اآللية1)

ني  وقلت التوزيلع  امللوارا البشلرية  اخللدمات املسلاندة         املسلتحق االستالم  طريقلة التوزيلع  فئلة    
 يف الوقت الشرعي( .بالتوزيع املصاريف التشغيلية  االلتزام 

جيابيات ها من تنفيذ برنامج زكاة الفطر حسب )اإلجيابيات ال  ميكن حتقيق( مناقشة اإل2)
 )املستحقني لزكاة للمستحقنيجيابيات بالنسبة جيابيات بالنسبة للمزكي اإلبالنسبة للجهة اإل

 جيابيات بالنسبة للجهات ذات العالقة( .(  اإلالفطر
 ة باالستالم ( مناقشة املعوقات ال  حتول اون تنفيذ برنامج زكاة الفطر حسب )معوقات متعلق3)

 ني )مستحقي زكاةاملستحق  معوقات متعلقة باملزكني  معوقات متعلقة ببالتوزيعمتعلقة  معوقات
 باملوارا البشرية  معوقات متعلقة باخلدمات املساندة  معوقات متعلقة الفطر(  معوقات متعلقة

 نفمة(.باللوائح واأل
معيات ال  تقوم علي  على مستوى ( مناقشة مقرتحات تطوير برنامج زكاة الفطر يف اجل4) 

 .التوزيعاالستالم  و
 

 باملنطقلة  اخلرييلة  اتمعيل اجل الفطلر يف  زكلاة  وتوزيلع  اسلتالم  واقلع مراكلز  الستخدامها لتحديد               
 للملورا(  –للمزكلي   – حقللمسلت  – معيلة )للج اناتيكملا مت تصلميم أربلع اسلتب    الشرقية وآليات تطويرها  

 : الدراسة وفق املراحل التالية استبياناتة الدراسة  وقد مت إعداا لرصد استجابات عين

 : املرحلة األوىل
 : انات الدراسة على عدة مصاار كاآلتيياعتمد الفريق البحثي يف إعداا استب

ممثلي اجلمعيات اخلريية العاملة على برنامج زكلاة الفطلر باملنطقلة الشلرقية     إجراء مقابلة مع  – 1
 . م4/4/2015هل املوافق 15/6/1436ل بالدمام يوم السبت من خالل ورشة عم

انات ياالجتماعات املتكررة للفريلق البحثلي بشلأن التوصلل إىل التصلور األمثلل لشلكل االسلتب         – 2
 . ملورا(ا –ملزكي ا – املستحق – معيةجلااألربع اخلاصة بل )

يف برنامج زكلاة الفطلر ااخلل     زيارة أعضاء الفريق البحثي لعدا من اجلمعيات اخلريية العاملة – 3
 . اململكة العربية السعواية وخارجها

الشلرقية   باملنطقلة  اخلرييلة  اتمعيل اجل الفطلر يف  زكلاة  وتوزيلع  استالماإلطار النفري يف جمال  – 4
 وآليات تطويرها.

 . الدراسات السابقة ذات العالقة – 5
 



 

  : املرحلة الثانية
وفلق )اهللدف ملن تنفيلذ برنلامج زكلاة الفطلر  طريقلة اسللتالمها           ناتايصلياغة مفلراات االسلتب                 

ني منهلا  وقللت توزيعهلا  املللوارا البشلرية العامللة فيهللا  اخللدمات املسللاندة        املسلتحق طريقلة توزيعهلا  فئللة   
عينيلة(  عقبلات تنفيلذها      –مصاريفها التشغيلية  االلتلزام بتسلليمها يف الوقلت الشلرعي  نوعيتهلا )نقديلة       

 ات تطويرها( . مقرتح
  : املرحلة الثالثة
 النهائية كالتالي : ايف صورته انات األربعياالستببلغ عدا مفراات :  عدا املفراات

 ( مفراة .57) اجلمعيات اخلرييةان ي( استب1)
 ( مفراات .7ان املزكي )ي( استب2)
 ( مفراات .10) املستحقان ي( استب3)
 ( مفراات .3ان املورا )ي( استب4)

 . انات بني األسئلة املغلقة واألسئلة املفتوحة بغرض مجع البياناتيهذه االستب جتمع
  :الرابعةاملرحلة 

 :حتكيم استبيانات الدراسة
انات األربع على جمموعة من املختصني واملهتمني بالعمل اخلريي والدعوي يمت عرض االستب           

للتأكد من املهتمني مبجال البحوث اإلسالمية والتطوعي  ومت عرضها أيًضا على بعض األكاامييني 
مناسبة املفراات لعينة الدراسة, وإضافة وحذف وتعديل ما يرون  مناسًبا, ومت إجراء التعديالت املقرتحة من 

  احملكمني.
 

 :انات األربع للدراسة في صورتها النهائية ي: صياغة االستب خامًسا: 5.6

 (1)ملحق رقم  : اجلمعيات اخلرييةببيان خاص است – 1

 جزأين كالتالي :  من ةمعياجلتكون استبيان        

جمال   ةمعياسم اجلالبيانات األولية وتضمنت جمموعة من البيانات األساسية كالتالي : ) : اجلزء األول
ة معياسم املسؤول عن اجل, لكرتونياملوقع اإل, لكرتونيالربيد اإل, رقم اهلاتف والفاكس, عنوانها  عملها

 لكرتوني( .رقم جوال  وبريده اإلو

 ة املنفذةمعياجلأبعاا كالتالي على الرتتيب : ) مثانيةأبعاا ومفراات االستبيان وتكونت من  اجلزء الثاني :
 ةمعيون من اجلاملستحق –مفراة  (14) وتكون من معيةاملزكي لدى اجل – ااتمفر (6) وتكون من
 وتكون من اخلدمات املساندة – مفراات (7) وتكون من توزيع زكاة الفطر  –ات مفرا (7) وتكون من



 

 املقرتحات-( مفراات 2املعوقات وتكون من )  – مفراات (5) وتكون من الكاار البشري – مفراات (4)
 مفراة . (57) . وأصبح االستبيان يف صورت  النهائية يتكون من مفراات( (2) وتكون من

 (2)ملحق رقم  : املزكيخاص ب استبيان  – 2

( مفراات متركزت حول كيفية إخراج زكاة الفطر وكيفية 7املزكي من )تكون استبيان            
  والطريقة املفضلة لدي  إلخراجها  والعقبات ال  تقابل  يف إخراجها  واملقرتحات التى معيةمعرفة اجل

 يقرتحها لتطوير مراكز استالم وتوزيع زكاة الفطر .

 (3)ملحق رقم  :املستحقخاص باستبيان  – 3

توزع زكاة  ة ال معي( مفراات متركزت حول اجل10من ) املستحق لزكاة الفطرتكون استبيان          
فطره من خالهلا  ونوع الفطرة املفضل    وكيفية معرفت  هلا  والطريقة ال  يرغب استالم زكاة الفطر

  واملشكالت ال  تقابل  يف لدي   وهل تكفي  وأسرت  زكاة الفطر  والوقت الذي يتسلمها في 
 لتطوير مراكز استالم وتوزيع زكاة الفطر . يراهااستالمها  واملقرتحات ال  

 (4)ملحق رقم  : املورا خاص ب استبيان – 4

( مفراات متركزت حول الصعوبات ال  تواجه  يف التعامل مع 3املورا من )تكون استبيان            
ت ال  تواجه  عند تسليم الفطرة للجمعيات  واملقرتحات ال  يقرتحها اجلمعيات اخلريية  واملشكال

 لتطوير مراكز استالم وتوزيع زكاة الفطر .
 : لالستبيانات األربع حساب اخلصائص السيكومرتية

بعرض االستبيانات األربع على جمموعة من املختصني واملهتمني بزكاة الفطر  قام الفريق البحثي          
 .قق من مناسبة االستبيانات األربع للغرض الذي أعدت من أجل  ومت التح

 

 : : إجراءات التطبيقسادًسا  6.6

 مت توزيع االستبيانات األربع على اجلمعيات اخلريية العاملة يف جمال زكاة الفطر باملنطقة الشرقية-1
ان يعية خريية بتطبيق االستبحبيث تقوم بتعبئة االستبيان األول من قبل اجلمعيات اخلريية, ثم تقوم كل مج

 كل تقوم طرهم للجمعيات اخلريية, كماالثاني اخلاص باملزكي على عشرة مزكني ممن يقدموا زكاة ف
 فطرهم زكاة يأخذوا ممن مستحقني عشرة على باملستحق اخلاص لثالثا انياالستب بتطبيق خريية مجعية

مورا  على باملورا اخلاص الرابع االستبيان بتطبيق , كما تقوم كل مجعية خرييةاخلريية جلمعياتمن ا
 . بتوريد األرز للجمعية يقوموا ممن واحد

 
 
 



 

 : كالتاليقامت كل مجعية من اجلمعيات املستهدفة بتعبئة هذه االستبيانات -2
وبذلك يكون ( استبيان , 20من أصل )استبيان  (20) وعداه نفسها اتمعياجلاستبيان  –أ 

 . %(100ة من قبل اجلمعيات اخلريية )نسبة االستبيانات املعبأ
 نسبة يكون وبذلك ( استبيان,200من أصل ) استبيان (113) وعداه ملزكياستبيان ا –ب 

 . %(56,50) املزكي قبل من املعبأة االستبيانات
 نسبة يكون وبذلك, استبيان( 200) أصل من استبيان (118) وعداه املستحقاستبيان  – ج

 . %(59) املستحق قبل نم املعبأة االستبيانات
( استبيان, وبذلك يكون نسبة 20( استبيانات من أصل )7وعداه ) املورا استبيان – ا

. %(35االستبيانات املعبأة من قبل املوراين )
 تها والتعامل معها إحصائًيا وحتليلها .اة للفريق البحثي لتفريغ بيانأأعيدت االستبيانات املعب-3

 

 : اإلحصائية : األساليبسابًعا :7.6

واجلداول التكرارية  ,النسب املئويةالتكرارات و اعتمد الفريق البحثي يف حتليل نتائج الدراسة على        
 . ومعامالت ارتباط سبريمان والرسوم البيانية, املزاوجة ,

  

 ثامًنا : مجموعة التركيز: :8.6

لفطر عقدت جلنة إعداا الدراسة اجتماًعا ضم لالستئناس برأي اخلرباء واملهتمني بقضايا زكاة ا          
خنبة من القانونيني ورجال القضاء والباحثني الشرعيني وبعض مسؤولي اجلمعيات اخلريية القائمة على 

 بهدف ( 9 )ملحق رقماستالم وتوزيع زكاة الفطر, وبعض املختصني يف  علم النفس واخلدمة االجتماعية 
ير ما توصلت إلي  الدراسة يف برنامج زكاة الفطر  إضافة إىل التوصل حول آليات تطو آرائهمالتعرف على 

وانتهت جمموعة الرتكيز إىل إلجابات حمداة حول بعض القضايا الشرعية اخلاصة بزكاة الفطر  
 :أهمهاالتوصيات واملقرتحات جمموعة من 

دمات عن توفري اخل ةتوسيع نطاق الشراكات بني اجلمعيات اخلريية  واجلهات املسؤول 
املساندة ملشروع زكاة الفطر .

توحيد املصطلحات املرتاافة الواراة يف الدراسة . 
ختصيص جلنة خاصة باستالم زكاة الفطر فقط ااخل كل مجعية خريية  ومن ثم يكون  

.  يف الدفع وكياًل
 بتنويع زكاة نينشر الوعي التثقيفي حول موضوع زكاة الفطر مما يسهم يف حث املزك 

ني هلا بتلك األنواع . املستحقواع أخرى غري األرز  وتقبل فطرهم ألن
فتح قنوات اتصال بني اجلمعيات اخلريية املسؤولة عن استالم وتوزيع زكاة الفطر مبا  

جبمعيات أخرى . ستحقنييضمن توزيع الفائض يف بعض اجلمعيات مل



 

  وفتح باب اإلعالن املبكر من اجلمعيات اخلريية املسؤولة عن استالم زكاة الفطر 
. االستقبال من بداية شهر رمضان

جياا نفام واضح جلانب التطوع يف جمال استقبال وتوزيع زكاة الفطر مبا يضمن عدم إ 
. تهاون أو جتاوز بعض املتطوعني

يتم من خالل  حتديد مواقع استالم وتوزيع زكاة الفطر.  لألجهزة الذكيةتطبيق   تصميم 
ني الوصول ألقرب نقطة.املستحقملزكني وونشر هذا التطبيق ليسهل على ا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 
 
 

 السابعالفصل      
 
 
 



 

 
 انات الدراسة ييعرض فريق الدراسة يف هذا الفصل النتائج ال  مت التوصل إليها من خالل استب

 
 ض نتائج الفرض األول:عر: 1.7

 نص الفرض األول على:

 جغرافية نطاقات يف الفطر زكاة توزيع على القائمة اخلريية اجلمعيات متركز معرفة تؤاي "
 إىل:            بعينها

 .جديدة توزيع مراكز وبناء توزيعها يف النفر إعااة-أ  

 نياملستحق إىل الفطر زكاة توصيل على العمل ثم ومن أخرى مناطق يف اخلدمات نقص معرفة-ب 
 ."املناسب بالوقت املناطق تلك يف

واجلداول التكرارية املزاوجة وللتحقق من الفرض األول مت استخدام التكرارات والنسب املئوية           
 . وضح نتائج الفرض األولت ةول التالياواجلدوالرسوم البيانية , 

 
 (1-7جدول )

 يف الستالم وتوزيع زكاة الفطرنطاق اجلمعيات اخلريية اجلغرا
 

 النسبة املئوية   التكرار     النطاق    
 %40         8          حي

 %25        5          مركز
 %20       4          حماففة

 %10       2          منطقة
 %5         1          قرية

 %100      20         اجملموع
          

يتضح من اجلدول السابق أن نطاق اجلمعيات اخلريية اجلغرايف القائمة على استالم وتوزيع زكاة             
%( من اجلمعيات تغطي )أحياء فقط( ضمن نطاقها اجلغرايف , بينما 40الفطر متنوع حيث تبني أن نسبة )

ية أخرى %(, كما تغطي مجعيات خري25تغطي مجعيات خريية أخرى )مراكز( وتشكل نسبتهم )
%(, 10%(, يف حني تغطي مجعيتان خرييتان )منطقة( وتشكل نسبتهما )20)حماففات( وتشكل نسبتهم )

, والرسم البياني %(5بينما تغطي مجعية خريية واحدة ضمن نطاقها اجلغرايف )قرية( وتشكل نسبتها )
 . الفطر زكاة وتوزيع الستالم اجلغرايف اخلريية اجلمعيات نطاق يوضحالتالي 

 



 

 (1-7رسم بياني )
 نطاق اجلمعيات اخلريية اجلغرايف الستالم وتوزيع زكاة الفطر

 
 

 (2-7جدول )
 نطاق اخلدمة اجلغرايف لتوزيع زكاة الفطر لدى اجلمعيات اخلريية 

 

 النسبة املئوية التكرار  النطاق                      
 %70      14      حسب النطاق اجلغرايف للجمعية

 %15      3      حماففة
 %5       1      أحياء حمداة
 %10     2      قرية / هجرة

 %100    20     اجملموع
      

%( من عينة الدراسة توزع زكاة 70( مجعية خريية بنسبة )14يتضح من اجلدول السابق أن )              
%( تغطي )حماففة( 15ات خريية بنسبة )( مجعي3الفطر حسب النطاق اجلغرايف للجمعية, بينما يتضح أن )

%( تغطي 10ضمن نطاقها اجلغرايف يف توزيع زكاة الفطر, كما يتضح أن مجعيتان خرييتان بنسبة )
)قرية/هجرة( ضمن نطاقهما اجلغرايف يف توزيع زكاة الفطر, يف حني يتضح أن مجعية خريية واحدة 

, والرسم البياني التالي يف توزيع زكاة الفطر %( تغطي )أحياء حمداة( ضمن نطاقها اجلغرايف5بنسبة)
 .   اخلريية اجلمعيات لدى الفطر زكاة لتوزيع اجلغرايف اخلدمة نطاق يوضح

 

 



 

 (2-7رسم بياني )
 نطاق اخلدمة اجلغرايف لتوزيع زكاة الفطر لدى اجلمعيات اخلريية

 
 

 
 (3-7جدول )

 ت اخلريية ومدى نطاق اخلدمة اجلغرايف لتوزيع زكاة الفطر لدى اجلمعيا
 استقباهلا لزكاة الفطر من خارج النطاق 

 

 اخلدمة اجلغرايف  نطاق
 للجمعيات اخلريية

 استقبال اجلمعيات اخلريية لزكاة     
 الكلي            الفطر من خارج النطاق اجلغرايف      

 ال              نعم        
 النسبة املئوية التكرار ئويةالنسبة امل التكرار النسبة املئوية التكرار

 %5         1     -       0     %100 1     قرية
 %40      8     %25     2     %75  6     حي

 %25      5     %20     1     %80 4     مركز
 %20      4     %75     3     %25  1     حماففة

 %10      2     -       0     %100 2     منطقة
 %100    20    6               14          اجملموع

    
يتضح من اجلدول السابق تباين استقبال اجلمعيات اخلريية لزكاة الفطر من خارج نطاقها  

%( من إمجالي العينة تستقبل بنسبة 5اجلغرايف  فعلى مستوى القرى جاءت مجعية واحدة مبا نسبت  )
( مجعيات مبا نسبت  8نطاقها اجلغرايف  وعلى مستوى األحياء شاركت ) %( زكاة الفطر من خارج100)
%( تستقبل زكاة الفطر من خارج نطاقها 75( مجعيات بنسبة )6مجالية منها )%( من عينة اجلمعيات اإل40)



 

%( ال تستقبل زكاة الفطر من خارج نطاقها اجلغرايف  وعلى مستوى 25( مجعية بنسبة )2اجلغرايف  و)
( مجعيات بنسبة 4مجالية منها )%( من عينة اجلمعيات اإل25( مجعيات مبا نسبت  )5شاركت )املراكز 

%( ال تستقبل زكاة الفطر 20( مجعية بنسبة )1%( تستقبل زكاة الفطر من خارج نطاقها اجلغرايف  و)80)
ن عينة %( م20( مجعيات مبا نسبت  )4من خارج نطاقها اجلغرايف  وعلى مستوى احملاففات  شاركت )

( 3%( تستقبل زكاة الفطر من خارج نطاقها اجلغرايف  و)25( مجعية بنسبة )1مجالية منها )اجلمعيات اإل
%( ال تستقبل زكاة الفطر من خارج نطاقها اجلغرايف  أما على مستوى املناطق  شاركت 75مجعية بنسبة )

%( تستقبل زكاة 100مجعية بنسبة )( 2مجالية منها )%( من عينة اجلمعيات اإل10( مجعية مبا نسبت  )2)
 الفطر من خارج نطاقها اجلغرايف .

 
والرسم البياني التالي يوضح نطاق اخلدمة اجلغرايف لتوزيع زكاة الفطر لدى اجلمعيات اخلريية         

 .ومدى استقباهلا لزكاة الفطر من خارج النطاق
 

 (3-7رسم بياني )
 ر لدى اجلمعيات اخلريية نطاق اخلدمة اجلغرايف لتوزيع زكاة الفط

 ومدى استقباهلا لزكاة الفطر من خارج النطاق

 
 

 

 

 

 



 

 (4-7جدول )
 نطاق اخلدمة اجلغرايف لتوزيع زكاة الفطر لدى اجلمعيات اخلريية ومدى 

 توفر مراكز توزيع موزعة على أكثر من مكان لسهولة التوزيع 
 

     اخلدمة اجلغرايف  نطاق
 للجمعيات اخلريية

 د لديكم مراكز توزيع لزكاة الفطر موزعةهل توج
 الكلي           على أكثر من مكان لسهولة التوزيع؟

 ال                نعم             
 النسبة املئوية التكرار النسبة املئوية التكرار النسبة املئوية التكرار

 %5       1    %100    1      -       0     قرية
 %40     8     %87,50   7       %12,50    1     حي

 %25     5    %80     4      %20      1     مركز
 %20     4    -        0      %100     4     حماففة

 %10     2    %50      1      %50      1     منطقة
 %100    20   13               7               اجملموع

 

يتضح من اجلدول السابق تباين توفر مراكز توزيع موزعة على أكثر من مكان لسهولة التوزيع               
%( 5لدى اجلمعيات اخلريية ال  مثلت عينة الدراسة  فعلى مستوى القرى جاءت مجعية واحدة  مبا نسبت  )

مجعيات مبا نسبت  ( 8من إمجالي العينة ليس لديها مراكز توزيع    وعلى مستوى األحياء شاركت )
( مجعيات 7%( هلا مراكز توزيع  و)12,50( مجعية بنسبة )1مجالية منها )%( من عينة اجلمعيات اإل40)

( مجعيات مبا نسبت  5%( ال توجد هلا مراكز توزيع   وعلى مستوى املراكز شاركت )87,50بنسبة )
( مجعيات 4توجد هلا مراكز توزيع  و)%( 20( مجعية بنسبة )1مجالية منها )%( من عينة اجلمعيات اإل25)

( مجعيات مبا نسبت  4%( ال توجد هلا مراكز توزيع   وعلى مستوى احملاففات  شاركت )80بنسبة )
%( توجد هلا مراكز توزيع   أما على 100( مجعيات بنسبة )4مجالية منها )%( من عينة اجلمعيات اإل20)

( مجعية بنسبة 1مجالية منها )%( من عينة اجلمعيات اإل10( مجعية مبا نسبت  )2مستوى املناطق  شاركت )
, والرسم البياني التالي %( ال توجد هلا مراكز توزيع50( مجعية بنسبة )1%( توجد هلا مراكز توزيع  و)50)

 توزيع مراكز توفر ومدى اخلريية اجلمعيات لدى الفطر زكاة لتوزيع اجلغرايف اخلدمة النطاق يوضح
 . التوزيع لسهولة مكان نم أكثر على موزعة

 

 

 

 



 

 (4-7رسم بياني )
 النطاق اخلدمة اجلغرايف لتوزيع زكاة الفطر لدى اجلمعيات اخلريية ومدى

 توفر مراكز توزيع موزعة على أكثر من مكان لسهولة التوزيع
 

 

 
 تفسير نتائج الفرض األول : :2.7

ملعتمدة ملن وزارة الشلؤون االجتماعيلة    إىل أن عدا اجلمعيات اخلريية انتائج الفرض األول  أشارت-أ
 اجلمعيللات, وبالتللالي فللإن عللدا ( مجعيللة متللارس ضللمن أنشللطتها اسللتالم وتوزيللع زكللاة الفطللر 20)

القائمة على استالم وتوزيع زكاة الفطلر مقارنلة بعلدا حماففلات  وأحيلاء ومراكلز وقلرى         اخلريية
غرافية باملنطقة الشرقية مما يقللل ملن   قليل جًدا وال يغطي كثري من النطاقات اجلاملنطقة الشرقية 

فرص استالم وتوزيع زكاة الفطر, وإتاحة الفرصة لالجتهااات الفراية واجلماعية غري املنفمة ال  
ال تعتمد على آلية واضحة لالستالم والتوزيع, وهذا بطبيعت  يقلل من فرص استفااة عدا كبري ملن  

 : دني بزكاة الفطر, فعلى سبيل املثال جناملستحق
 , 12( حماففة12أن عدا حماففات املنطقة الشرقية الفعلية ) -1

( أحيلاء فقلط, يف   8) يف الدراسة احلالية أن عدا األحياء ال  تغطيها اجلمعيات اخلريية -2
 .13( حي98) كنموذج إلحدى حماففات املنطقة الشرقيةحني أن عدا األحياء بالدمام 

مجعية خريية واحدة , يف حني أن عدا  كما ُتغطى القرى يف الدراسة احلالية من خالل  -3
 .14(25) على سبيل املثال القرى واملراكز واهلجر مبحاففة حفر الباطن

                                                           
12

 
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B
4%D8%B1%D9%82%D9%8A%D8%A9_(%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9) 
13 wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%85%D8%A7%D9%85 
14

 
https://www.google.com.sa/search?site=&source=hp&q=%D8%AD%D9%81%D8%B1+%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%B7%D9%

86&oq=%D8%AD%D9%81%D8%B1+%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%B7%D9%86&gs_l=hp.3..0l10.1887.5562.0.6755.12.9.1.2.2

.0.309.1200.0j4j1j1.6.0....0...1c.1.64.hp..3.9.1229.E9rwdhnAAi4/1436-12-30 



 

وهذه األرقام تؤكد وجوا فجوة كبرية جًدا بني ما متارس  اجلمعيلات اخلرييلة احلاليلة يف اسلتالم                
مملا  واألحيلاء والقلرى باملنطقلة الشلرقية,     وتوزيلع زكلاة الفطلر , وبلني الواقلع الفعللي للمحاففلات واملراكلز         

يف هللذا اجملللال, وإتاحللة الفرصللة    اخلرييللة جلمعيللاتملزيللد مللن ا يؤكللد ضللرورة فللتح جمللال العمللل اخلللريي    
مما يسهم  للجمعيات القائمة يف التوسع بفتح أفرع هلا يف حماففات ومراكز وأحياء وقرى املنطقة الشرقية 

زكلاة الفطلر, وخدملة أكلرب علدا ممكلن        فطرات عدا ممكن من يف قيام هذه اجلمعيات باستالم أكرب
 نطاقلات  يف الفطلر  زكلاة  توزيلع  على القائمة اخلريية اجلمعيات متركز معرفة, وبالتالي فإن نياملستحقمن 

  . جديدة توزيع مراكز وبناء توزيعها يف النفر عااةإ إىلتؤاي  بعينها جغرافية
الل  تسلتلم زكلاة الفطلر ملن خلارج        اخلريية اجلمعيات اعد أن إىل األول الفرض نتائج أشارت -ب

( 6%( مللن عينللة الدراسللة, بينمللا أشللارت النتللائج إىل أن )  70( مجعيللة بنسللبة )14نطاقهللا اجلغللرايف )
%( ال تستقبل من خلارج نطاقهلا اجلغلرايف , وهلذا يعلين أن هنلاك ضلرورة        30مجعيات خريية بنسبة )

كاة الفطر من خارج النطاق اجلغرايف بلالتوزيع عللى مراكلز    لقيام اجلمعيات اخلريية ال  تستلم ز
 وأحياء وقرى وهجر من خارج نطاقها اجلغرايف .

مقارنلة   طبًقا إلحصاءاتها الرعيلة,  وبالنفر إىل عدا الفطرات ال  يتم استالمها من قبل اجلمعيات اخلريية
ني منها, واألرقام التالية تؤكد ملستحقاني جند وجوا فائض بعد توزيع اجلمعيات اخلريية على املستحقبعدا 
 ذلك .

 أي ,فطللرة ألللف( 282028) اخلرييللة اجلمعيللات مجعتهللا اللل  الفطللر زكللاة فطللرات عللدا -1
 .(كجم846084)

 . (26719) اخلريية باجلمعيات ةاملستحق األسر عدا -2

 . (أفراا5) أسرة كل أفراا عدا متوسط -3

 . (133595) اخلريية اجلمعيات يف نياملستحق األفراا عدا إذن -4

 نياملسلتحق  عليها حيصل وال  اخلريية اجلمعيات مجعتها ال  الفطر زكاة عدا بني الفرق -5
 . (148433) كفائض

ني ملن نفلس اجلمعيلات, ميكلن إرسلال       املسلتحق وبالتالي فإن الفائض بلداًل ملن أن يعلاا توزيعل  عللى               
حتى يلتم تغطيلة أكلرب     اكز أو األحياء أو القرىخارج نطاق اجلمعيات سواء على مستوى احملاففات أو املر

ني عللى مسلتوى املنطقلة الشلرقية, وبلذلك حتقلق اجلمعيلات اخلرييلة القائملة عللى           املسلتحق ممكن ملن  عدا 
 زيع زكاة الفطر اهلدف الرئيس من عملها .واستالم وت

م وتوزيلع زكلاة الفطلر وهللا     وأشارت النتائج أيًضا إىل أن عدا اجلمعيات اخلريية القائملة عللى اسلتال            
%( يف حللني أن عللدا 35بنسللبة ) ات مللن عينللة الدراسللة( مجعيلل7) بلللغ مراكللز توزيللع خللارج نطاقهللا اجلغللرايف

%( , وهلذا يعلين أن   65( مجعية بنسلبة ) 13)اجلمعيات ال  اليوجد هلا مراكز توزيع خارج نطاقها اجلغرايف 
ني قليللل, لللذا ينبغللي علللى  املسللتحقرايف مقارنللة بعللدا مراكللز التوزيللع خللارج نطللاق اجلمعيللات اخلرييللة اجلغلل  

 . القائمني على هذه اجلمعيات بالتوسع يف إنشاء أفرع الستالم وتوزيع زكاة الفطر خارج نطاقها اجلغرايف
 

 

 



 

 عرض نتائج الفرض الثاني:: 3.7

 نص الفرض الثاني على:      
 توزيع زكاة الفطر" ." تتنوع ممارسات اجلمعيات اخلريية املسؤولة عن استالم و

ول اواجلد, والرسوم البيانية, مت استخدام التكرارات والنسب املئوية الثانيوللتحقق من الفرض 
 . الثانيوضح نتائج الفرض ت ةالتالي

 
 (5-7جدول )

 جمال عمل اجلمعيات اخلريية القائمة على استالم وتوزيع زكاة الفطر
 

 نوع النشاط               التكرار   النسبة املئوية 
 اجتماعية خدمات  3        15,00      

 خدمي 1          5,00       

 خريي 4        20,00      

 اعوي 1        5,00       

 خدمي ثقايف اجتماعي 1        5,00       

 إغاثي خريي 1        5,00       

 إغاثي 1        5,00       

 أسري اجتماعي 1          5,00       

 بر 1        5,00       

 اجتماعي خريي 2        10,00      

 املستحقة لألسر املساعدات تقديم    1        5,00      

 مل جييب 3        15,00     

 اجملموع  20       100%      
           

خلريية القائمة على استالم وتوزيع زكاة الفطر يتضح من اجلدول السابق أن نشاط اجلمعيات ا             
%( من اجلمعيات يعملون يف النشاط اخلريي فقط, بينما تعمل مجعيات خريية 20متنوع, حيث تبني أن نسبة )

%(, كما تعمل مجعيات خريية أخرى يف النشاط اخلريي 15أخرى يف النشاط االجتماعي وتشكل نسبتهم )
بني )اخلدمية,  األخرى أنشطة اجلمعيات اخلريية ت, يف حني تنوع %(10االجتماعي وتشكل نسبتهم )

والدعوية, واالجتماعي الثقايف اخلدمي, واإلغاثي, واخلريي اإلغاثي, واالجتماعي األسري, والرب, وتقديم 
 القائمةمساعدات لألسر املستحقة( والرسم البياني التالي يوضح توزيع جماالت عمل اجلمعيات اخلريية 

 .ال  متثل عينة الدراسة, والفطر زكاة وتوزيع تالماس على
 

 



 

 (5-7رسم بياني )
 جمال عمل اجلمعيات اخلريية القائمة على استالم وتوزيع زكاة الفطر

 
 

 

 (6-7جدول )
 طرق استالم زكاة الفطر لدى اجلمعيات اخلريية

 

 النسبة املئوية التكرار الطرق
 %35 7 عيين
 %5 1 نقدي

 %60 12 نقدي عيينو
 %100 20 اجملموع

     

يتضح من اجلدول السابق تنوع طرق استالم زكاة الفطر لدى اجلمعيات اخلريية, حيث تبني أن             
%( من اجلمعيات تستلم زكاة الفطر العينية والنقدية , بينما تستلم مجعية واحدة 65( مجعية بنسبة )12)

%( زكاة الفطر 35(مجعيات خريية أخرى بنسبة )7تلم )%(,كما تس5زكاة الفطر النقدية فقط بنسبة)
 .  اخلريية اجلمعيات لدى الفطر زكاة استالم طرق يوضح, والرسم البياني التالي العينية فقط

 

 

 

 



 

 (6-7رسم بياني )
 طرق استالم زكاة الفطر لدى اجلمعيات اخلريية

 
 

 

 (7-7جدول )

 الفطر زكاة وتوزيع من استالم اجلمعيات اخلريية على العائد

 النسبة املئوية التكرار العائد
 %60 12 خدمة جمتمعية

 %20 4 خدمة جمتمعية واستقطاب متطوعني
 %10 2 خدمة جمتمعية وتنمية موارا

خدمة جمتمعية وتنمية موارا واستقطاب متطوعني 
 جدا وخدمة شرعية

1 5% 

 %5 1 مية موارا واعايا للجمعية وخدمة جمتمعيةتن
 %100 20 اجملموع

     
يتضح من اجلدول السابق أن العائد على اجلمعيات اخلريية من استالم وتوزيع زكاة الفطر متنوع              

( 4%( توزع زكاة الفطر كخدمة جمتمعية , بينما متثل العائد على )60( مجعية بنسبة )12حيث تبني أن )
دمة جمتمعية واستقطاب متطوعني, كما %( يوزعون زكاة الفطر كخ20مجعيات خريية أخرى نسبتهم )

%( يف تقديم خدمة جمتمعية وتنمية موارا, بينما متثل العائد 10متثل العائد لدى مجعيتان خرييتان نسبتهما )
%( يف تقديم خدمة جمتمعية وتنمية موارا واستقطاب متطوعني جدا 5لدى مجعية خريية واحدة بنسبة )

%( يف تقديم خدمة جمتمعية واعايا للجمعية 5مجعية أخرى بنسبة )وخدمة شرعية, كما متثل العائد لدى 
 . الفطر زكاة وتوزيع استالم من اخلريية اجلمعيات على العائد يوضح, والرسم البياني التالي وتنمية موارا

 



 

 (7-7رسم بياني )
 الفطر زكاة وتوزيع من استالم اجلمعيات اخلريية على العائد

 

 
 (8-7جدول )

 جلمعيات اخلريية ملصاريف تشغيلية على زكاة الفطرمدى إضافة ا
 النسبة املئوية التكرار البدائل

 %20 4 نعم
 %80 16 ال

 %100 20 اجملموع
     
%( ال تضيف مصاريف تشغيلية على 80( مجعية خريية بنسبة )16يتضح من اجلدول السابق أن )             

%( من عينة الدراسة تضيف مصاريف 20ية فقط بنسبة )( مجعيات خري4زكاة الفطر, بينما يتضح أن )
 تشغيلية ملصاريف اخلريية اجلمعيات إضافة مدى يوضح, والرسم البياني التالي تشغيلية على زكاة الفطر

 .  الفطر زكاة على
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 (8-7رسم بياني )

 مدى إضافة اجلمعيات اخلريية ملصاريف تشغيلية على زكاة الفطر

 

 
 (9-7جدول )

 مدى إخبار اجلمعيات اخلريية للمزكي باملصاريف التشغيلية لزكاة الفطر
 

 النسبة املئوية التكرار البدائل
 %10 2 نعم

 %10 2 ال
 %80 16 ال تضيف مصاريف تشغيلية

 %100 20 اجملموع
 

        

اريف تشغيلية على %( ال تضيف مص80( مجعية خريية بنسبة )16يتضح من اجلدول السابق أن )               
%( من عينة الدراسة خترب املزكي بإضافة 10زكاة الفطر, بينما يتضح أن مجعيتان خرييتان فقط بنسبة )

 الدراسة عينة من%( 10) بنسبة فقط خرييتان مصاريف تشغيلية على زكاة الفطر , كما اتضح أن مجعيتان
 إخبار مدى يوضحالرسم البياني التالي , والفطر زكاة على تشغيلية مصاريف بإضافة املزكي ال خترب

 . الفطر لزكاة التشغيلية باملصاريف للمزكي اخلريية اجلمعيات

 

  

 

 

 

 

 



 

 (9-7رسم بياني )
 مدى إخبار اجلمعيات اخلريية للمزكي باملصاريف التشغيلية لزكاة الفطر

 

 
 (10-7جدول )

 طرق استخدام اجلمعيات اخلريية ملصاريف التشغيل
 

 النسبة املئوية ارالتكر الطرق
تغليف  –ختزين  –توزيع  –خدمات مساندة)نقل 

 إخل(.....حاويات –عمالة  –
8 40% 

 %10 2 عائد مالي لدعم أنشطة وبرامج اجلمعية
 %5 1 يف التوزيع
 %45 9 مل جتيب

 %100 20 اجملموع
     

 جتيب ألن  قد ال توجد لديها %( مل45( مجعيات خريية بنسبة )9يتضح من اجلدول السابق أن )           
%( من عينة الدراسة تستخدم املصاريف 40( مجعيات خريية بنسبة )8مصاريف تشغيلية, بينما يتضح أن )

تغليف ....  –عمالة  –حاويات  –عمالة  –تغليف  –ختزين  –توزيع  –التشغيلية يف اخلدمات املساندة ) نقل 
%( تستخدمان املصاريف التشغيلية كعائد مالي لدعم 10بة )إخل( , كما يتضح أن مجعيتان خرييتان بنس

تستخدم املصاريف  الدراسة عينة من%( 5) بنسبة أنشطة اجلمعية, يف حني اتضح أن مجعية خريية فقط
 ملصاريف اخلريية اجلمعيات استخدام طرق يوضح, والرسم البياني التالي الفطر زكاة توزيع التشغيلية يف

 . التشغيل

 



 

 (10-7ي )رسم بيان
 طرق استخدام اجلمعيات اخلريية ملصاريف التشغيل

 
 

 
 (11-7جدول )

 مدى توفر طرق متنوعة لدى اجلمعيات اخلريية الستالم زكاة الفطر العينية
 

 النسبة املئوية التكرار البدائل
 %35 7 نعم
 %60 12 ال

 %5 1 مل جييب
 %100 20 اجملموع

        
%( من عينة الدراسة ليس لديها طرق 60( مجعية خريية بنسبة )12السابق أن ) يتضح من اجلدول          

%( من عينة الدراسة 35( مجعيات خريية بنسبة )7متنوعة الستالم زكاة الفطر العينية, بينما يتضح أن )
ني , والرسم البيالديها طرق متنوعة الستالم زكاة الفطر, ومل جتيب مجعية خريية واحدة على هذا السؤال

 . العينية الفطر زكاة الستالم اخلريية اجلمعيات لدى متنوعة طرق توفر مدى يوضحالتالي 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 (11-7رسم بياني )
 مدى توفر طرق متنوعة لدى اجلمعيات اخلريية الستالم زكاة الفطر العينية

 
 

 (12-7جدول )
 طرق اجلمعيات اخلريية يف استالم زكاة الفطر العينية

 نوع النشاط التكرار ةالنسبة املئوي
 ال تتوفر طرق متنوعة الستالم زكاة الفطر العينية 14 70%

 الزكاة  عن قصرية عمل إعالنات وزيارة رجال األعمال وعمل أفالم 1 5%

 من خالل بعض اجلهات اخلريية واألفراا 1 5%

 األحياء بعض يف املساجد خالل تعاون املراكز مع املركز الرئيسي من 1 5%

 االستالم يف املوقع فقط 1 5%

 تواجد سيارات عند بعض اجلوامع الكبرية باألحياء السكنية 1 5%

 االتفاق مع بعض مراكز التموين الواقعة يف نطاق خدمات اجلمعية  1 5%

 اجملموع 20 100%

    
ال تتوافر لديها %( من عينة الدراسة 70( مجعية خريية بنسبة )14يتضح من اجلدول السابق أن )            

طرق متنوعة الستالم زكاة الفطر العينية, بينما يتضح أن بقية اجلمعيات لديها طرق ختتلف عن بعضها يف 
 عن قصرية أفالم وعمل األعمال رجال وزيارة إعالنات استالم زكاة الفطر العينية ال  متثلت يف )عمل

 املساجد خالل من الرئيسي املركز مع ملراكزا واألفراا, تعاون اخلريية اجلهات بعض خالل الزكاة, من
السكنية,  باألحياء الكبرية اجلوامع بعض عند سيارات فقط, تواجد املوقع يف األحياء, االستالم بعض يف

%( 30( مجعيات خريية بنسبة )6اجلمعية( بواقع ) خدمات نطاق يف الواقعة التموين مراكز بعض مع االتفاق
 يوضح, والرسم البياني التالي %(5ثل طريقتها يف استالم زكاة الفطر نسبة )من عينة الدراسة كل منها مت

 . العينية الفطر زكاة استالم يف اخلريية اجلمعيات طرق
 



 

 (12-7رسم بياني )
 طرق اجلمعيات اخلريية يف استالم زكاة الفطر العينية

 

 
 (13-7جدول )

 النقديةمدى توفر طرق ميسرة تقدم للمزكي الستالم زكاة الفطر 
 

 النسبة املئوية التكرار البدائل
 %65 13 نعم
 %30 6 ال

 %5 1 ال نستلم زكاة فطر نقدية
 %100 20 اجملموع

 
%( من عينة الدراسة لديها طرق ميسرة 65( مجعية خريية بنسبة )13يتضح من اجلدول السابق أن )          

%( من عينة 30( مجعيات خريية بنسبة )6ح أن )تقدم للمزكي الستالم زكاة الفطر النقدية, بينما يتض
الدراسة ليس لديها طرق ميسرة تقدم للمزكي الستالم زكاة الفطر , بينما اتضح أن مجعية خريية واحدة 

 الستالم للمزكي تقدم ميسرة طرق توفر مدى يوضح, والرسم البياني التالي ال تستلم زكاة فطر نقدية
 . النقدية الفطر زكاة

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 (13-7رسم بياني )
 مدى توفر طرق ميسرة تقدم للمزكي الستالم زكاة الفطر النقدية

 
 

 

 (14-7جدول )
 طرق اجلمعيات اخلريية ال  تقدمها للمزكي الستالم زكاة الفطر النقدية

 

 النسبة املئوية التكرار الطرق
 %5 1 نقاط البيع

 %30 6 يًدا بيد
 %15 3 ويًدا بيد الصراف اآللي واإلنرتنت ونقاط البيع

 %5 1 نقاط البيع ويًدا بيد
 %5 1 الصراف اآللي ونقاط البيع ويًدا بيد

 %5 1 الصراف اآللي واإلنرتنت ويًدا بيد
 %35 7 ال تتوافر طرق 

 %100 20 اجملموع
      

الستالم يتضح من اجلدول السابق أن الطرق املتوفرة لدى اجلمعيات اخلريية لتقدمها للمزكي           
%( ليس لديها طرق تقدمها للمزكي 35( مجعيات بنسبة )7متنوع حيث تبني أن )النقدية زكاة الفطر 

%( تستلم زكاة الفطر 30( مجعيات خريية أخرى نسبتهم )6الستالم زكاة الفطر النقدية, بينما اتضح أن )
طرق متنوعة للمزكي الستالم  %( تقدم15( مجعيات خريية نسبتها )3يًدا بيد من املزكي, كما اتضح أن )

زكاة الفطر من خالل توفري خدمات الصراف اآللي واإلنرتنت ونقاط البيع ويًدا بيد, بينما اتضح أن بقية 
اجلمعيات تقدم للمزكي طرق متنوعة أهمها )الصراف اآللي , ونقاط البيع, واإلنرتنت, ويًدا بيد( كل 

 للمزكي تقدمها ال  اخلريية اجلمعيات طرق يوضحي التالي , والرسم البيان%(5مجعية خريية متثل نسبة )
 . النقدية الفطر زكاة الستالم



 

 (14-7رسم بياني )
 طرق اجلمعيات اخلريية ال  تقدمها للمزكي الستالم زكاة الفطر النقدية

 
 
 

 (15-7جدول )
 مدى توفر طرق ميسرة تقدم للمزكي الستالم زكاة الفطر العينية

 

 النسبة املئوية رالتكرا البدائل
 %95 19 نعم
 %5 1 ال

 %100 20 اجملموع
 
%( من عينة الدراسة لديها طرق ميسرة 95( مجعية خريية بنسبة )19يتضح من اجلدول السابق أن )        

%( من عينة 5تقدم للمزكي الستالم زكاة الفطر العينية, بينما يتضح أن مجعية خريية واحدة بنسبة )
 يوضح, والرسم البياني التالي يها طرق ميسرة تقدم للمزكي الستالم زكاة الفطر العينيةالدراسة ليس لد

 . العينية الفطر زكاة الستالم للمزكي تقدم ميسرة طرق توفر مدى
 
 
 
 
 
 
 



 

 (15-7رسم بياني )
 مدى توفر طرق ميسرة تقدم للمزكي الستالم زكاة الفطر العينية

 
 

 (16-7جدول )
 ية ال  تقدمها للمزكي الستالم زكاة الفطر العينيةطرق اجلمعيات اخلري

 

 النسبة املئوية التكرار الطرق
 %40 8 مقر اجلمعية

 %15 3 مقر اجلمعية واملستواع
 %15 3 مقر اجلمعية ومستواع ومراكز استالم

 %5 1 مقر اجلمعية ومراكز استالم واالستالم من منزل املزكي
 %15 3 مقر اجلمعية ومراكز االستالم

مقر اجلمعية وحاويات مؤقت  واستالمها من منزل املزكي 
 وشراء الفطرة من اجلمعية

1 5% 

 %5 1 مل جييب
 %100 20 اجملموع

 

يتضح من اجلدول السابق أن الطرق املتوفرة لدى اجلمعيات اخلريية للمزكي الستالم زكاة              
%( تستلم زكاة الفطر من املزكي الستالم 40نسبة )( مجعيات ب8الفطر العينية متنوع حيث تبني أن )

%( تستلم زكاة الفطر العينية 15( مجعيات خريية أخرى نسبتهم )3زكاة الفطر العينية, بينما اتضح أن )
%( تستلم 15( مجعيات خريية أخرى نسبتهم )3من املزكي يف مقر اجلمعية واملستواع, كما اتضح أن )

( 3) ي يف مقر اجلمعية واملستواع ومراكز االستالم,يف حني اتضح أنزكاة الفطر العينية من املزك
 ومراكز اجلمعية مقر يف املزكي من العينية الفطر زكاة تستلم%( 15) نسبتهم أخرى خريية مجعيات
 اجلمعية بينما اتضح أن مجعيتان خرييتان تستلم زكاة الفطر العينية من املزكي من خالل )مقر ,االستالم
مؤقت  , وشراء الفطرة من اجلمعية( كل منها متثل نسبة  املزكي, وحاويات منزل منو ستالماال ومراكز

 اخلريية اجلمعيات طرق , والرسم البياني التالي يوضح%(, ومل جتيب مجعية خريية واحدة على السؤال5)
 . العينية الفطر زكاة الستالم للمزكي تقدمها ال 



 

 (16-7رسم بياني )
 ريية ال  تقدمها للمزكي الستالم زكاة الفطر العينيةطرق اجلمعيات اخل

 
 

 (17-7جدول )
 مدى استالم اجلمعيات اخلريية زكاة الفطر خارج نطاقها اجلغرايف

 

 النسبة املئوية التكرار البدائل
 %65 13 نعم
 %30 6 ال

 %5 1 مل جييب
 %100 20 اجملموع

      
%( من عينة الدراسة تستلم زكاة الفطر 65مجعية خريية بنسبة ) (13يتضح من اجلدول السابق أن )         

%( من عينة الدراسة ال تستلم 30( مجعيات خريية بنسبة )6من خارج نطاقها اجلغرايف, بينما يتضح أن )
, والرسم البياني زكاة الفطر من خارج نطاقها اجلغرايف , ومل جتيب مجعية خريية واحدة على هذا السؤال

 . اجلغرايف نطاقها خارج الفطر زكاة اخلريية اجلمعيات استالم مدى حالتالي يوض
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 (17-7رسم بياني )
 مدى استالم اجلمعيات اخلريية زكاة الفطر خارج نطاقها اجلغرايف

 
 

 (18-7جدول )
 وقت استالم اجلمعيات اخلريية لزكاة الفطر 

 

 النسبة املئوية التكرار وقت االستالم
 %20 4 انبداية شهر رمض

 %15 3 منتصف شهر رمضان
 %65 13 العشر األواخر من شهر رمضان

 %100 20 اجملموع
 

%( من عينة الدراسة تستلم زكاة الفطر 65( مجعية خريية بنسبة )13يتضح من اجلدول السابق أن )         
ينة الدراسة تستلم %( من ع20( مجعيات خريية بنسبة )4يف العشر األواخر من رمضان, بينما يتضح أن )

( تستلم زكاة الفطر %15( مجعيات خريية بنسبة)3زكاة الفطر من بداية شهر رمضان, كما اتضح أن )
 . الفطر لزكاة اخلريية اجلمعيات استالم وقت , والرسم البياني التالي يوضحمن منتصف شهر رمضان

 

 

 

 

 



 

 (18-7رسم بياني )
 وقت استالم اجلمعيات اخلريية لزكاة الفطر

 
 
 

 (19-7جدول )
 وقت انتهاء اجلمعيات اخلريية من استالم زكاة الفطر العينية

 

 النسبة املئوية التكرار توقيت نهاية االستالم
 %10 2 ليلة العيد الساعة الثانية صباًحا

 %5 1 ليلة العيد الساعة العاشرة مساًءا
 %5 1 الساعة الثالثة فجر العيد

 %25 5 ليلة العيد
 %5 1 العيد صالة قبل

 %5 1 قبل العيد بيوم أو يومني
 %30 6 ليلة العيد الساعة الثانية عشرة

 %5 1 ليلة العيد الساعة احلااية عشرة مساًءا
 %10 2 مل جييب

          %100 20 اجملموع

طر يتضح من اجلدول السابق أن عدا كبري من اجلمعيات اخلريية تنتهي من استالم زكاة الف            
%( 30( مجعيات خريية بنسبة )6العينية ليلة العيد وان اختلفت يف توقيت آخر موعد لالستالم, فنجد أن  )

( 5من عينة الدراسة تنتهي من استالم زكاة الفطر العينية ليلة العيد الساعة الثانية عشرة , بينما يتضح أن )
م زكاة الفطر العينية ليلة العيد, كما اتضح %( من عينة الدراسة تنتهي من استال25مجعيات خريية بنسبة )

%( تنتهيان من استالم زكاة الفطر العينية ليلة العيد الساعة الثانية صباًحا 10أن مجعيتان خرييتان بنسبة )
,ومل جتيب مجعيتان على هذا السؤال, كما أجابت بقية اجلمعيات على أنها تنتهي من استالم زكاة الفطر 

 العيد قبل العيد, فجر الثالثة مساًءا, الساعة العاشرة الساعة العيد تلفة كما يلي )ليلةالعينية يف أوقات خم
 , والرسم البياني التالي يوضح%(5مساًءا( كل منها بنسبة ) عشرة احلااية الساعة العيد يومني, ليلة أو بيوم
 . العينية الفطر زكاة استالم من اخلريية اجلمعيات انتهاء وقت



 

 (19-7رسم بياني )
 وقت انتهاء اجلمعيات اخلريية من استالم زكاة الفطر العينية

 
 

 

 (20-7جدول )
 وقت انتهاء اجلمعيات اخلريية من استالم زكاة الفطر النقدية

 

 النسبة املئوية التكرار توقيت نهاية االستالم
 %45 9 نتسلم عيين فقط
 %5 1 آخر شهر رمضان

 %5 1 الثانية صباح يوم العيد 
 %5 1 انية عشرة ليلة العيدالث

 %15 3 العاشرة مساء ليلة العيد
 %5 1 الثالثة فجر يوم العيد

 %5 1 ليلة العيد 
 %5 1 عندما تنتهي كمية األرز ال  مت االتفاق عليها مع املورا

 %5 1 قبل صالة العيد
 %5 1 قبل العيد بيوم

       %100 20 اجملموع

سابق أن عدا كبري من اجلمعيات اخلريية تنتهي من استالم زكاة الفطر يتضح من اجلدول ال         
النقدية ليلة العيد وإن اختلفت يف توقيت آخر موعد لالستالم وبعضها ال يستلم زكاة فطر نقدية, فنجد أن  

( 3%( من عينة الدراسة ال تستلم زكاة الفطر النقدية , بينما يتضح أن )45( مجعيات خريية بنسبة )9)
%( من عينة الدراسة تنتهي من استالم زكاة الفطر النقدية يف العاشرة مساء ليلة 15عيات خريية بنسبة )مج

العيد, كما أجابت بقية اجلمعيات على أنها تنتهي من استالم زكاة الفطر النقدية يف أوقات خمتلفة كما 
العيد,  العيد, ليلة يوم فجر يد, الثالثةالع ليلة عشرة الثانية العيد, يوم صباح رمضان, الثانية شهر يلي )آخر

العيد, قبل العيد بيوم( كل منها بنسبة  صالة املورا, قبل مع عليها االتفاق مت ال  األرز كمية تنتهي عندما
 . النقدية الفطر زكاة استالم من اخلريية اجلمعيات انتهاء وقت , والرسم البياني التالي يوضح%(5)



 

 (20-7رسم بياني )
 تهاء اجلمعيات اخلريية من استالم زكاة الفطر النقديةوقت ان

 
 

 

 (21-7جدول )
 مدى قيام اجلمعيات اخلريية بتفيذ برنامج

 لتوعية أفراا اجملتمع بأهمية زكاة الفطر 
 

 النسبة املئوية التكرار البدائل
 %80 16 نعم
 %20 4 ال

 %100 20 اجملموع
     

%( من عينة الدراسة تقوم بتنفيذ برنامج 80( مجعية خريية بنسبة )16) يتضح من اجلدول السابق أن         
%( مل تقوم بتنفيذ 20( مجعيات خريية بنسبة )4توعية ألفراا اجملتمع بأهمية زكاة الفطر, بينما يتضح أن )

 اجلمعيات قيام مدى , والرسم البياني التالي يوضحبرنامج لتوعية أفراا اجملتمع بأهمية زكاة الفطر
 . الفطر زكاة بأهمية اجملتمع أفراا لتوعية برنامج  بتفيذ خلرييةا

 

 

 



 

 (21-7رسم بياني )
 مدى قيام اجلمعيات اخلريية بتفيذ برنامج

 لتوعية أفراا اجملتمع بأهمية زكاة الفطر 

 

 
 (22-7جدول )

 طرق اجلمعيات اخلريية يف توعية أفراا اجملتمع بأهمية زكاة الفطر
 

 سبة املئويةالن التكرار الطرق
 %5 1 خطباء اجلوامع وأئمة املساجد

 %15 3 رسائل اجلوال وخطباء اجلوامع وأئمة املساجد
 %10 2 نشرات وإعالنات ورسائل اجلوال

 %15 3 نشرات وإعالنات ورسائل اجلوال خطباء اجلوامع وأئمة املساجد
 %5 1 نشرات وإعالنات ورسائل اجلوال وفيس بوك وتويرت وواتس آب .

 %5 1 املساجد وأئمة اجلوامع إعالنات وخطباء
املساجد  وأئمة اجلوامع خطباء اجلوال ورسائل وإعالنات نشرات

 وأفالم قصرية يف مواقع اإلنرتنت اخلاصة باجلمعية
1 5% 

 %10 2 املساجد وأئمة اجلوامع خطباء اجلوال إعالنات ورسائل
 %10 2 املساجد وأئمة اجلوامع نشرات وخطباء

 %20 4 نقدم برامج توعية ال
 %100 20 اجملموع

    

%( من عينة الدراسة ال تقدم برامج توعية 20( مجعيات خريية بنسبة )4يتضح من اجلدول السابق أن )         
%( من عينة الدراسة 15( مجعيات خريية بنسبة )3ألفراا اجملتمع بأهمية زكاة الفطر , بينما يتضح أن )

رسائل اجلوال وخطباء اجلوامع وأئمة ألفراا اجملتمع بأهمية زكاة الفطر من خالل تقدم برامج توعية 
%( من عينة الدراسة تقدم برامج توعية 15( مجعيات خريية أخرى بنسبة )3, كما يتضح أن )املساجد فقط

مة وأئ اجلوامع خطباء اجلوال ورسائل وإعالنات ألفراا اجملتمع بأهمية زكاة الفطر من خالل النشرات



 

%( من عينة الدراسة تقدم برامج توعية ألفراا 10املساجد فقط,بينما يتضح أن مجعيتان خرييتان بنسبة )
اجلوال فقط, كما يتضح أن مجعيتان  ورسائل واإلعالنات اجملتمع بأهمية زكاة الفطر من خالل النشرات

بأهمية زكاة الفطر من خالل  %( من عينة الدراسة تقدم برامج توعية ألفراا اجملتمع10خرييتان بنسبة )
%( 10مجعيتان خرييتان بنسبة )املساجد, ويتضح أيًضا أن  وأئمة اجلوامع وخطباء اجلوال اإلعالنات ورسائل

 وخطباء من عينة الدراسة تقدم برامج توعية ألفراا اجملتمع بأهمية زكاة الفطر من خالل النشرات
( مجعيات خريية 4اجلمعيات األخرى وعداها ) املساجد فقط, يف حني تنوعت بعض وأئمة اجلوامع

 وأئمة اجلوامع %( يف برامج التوعية ال  تقدمها ال  متثلت يف اآلتي على الرتتيب )خطباء20بنسبة)
 وخطباء آب فقط, إعالنات وواتس وتويرت بوك والفيس اجلوال ورسائل وإعالنات املساجد فقط, نشرات

 وأفالم املساجد وأئمة اجلوامع خطباء اجلوال ورسائل وإعالنات املساجد فقط, نشرات وأئمة اجلوامع
, والرسم البياني التالي %(5لكل مجعية على حده بنسبة) باجلمعية فقط( اخلاصة اإلنرتنت مواقع يف قصرية
 . الفطر زكاة بأهمية اجملتمع أفراا توعية يف اخلريية اجلمعيات طرق يوضح

 

 (22-7رسم بياني )
 ريية يف توعية أفراا اجملتمع بأهمية زكاة الفطرطرق اجلمعيات اخل

 
 

 (23-7جدول )
 مدى قيام اجلمعيات اخلريية بربامج لتوعية غري الناطقني

 باللغة العربية بأهمية زكاة الفطر  
 

 النسبة املئوية التكرار البدائل
 %30 6 نعم
 %55 11 ال

 %15 3 مل جييب
 %100 20 اجملموع

 



 

%( من عينة الدراسة ال تقدم برامج توعية 55( مجعية خريية بنسبة )11جلدول السابق أن )يتضح من ا         
%( من عينة 30( مجعيات خريية بنسبة )6غري الناطقني باللغة العربية بأهمية زكاة الفطر, بينما يتضح أن )

( مجعيات خريية 3جتيب )غري الناطقني باللغة العربية بأهمية زكاة الفطر, ومل لالدراسة تقدم برامج توعية 
الناطقني  غري لتوعية بربامج اخلريية اجلمعيات قيام مدى , والرسم البياني التالي يوضحعلى هذا السؤال

 . الفطر زكاة بأهمية العربية باللغة
 

 (23-7رسم بياني )
 مدى قيام اجلمعيات اخلريية بربامج لتوعية غري الناطقني

 باللغة العربية بأهمية زكاة الفطر

 

 
 (24-7جدول )

 مدى قيام اجلمعيات اخلريية بتخصيص جلنة لربنامج زكاة الفطر 
 

 النسبة املئوية التكرار البدائل
 %70 14 نعم
 %20 4 ال

 %10 2 مل جييب
 %100 20 اجملموع

      

ة %( من عينة الدراسة ختصص جلن70( مجعية خريية بنسبة )14يتضح من اجلدول السابق أن )           
%( من عينة الدراسة مل ختصص جلنة 20( مجعيات خريية بنسبة )4لربنامج زكاة الفطر, بينما يتضح أن )

 قيام مدى , والرسم البياني التالي يوضحلربنامج زكاة الفطر, ومل جتيب مجعيتان خرييتان على هذا السؤال
 . الفطر زكاة لربنامج جلنة بتخصيص اخلريية اجلمعيات



 

 (24-7رسم بياني )
 مدى قيام اجلمعيات اخلريية بتخصيص جلنة لربنامج زكاة الفطر

 
 

 

 (25-7جدول )
 من زكاة الفطر  للمستحقنيمدى توفر قاعدة بيانات لدى اجلمعيات اخلريية 

 

 النسبة املئوية التكرار البدائل
 %95 19 نعم
 %5 1 ال

 %100 20 اجملموع
 

%( من عينة الدراسة يتوفر لديها قاعدة 95( مجعية خريية بنسبة )19يتضح من اجلدول السابق أن )            
%( ال يتوفر لديها قاعدة 5من زكاة الفطر, بينما يتضح أن مجعية خريية واحدة بنسبة ) للمستحقنيبيانات 
 اجلمعيات لدى بيانات عدةقا توفر مدى , والرسم البياني التالي يوضحمن زكاة الفطر للمستحقنيبيانات 
 . الفطر زكاة من للمستحقني اخلريية

 

 

 



 

 (25-7رسم بياني )
 من زكاة الفطر للمستحقنيمدى توفر قاعدة بيانات لدى اجلمعيات اخلريية 

 
 

 

 (26-7جدول )
 مدى توفر معيار لتحديد كمية زكاة الفطر لدى اجلمعيات اخلريية  

 

 النسبة املئوية التكرار البدائل
 %75 15 عمن

 %25 5 ال
 %100 20 اجملموع

 

%( من عينة الدراسة يتوفر لديها معيار 75( مجعية خريية بنسبة )15يتضح من اجلدول السابق أن )            
%( ال يتوفر لديها معيار لتحديد 25( مجعيات خريية بنسبة )5لتحديد كمية زكاة الفطر, بينما يتضح أن )

 لدى الفطر زكاة كمية لتحديد معيار توفر مدى م البياني التالي يوضح, والرسكمية زكاة الفطر
 . اخلريية اجلمعيات

 

 

 

 

 



 

 (26-7رسم بياني )
 مدى توفر معيار لتحديد كمية زكاة الفطر لدى اجلمعيات اخلريية

 
 

 

 (27-7جدول )
 ني زكاة الفطر قبل صالة العيداملستحقمدى قيام اجلمعيات اخلريية بتوزيع 

  

 النسبة املئوية التكرار ئلالبدا
 %95 19 نعم
 %5 1 ال

 %100 20 اجملموع
 

%( من عينة الدراسة تقوم بتوزيع زكاة 95( مجعية خريية بنسبة )19يتضح من اجلدول السابق أن )          
 %( ال تقوم بتوزيع5ني قبل صالة العيد, بينما يتضح أن مجعية خريية واحدة بنسبة )املستحقالفطر على 

الن اور هذه اجلمعية بتوجي  الناس بتوزيع  ني قبل صالة العيداملستحقزكاة الفطر املتوفرة لديها على 
 بتوزيع اخلريية اجلمعيات قيام , والرسم البياني التالي يوضح مدىزكاة الفطر بأنفسهم على احملتاجني

 . العيد صالة قبل الفطر زكاة املستحقني

 

 

 



 

 (27-7رسم بياني )
 ني زكاة الفطر قبل صالة العيداملستحقاجلمعيات اخلريية بتوزيع  مدى قيام

 

 

 (28-7جدول )
 أسباب عدم قيام بعض اجلمعيات اخلريية بتوزيع زكاة الفطر 

 ني قبل صالة العيداملستحقعلى 
  

 النسبة املئوية التكرار األسباب
 %95 19 ون يستلمون زكاة الفطر قبل صالة العيداملستحقكل 

 %5 1 اهم يف املدينة يف هذا الوقتعدم وجو
 %100 20 اجملموع

       

%( من عينة الدراسة تقوم بتوزيع 95( مجعية خريية بنسبة )19يتضح من اجلدول السابق أن )             
%( ال تقوم 5ني قبل صالة العيد, بينما يتضح أن مجعية خريية واحدة بنسبة )املستحقزكاة الفطر على 

ني قبل صالة العيد بسبب عدم وجواهم يف املدينة يف هذا املستحقالفطر املتوفرة لديها على  بتوزيع زكاة
 على  الفطر زكاة بتوزيع اخلريية اجلمعيات بعض قيام عدم أسباب , والرسم البياني التالي يوضحالوقت

 . العيد صالة قبل املستحقني
 

 



 

 (28-7رسم بياني )
 ية بتوزيع زكاة الفطر أسباب عدم قيام بعض اجلمعيات اخلري

 ني قبل صالة العيد املستحقعلى 

 

 
 

 (29-7جدول )
 نياملستحقمدى كفاية زكاة الفطر لدى اجلمعيات اخلريية لكافة 

  

 النسبة املئوية التكرار البدائل
 %70 14 نعم

 %20 4 أحياًنا
 %10 2 ال

 %100 20 اجملموع
 

%( من عينة الدراسة تكفي لديها زكاة 70عية خريية بنسبة )( مج14يتضح من اجلدول السابق أن )         
%( من عينة الدراسة قد تكفي 20( مجعيات خريية بنسبة )4ني, بينما يتضح أن )املستحقالفطر لكافة 

%( ال 10ني وقد ال تكفي, كما يتضح أن مجعيتان خرييتان بنسبة )املستحقلديها زكاة الفطر لكافة 
 لدى الفطر زكاة كفاية مدى , والرسم البياني التالي يوضحنياملستحقلكافة تكفي لديها زكاة الفطر 

 . املستحقني لكافة اخلريية اجلمعيات

 

 



 

 (29-7رسم بياني )
 نياملستحقمدى كفاية زكاة الفطر لدى اجلمعيات اخلريية لكافة 

 

 

 

 (30-7جدول )
 مدى قيام اجلمعيات اخلريية بتوزيع زكاة الفطر 

 ا ليسوا مسجلني جد مستحقنيعلى 
 

 النسبة املئوية التكرار البدائل
 %60 12 نعم
 %40 8 ال

 %100 20 اجملموع
            

%( من عينة الدراسة تقوم بتوزيع زكاة 60( مجعية خريية بنسبة )12يتضح من اجلدول السابق أن )        
%( ال تقوم 40يات خريية  بنسبة )( مجع8جدا ليسوا مسجلني بها, بينما يتضح أن ) مستحقنيالفطر على 

 قيام , والرسم البياني التالي يوضح مدىجدا ليسوا مسجلني بها مستحقنيبتوزيع زكاة الفطر على 
 . مسجلني ليسوا جدا مستحقني الفطر على زكاة بتوزيع اخلريية اجلمعيات

 
 
 
 
 



 

 (30-7رسم بياني )
 مدى قيام اجلمعيات اخلريية بتوزيع زكاة الفطر

 جدا ليسوا مسجلني مستحقنيعلى  

 

 

 (31-7جدول )
 ني إىل فئات حسب احلاجة املستحقمدى قيام اجلمعيات اخلريية بتقسيم 
 

 النسبة املئوية التكرار البدائل
 %75 15 نعم

 %10 2 أحياًنا
 %15 3 ال

 %100 20 اجملموع
      

%( من عينة الدراسة تقوم بتقسيم 75سبة )( مجعية خريية بن15يتضح من اجلدول السابق أن )               
%( من 15( مجعيات خريية بنسبة )3ني من زكاة الفطر إىل فئات حسب احلاجة, بينما يتضح أن )املستحق

ني من زكاة الفطر إىل فئات حسب احلاجة, كما يتضح أن مجعيتان املستحقعينة الدراسة ال تقوم بتقسيم 
, والرسم البياني زكاة الفطر إىل فئات حسب احلاجةلني املستحقتقسيم %( تقوم أحياًنا ب10خرييتان بنسبة )

 . احلاجة حسب فئات إىل املستحقني بتقسيم اخلريية اجلمعيات قيام مدى يوضحالتالي 

 

 

 



 

 (31-7رسم بياني )
 ني إىل فئات حسب احلاجةاملستحقمدى قيام اجلمعيات اخلريية بتقسيم 

 
 

 

 (32-7جدول )
 وزيع زكاة الفطر لدى اجلمعيات اخلريية موزعة مدى توفر مراكز ت

 على أكثر من مكان لسهولة التوزيع
 

 النسبة املئوية التكرار البدائل
 %35 7 نعم
 %65 13 ال

 %100 20 اجملموع
      

%( من عينة الدراسة ال يتوفر لديها 65( مجعية خريية بنسبة )13يتضح من اجلدول السابق أن )            
%( 35( مجعيات خريية بنسبة )7توزيع زكاة الفطر موزعة على أكثر من مكان, بينما يتضح أن ) مراكز

, والرسم البياني يتوفر لديها مراكز توزيع زكاة الفطر  موزعة على أكثر من مكان لسهولة التوزيع
 مكان نم أكثر لىع موزعة اخلريية اجلمعيات لدى الفطر زكاة توزيع مراكز توفر مدى يوضحالتالي 
 . التوزيع لسهولة

 



 

 (32-7رسم بياني )
 مدى توفر مراكز توزيع زكاة الفطر لدى اجلمعيات اخلريية موزعة

 على أكثر من مكان لسهولة التوزيع

 
 

 

 (33-7جدول )
 ني لديها فقطاملستحقمدى توزيع اجلمعيات اخلريية لزكاة الفطر على 

  

 النسبة املئوية التكرار النطاق
 %80 16 نعم
 %15 3 ال

 %5 1 مل جييب
    %100 20 اجملموع

%( من عينة الدراسة توزع زكاة الفطر 80( مجعية خريية بنسبة )16يتضح من اجلدول السابق أن )         
%( من عينة الدراسة ال تقتصر 15( مجعيات خريية بنسبة )3ني لديها فقط , بينما يتضح أن )املستحقعلى 

, والرسم ني لديها فقط, ومل جتيب مجعية خريية على هذا السؤالاملستحقلى على توزيع زكاة الفطر ع
 . فقط لديها املستحقني على الفطر لزكاة اخلريية اجلمعيات توزيع مدى يوضحالبياني التالي 

 

 



 

 (33-7رسم بياني )
 ني لديها فقطاملستحقمدى توزيع اجلمعيات اخلريية لزكاة الفطر على 

 
 

 

 (34-7جدول )
 عدم تغطية النطاق اجلغرايف للجمعيات اخلريية  أسباب

 

 النسبة املئوية التكرار األسباب
 %80 16 ني باجلمعية فقطاملستحقتوزع زكاة الفطر على 

يتم تغطية النطاق اجلغرايف للجمعية ويزيد عن 
 نياملستحقاحلاجة فيتم التوزيع على غري 

1 5% 

 %5 1 عيةني من غري املسجلني باجلماملستحقحضور بعض 
 %10 2 مل جييب

 %100 20 اجملموع
     

%( من عينة الدراسة تغطي النطاق 80( مجعية خريية بنسبة )16يتضح من اجلدول السابق أن )             
ني املسجلني باجلمعية فقط, بينما يتضح أن مجعية خريية املستحقاجلغرايف حيث توزع زكاة الفطر على 

نطاقها اجلغرايف يف توزيع زكاة الفطر ويزيد عن احلاجة فتوزع على غري %( تغطي 5واحدة بنسبة )
ني من اجلمعية وقد يكونوا من خارج نطاقها اجلغرايف, كما يتضح أن  مجعية خريية واحدة بنسبة املستحق

ني املستحق%( ترى أن أسباب عدم تغطية النطاق اجلغرايف يف توزيع زكاة الفطر يرجع إىل حضور بعض 5)
, والرسم %( مل جييبا على هذا السؤال10املسجلني باجلمعية,يف حني يتضح أن مجعيتان خرييتان بنسبة)غري 

 .اخلريية للجمعيات اجلغرايف النطاق تغطية عدم أسباب يوضحالبياني التالي يوضح 

 



 

 (34-7رسم بياني )
 أسباب عدم تغطية النطاق اجلغرايف للجمعيات اخلريية

 

 

 (35-7جدول )
 ر آلية واضحة وحمداة يف توزيع زكاة الفطر لدى اجلمعيات اخلرييةمدى توف

  

 النسبة املئوية التكرار البدائل
 %80 16 نعم

 %10 2 ال
 %10 2 مل جييب

      %100 20 اجملموع

%( من عينة الدراسة يتوفر لديها آلية 80( مجعية خريية بنسبة )16يتضح من اجلدول السابق أن )              
%( من عينة الدراسة 10اضحة وحمداة يف توزيع زكاة الفطر, بينما يتضح أن مجعيتان خرييتان بنسبة )و

%( على هذا 10يتوفر لديها آلية واضحة وحمداة يف توزيع زكاة الفطر, ومل جتيب مجعيتان خرييتان بنسبة )
 اجلمعيات لدى الفطر زكاة يعتوز يف وحمداة واضحة آلية توفر مدى يوضح, والرسم البياني التالي  السؤال
 . اخلريية

 

 

 

 



 

 (35-7) رسم بياني
 مدى توفر آلية واضحة وحمداة يف توزيع زكاة الفطر لدى اجلمعيات اخلريية

 
 

 

 (36-7جدول )
 آليات اجلمعيات اخلريية يف توزيع زكاة الفطر

 

 النسبة املئوية التكرار الطرق
 %10 2 ال توجد آلية واضحة وحمداة يف التوزيع

الكميات املخصصة لكل أسرة من خالل بيان بعدا أفراا األسرة و
 مسجلة 

2 10% 

ثم يوزع  املستحقنوزع عليهم بنصف االستحقاق لوجوا التوكيل من 
 حتى ال يقوم ببيع الفائض لكثرت  النصف الثاني بعد فرتة 

1 5% 

 %5 1 ب عدا أفراا األسرة حتدا الكمية حس
 %5 1 حسب انضمام  للجمعية 

 %5 1 معيات اخلريية باملنطقة الشرقية التعاون مع أحد اجل
ني املسجلني باجلمعية حسب األعداا املستحقإعداا جداول بأعاء 

 األصناف وحيدا املستحق لكل أسرة و
1 5% 

 %5 1 دا أفراا األسرة واملوقع مسبًقا حتديد األعاء وع
 %5 1 دا أفراا األسرة واحلالة املاايةحسب ع

 %5 1 ني ااخل النطاق املستحقالبدء بالتوزيع خارج النطاق أواًل ثم 
دينة إىل استالم الزكاة يف الوقت احملدا ثم توزيعها حسب تقسيم امل

 مناطق بطاقم لكل منطقة 
1 5% 



 

 %5 1 وتوزيع كوبونات االستالم  للمستحقنيإرسال رسائل 
الة مع مراعاة ث احلتوزيع الزكاة حسب نسبة احتياج األسرة بعد حب

 عدا األفراا
1 5% 

 %5 1 دا حسب عدا األفراا وفئة الزكاة حت
حسب  ني من خالل توصيلها ملنازهلماملستحقتوزيع زكاة الفطر على 

 القوائم املوجواة باجلمعية 
1 5% 

 %10 2 مل جييب 
 %100 20 اجملموع

              

يات ال  تتبعها اجلمعيات اخلريية يف توزيع زكاة الفطر متنوعة يتضح من اجلدول السابق أن اآلل              
%( ال توجد لديهما 10وبعضها ال توجد لدي  آلية واضحة يف ذلك, حيث تبني أن مجعيتان خرييتان بنسبة )

%( على هذا السؤال, كما اتضح 10آلية واضحة يف توزيع زكاة الفطر, ومل جتيب مجعيتان خرييتان بنسبة)
 والكميات األسرة أفراا بعدا بيان خالل %( تقوم بتوزيع زكاة الفطرمن10ن خرييتان بنسبة )أن مجعيتا
( مجعية خريية لديها آليات متنوعة نذكرها على الرتتيب 13بينما اتضح أن ) ,مسجلة أسرة لكل املخصصة

 حتى فرتة بعد نيالثا النصف يوزع ثم املستحق من التوكيل لوجوا االستحقاق بنصف عليهم فيما يلي )نوزع
 مع للجمعية, التعاون انضمام  الكمية,حسب حتدا األسرة أفراا عدا حسب لكثرت , الفائض ببيع يقوم ال

 حسب باجلمعية املسجلني نياملستحق بأعاء جداول الشرقية, إعداا باملنطقة اخلريية اجلمعيات أحد
 مسبًقا, حسب واملوقع األسرة أفراا داوع األعاء أسرة, حتديد لكل املستحق وحيدا واألصناف األعداا

 النطاق,استالم ااخل نياملستحق ثم أواًل النطاق خارج بالتوزيع املااية, البدء واحلالة األسرة أفراا عدا
 رسائل منطقة,إرسال لكل بطاقم مناطق إىل املدينة تقسيم حسب توزيعها ثم احملدا الوقت يف الزكاة

 مع احلالة حبث بعد األسرة احتياج نسبة حسب الزكاة م, توزيعاالستال كوبونات وتوزيع للمستحقني
 خالل من نياملستحق على الفطر زكاة توزيع الزكاة, وفئة األفراا عدا حسب األفراا, حتدا عدا مراعاة

, والرسم البياني التالي يوضح %(5باجلمعية( كل منها متثل نسبة ) املوجواة القوائم حسب ملنازهلم توصيلها
 . الفطر زكاة توزيع يف اخلريية اجلمعيات آليات

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 (36-7رسم بياني )
 آليات اجلمعيات اخلريية يف توزيع زكاة الفطر

 
 

 (37-7جدول )
 مدى توفر أماكن لدى اجلمعيات اخلريية لتخزين زكاة الفطر 

 

 النسبة املئوية التكرار البدائل
 %90 18 نعم
 %10 2 ال

 %100 20 اجملموع
 

%( من عينة الدراسة يتوفر لديها أماكن 90( مجعية خريية بنسبة )18يتضح من اجلدول السابق أن )          
%( ال يتوفر لديهما أماكن لتخزين زكاة 10لتخزين زكاة الفطر, بينما يتضح أن مجعيتان خرييتان بنسبة )

 . الفطر زكاة لتخزين ةاخلريي اجلمعيات لدى أماكن توفر مدى يوضح, والرسم البياني التالي الفطر

 

 

 

 

 

 

 



 

 (37-7رسم بياني )
 مدى توفر أماكن لدى اجلمعيات اخلريية لتخزين زكاة الفطر

 
 

 

 (38-7جدول )
 مدى كفاية أماكن ختزين زكاة الفطر لدى اجلمعيات اخلريية

  

 النسبة املئوية التكرار البدائل
 %85 17 نعم

 %5 1 أحياًنا
 %10 2 مل جييب
       %100 20 اجملموع

%( من عينة الدراسة تكفي أماكن 85( مجعية خريية بنسبة )17يتضح من اجلدول السابق أن )          
%( من عينة الدراسة أحياًنا تكفي 5ختزين زكاة الفطر لديها, بينما يتضح أن مجعية خريية واحدة بنسبة )

, والرسم %( على هذا السؤال10سبة )لديها أماكن ختزين زكاة الفطر, ومل جتيب مجعيتان خرييتان بن
 . اخلريية اجلمعيات لدى الفطر زكاة ختزين أماكن كفاية مدى يوضحالبياني التالي 

 

 

 



 

 (38-7) رسم بياني
 اخلريية اجلمعيات لدى الفطر زكاة ختزين أماكن كفاية مدى

 
 

 (39-7جدول )
 مدى توفر سيارات لتوزيع زكاة الفطر لدى اجلمعيات اخلريية 

 

 النسبة املئوية التكرار لبدائلا
 %80 16 نعم
 %20 4 ال

 %100 20 اجملموع
 

%( من عينة الدراسة يتوفر لديها 80( مجعية خريية بنسبة )16يتضح من اجلدول السابق أن )            
لتوزيع %( ال يتوفر لديها سيارات 20( مجعيات خريية بنسبة )4سيارات لتوزيع زكاة الفطر, بينما يتضح أن )

 . اخلريية اجلمعيات لدى الفطر زكاة لتوزيع سيارات توفر مدى يوضح, والرسم البياني التالي زكاة الفطر

 

 

 

 

 



 

 (39-7رسم بياني )
 مدى توفر سيارات لتوزيع زكاة الفطر لدى اجلمعيات اخلريية

 
 

 (40-7جدول )
 مدى كفاية سيارات توزيع زكاة الفطر لدى اجلمعيات اخلريية 

 

 النسبة املئوية التكرار ائلالبد
 %55 11 نعم

 %35 7 أحياًنا
 %10 2 مل جييب
 %100 20 اجملموع

         

%( من عينة الدراسة تكفي لديها 55( مجعية خريية بنسبة )11يتضح من اجلدول السابق أن )           
من عينة الدراسة تكفي %( 35( مجعيات خريية بنسبة )7سيارات توزيع زكاة الفطر, بينما يتضح أن )

, %( على هذا السؤال10سيارات توزيع زكاة الفطر لديها أحياًنا, ومل جتيب مجعيتان خرييتان بنسبة )
 . اخلريية اجلمعيات لدى الفطر زكاة توزيع سيارات كفاية مدى يوضحوالرسم البياني التالي 

 

 

 



 

 (40-7رسم بياني )
 جلمعيات اخلرييةمدى كفاية سيارات توزيع زكاة الفطر لدى ا

 

 

 (41-7جدول )
 مدى توفر كاار بشري خمصص الستالم زكاة الفطر لدى اجلمعيات اخلريية

  

 النسبة املئوية التكرار البدائل
 %90 18 نعم
 %10 2 ال

      %100 20 اجملموع

لديها كاار  %( من عينة الدراسة يتوفر90( مجعية خريية بنسبة )18يتضح من اجلدول السابق أن )        
%( ال يتوفر لديهما 10بشري خمصص الستالم زكاة الفطر, بينما يتضح أن مجعيتان خرييتان بنسبة )

 بشري كاار توفر مدى يوضح, والرسم البياني التالي كاار بشري خمصص الستالم زكاة الفطر
 . اخلريية اجلمعيات لدى الفطر زكاة الستالم خمصص

 

 

 

 

 

 



 

 (41-7رسم بياني )
 وفر كاار بشري خمصص الستالم زكاة الفطر لدى اجلمعيات اخلرييةمدى ت

 
 

 

 (42-7جدول )
 مدى تأهيل الكاار البشري املخصص الستالم زكاة الفطر لدى اجلمعيات اخلريية 

 

 النسبة املئوية التكرار البدائل
 %80 16 نعم

 %10 2 أحياًنا
 %10 2 مل جييب
          %100 20 اجملموع

%( من عينة الدراسة تؤهل الكاار 80( مجعية خريية بنسبة )16يتضح من اجلدول السابق أن )              
%( من عينة 10البشري املخصص الستالم زكاة الفطر لديها, بينما يتضح أن مجعيتان خرييتان بنسبة )

جتيب مجعيتان  الدراسة تقوم أحياًنا بتأهيل الكاار البشري املخصص الستالم زكاة الفطر لديها, ومل
 املخصص البشري الكاار تأهيل مدى يوضح, والرسم البياني التالي %( على هذا السؤال10خرييتان بنسبة)

 . اخلريية اجلمعيات لدى الفطر زكاة الستالم

 

 



 

 (42-7رسم بياني )
 مدى تأهيل الكاار البشري املخصص الستالم زكاة الفطر لدى اجلمعيات اخلريية

 
 

 

 (43-7جدول )
 بيعة عمل الكاار البشري لزكاة الفطر باجلمعيات اخلرييةط

 

 النسبة املئوية التكرار طبيعة الكاار البشري
 %15 3 موظفون

 %15 3 متعاونون
 %30 6 موظفون ومتعاونون ومتطوعون

 %5 1 موظفون ومتعاونون ومتطوعون ومؤقتون
 %5 1 موظفون ومؤقتون ومتطوعون

 %5 1 موظفون ومؤقتون
 %5 1 ون ومتعاونونموظف

 %5 1 مؤقتون ومتعاونون ومتطوعون
 %5 1 متعاونون ومتطوعون
 %10 2 موظفون ومتطوعون

       %100 20 اجملموع

تتنوع بني موظف  الفطر زكاة توزيع يف طبيعة عمل الكاار البشري السابق اجلدول من يتضح              
تعتمد على كاار بشري من %( 30)يات خريية بنسبة ( مجع6) أن تبني حيث,ومؤقت ومتطوع ومتعاون

%( تعتمد على كاار 15( بنسبة )3بينما يتضح أن ), الفطر زكاة توزيع يف واملتطوعون واملتعاونون املوظفون
من املتعاونني, يف حني  بشري كاار على تعتمد%( 15) بنسبة( 3) أن يتضح بشري من املتطوعني, كما

 أن اتضح بينما, من املوظفني واملتطوعني بشري كاار على تعتمد%( 10)بنسبة خرييتان اتضح أن مجعيتان
 ومتعاونون موظفون) يلي فيما الرتتيب على نذكرها متنوع, تعتمد على كاار بشري خريية مجعيات( 6)

 ومتعاونون, مؤقتون موظفون, ومؤقتون موظفون, ومتطوعون ومؤقتون موظفون, ومؤقتون ومتطوعون
, والرسم البياني التالي يوضح  %(5) نسبة متثل منها كل ومتطوعون( طوعون, متعاونونومت ومتعاونون

 . اخلريية باجلمعيات الفطر لزكاة البشري الكاار عمل طبيعة



 

 (43-7رسم بياني )
 طبيعة عمل الكاار البشري لزكاة الفطر باجلمعيات اخلريية

 
 

 

 (44-7جدول )
 ي املخصص الستالم مدى توفر برنامج لتأهيل الكاار البشر

 زكاة الفطر لدى اجلمعيات اخلريية 
 

 النسبة املئوية التكرار البدائل
 %55 11 نعم
 %45 9 ال

 %100 20 اجملموع
            

%( من عينة الدراسة يتوفر لديها 55( مجعية خريية بنسبة )11يتضح من اجلدول السابق أن )             
( مجعيات خريية بنسبة 9ي املخصص الستالم زكاة الفطر, بينما يتضح أن )برنامج لتأهيل الكاار البشر

, والرسم البياني %( ال يتوفر لديها برنامج لتأهيل الكاار البشري املخصص الستالم زكاة الفطر45)
 . اخلريية باجلمعيات الفطر زكاة الستالم املخصص البشري للكاار املقدم التأهيل طبيعةالتالي يوضح 

 

 

 



 

 (44-7بياني ) رسم
 مدى توفر برنامج لتأهيل الكاار البشري املخصص الستالم

 زكاة الفطر لدى اجلمعيات اخلريية

 
 

 (45-7جدول )
 طبيعة التأهيل املقدم للكاار البشري املخصص الستالم

 زكاة الفطر باجلمعيات اخلريية 
 

 النسبة املئوية التكرار طبيعة التأهيل
 %20 4 ورش عمل
 %20 4 دانيةزيارات مي

 %5 1 خربات وجتارب
 %5 1 اورات تدريبية وورش عمل

 %5 1 ورش عمل وزيارات ميدانية
 %45 9 مل جييب

 %100 20 اجملموع
      

البشري املخصص الستالم زكاة الفطر تتنوع  الكاار تأهيل أن طبيعة السابق اجلدول من يتضح            
والدورات ,ية, وإكسابهم اخلربات والتجارب السابقة يف هذا اجملالبني ورش العمل, والزيارات امليدان

 خريية مجعيات( 9) أن تبني التدريبية وورش العمل, وبعض من هذه اجلمعيات مل جتيب على السؤال, حيث
يف تأهيلها  %( تعتمد20( مجعيات خريية بنسبة)4مل جتيب على هذا السؤال, بينما اتضح أن )%( 45) بنسبة

 خريية مجعيات( 4) أن لبشري املخصص الستالم زكاة الفطر على ورش العمل, اتضحللكاار ا
الزيارات امليدانية  على الفطر زكاة الستالم املخصص البشري للكاار تأهيلها يف تعتمد%( 20)بنسبة

 الستالم املخصص البشري للكاار تأهيلها يف %( تعتمد5فقط, كما اتضح أن مجعية خريية واحدة بنسبة)
 يف تعتمد%( 5)والتجارب فقط, واتضح أيًضا أن مجعية خريية واحدة بنسبة اخلربات على الفطر اةزك

العمل فقط, يف حني  وورش التدريبية على الدورات الفطر زكاة الستالم املخصص البشري للكاار تأهيلها
 الفطر زكاة ستالمال املخصص البشري %( تعتمد يف تأهيلها للكاار5اتضح أن مجعية خريية واحدة بنسبة)

 للكاار املقدم التأهيل طبيعة يوضح التالي البياني والرسم, امليدانية فقط والزيارات العمل على ورش
 . اخلريية باجلمعيات الفطر زكاة الستالم املخصص البشري



 

 (45-7رسم بياني )
 التأهيل املقدم للكاار البشري املخصص الستالم

 زكاة الفطر باجلمعيات اخلريية

 

 
 

 :تفسير نتائج الفرض الثاني :4.7

يتضح من نتائج الفرض الثاني تنوع ممارسات اجلمعيات اخلريية املسؤولة عن استالم وتوزيع زكاة           
 الفطر, وفيما يلي يوضح الفريق البحثي جماالت التنوع :

بني : باختالف طبيعة اخلدمات ال  تقدمها ما خيتلف جمال عمل اجلمعيات اخلريية  – 1
خدمات اجتماعية , وخريية , وإغاثية , وخدمية , وبر, وهذا بطبيعت  قد يؤثر سلًبا على الدور 
الذي متارس  اجلمعيات اخلريية يف استالم وتوزيع زكاة الفطر, حيث ال تقتصر اجلمعيات 

 اخلريية على تقديم نشاط واحد.
لنقدي والعيين جمتمعني بنسبة تتنوع طرق استالم اجلمعيات اخلريية لزكاة الفطر بني ا– 2
%( , وهذا يعين أن أغلب 5%(, والنقدي فقط بنسبة )35%( , والعيين فقط بنسبة )60)

اجلمعيات اخلريية تفضل استالم العيين أكثر من النقدي,وهذا قد يشكل عبًئا على 
 . اجلمعيات اخلريية نفًرا للحاجة إىل خدمات مساندة عند استالم زكاة الفطر العينية

خيتلف العائد على كل مجعية من اجلمعيات اخلريية ال  تقوم باستالم وتوزيع زكاة – 3
%(, ويليها استقطاب متطوعني , 60الفطر ما بني اخلدمة اجملتمعية ومتثل النسبة األعلى )

وتنمية موارا اجلمعية, وخدمة شرعية,ومصاريف تشغيلية, وهذا يؤكد على أهمية الدور 
م ب  اجلمعيات اخلريية يف برنامج زكاة الفطر, وهذا مربر لفتح مجعيات اإلجيابي الذي تقو

ني, وللتسهيل على املزكني يف تقديم املستحقأخرى لتقديم نفس اخلدمة حتى يزااا عدا 
 . زكاة فطرهم

خيتلف توج  اجلمعيات اخلريية القائمة على استالم وتوزيع زكاة الفطر وال  تتقاضى -4
مزكي بوجوا هذه املصاريف من عدم , يع زكاة الفطر يف إخبارها للمصاريف تشغيلية لتوز



 

 –ختزين  –توزيع  –ويف طرق توظيفها للمصاريف التشغيلية ما بني خدمات مساندة )نقل 
حاويات(, وعائد مالي, ويرى الفريق البحثي أن  إذا كانت املصاريف التشغيلية حتقق  –عمالة 

ني فيمكن تعميمها على اجلمعيات اخلريية املستحق جواة أفضل يف توزيع زكاة الفطر على
 ال  يتسع نطاق تغطيتها اجلغرايف, وإخبار املزكني بها, وختيريهم بدفعها من عدم .

ال زكاة الفطر القائمة على استالم وتوزيع  اجلمعيات اخلريية%( من 60يتضح أن نسبة )-5
%( من هذه 35ينما اتضح أن )متنوعة الستالم زكاة الفطر العينية, بطرق يوجد لديها 

 -اجلمعيات لديها طرق متنوعة يف استالم زكاة الفطر العينية واملتمثلة يف )عمل إعالنات
توفري سيارات عند املساجد( وال شك -عمل أفالم قصرية عن الزكاة –زيارة رجال األعمال 

 هذه اجلمعيات. يف أن تنوع طرق االستالم قد يؤثر إجيابًيا يف ازاياا أعداا املزكني لدى
الصراف اآللي  –تتنوع طرق استالم اجلمعيات اخلريية لزكاة الفطر النقدية بني )يًدا بيد -6
%( طريقة االستالم يًدا بيد, بينما جند أن 30نقاط البيع ( حيث تستخدم ) –اإلنرتنت  –
 رييةاخل اجلمعياتمن %( 95%( من اجلمعيات تستخدم مجيع الطرق السابقة, يف حني أن )15)

لديها تفاوت يف استالم زكاة الفطر العينية وفًقا  الفطر زكاة وتوزيع استالم على القائمة
%( مقر اجلمعية واملستواع 15%( مقر اجلمعية واملستواع, )15%( مقر اجلمعية, )40)}للتالي: 

وهذا التنوع إجيابي وحيتاج إىل آليات وضوابط حمكمة تضمن حتقيق  {ومراكز االستالم
( وهذا التنوع إذا مارست  كل مجعية املستحق –طريف برنامج زكاة الفطر )املزكي رضا 

من اجلمعيات اخلريية القائمة على استالم وتوزيع زكاة الفطر فقد ينعكس على جواة 
 ني وثقة املزكني.املستحقعملها, وقد يؤاي إىل زيااة نسبة 

من خارج نطاقها اجلغرايف, وهذا %( من اجلمعيات اخلريية تستلم زكاة فطر 65نسبة )أن -7
مما يتطلب فتح مزيد من اجلمعيات اخلريية مؤشر على قلة عدا اجلمعيات يف املناطق األخرى 

ني املستحقال  تسهم بدور فعال يف برنامج زكاة الفطر, وحتى ينعكس أثره اإلجيابي على 
ة يف استالم زكاة منها ااخل نطاقها اجلغرايف, ويف حال امتداا نشاط اجلمعيات اخلريي

 ني يف هذا النطاق.املستحقالفطر خارج النطاق اجلغرايف عليها أن تغطي 
 %( من اجلمعيات اخلريية تستلم زكاة الفطر من املزكني يف العشر األواخر65)أن نسبة-8

%( من هذه 55%( متباينة, يف حني أن )15%( يستلم من بداية رمضان, )20, )من رمضان
, كما يرتاوح زمن انتهاء اجلمعيات اخلريية من استالم العيين ليلة العيد اجلمعيات ينتهي من

قبل العيد بيوم(, ويقرتح -قبل صالة العيد-آخر شهر رمضان-استالم النقدي بني )ليلة العيد
الفريق البحثي إتاحة الفرصة الستقبال زكاة الفطر من بداية شهر رمضان حتى يتسنى 

 االستالم والتوزيع بشكل أفضل خاصة وأن املزكي يوكل للجمعيات اخلريية تنفيم عملي 
اجلمعية يف إخراج زكاة فطره, كما تقوم اجلمعية بدورها يف إخراج زكاة الفطر يف وقتها 
الشرعي, وبذلك تتجنب اجلمعيات اخلريية السلبيات ال  قد تنتج من الرتكيز على االستالم 

   . يف العشر األواخر من رمضان فقط



 

%( من اجلمعيات اخلريية لديها برنامج للتوعية بأهمية زكاة الفطر بطرق 80بة )أن نس-9
واتس آب( -تويرت-الفيس بوك-اإلعالنات–النشرات  -خطباء اجلوامع -منها )رسائل اجلوال

, يف %( من هذه اجلمعيات ال يوجد لديها طرق للتوعية بأهمية زكاة الفطر20يف حني أن )
عيات لديها برامج لتوعية غري الناطقني باللغة العربية بأهمية %( من هذه اجلم15حني أن )

%( من اجلمعيات ال يوجد لديها برامج لتوعية غري الناطقني 55زكاة الفطر, بينما تبني أن )
باللغة العربية, وال شك أن وجوا برامج لتوعية املزكني من خمتلف اجلنسيات أمر إجيابي 

برامج للتوعية استحداث برامج تعينها على استقطاب  وعلى اجلمعيات ال  ال يوجد لديها
 ني.املستحقعدا من املزكني و

%( من اجلمعيات اخلريية القائمة على استالم وتوزيع زكاة الفطر لديها 70أن نسبة )-10
%( من هذه اجلمعيات ال يوجد لديها 20جلنة خمصصة لربنامج زكاة الفطر , بينما اتضح أن )

من زكاة الفطر ,  للمستحقنيمن هذه اجلمعيات لديها قاعدة بيانات  %(95جلنة , كما أن )
ويعتقد الفريق البحثي أن وجوا جلنة خمصصة لربنامج زكاة الفطر وقاعدة بيانات 

 يسهل عمل اجلمعيات اخلريية يف استالم وتوزيع زكاة الفطر . للمستحقني
كمية زكاة الفطر العينية,  %( من اجلمعيات اخلريية لديها معيار لتحديد75أن نسبة )-11

%( من هذه اجلمعيات تقوم بتوزيع زكاة الفطر قبل صالة العيد, وهذا مؤشر 95كما أن )
يف برنامج زكاة الفطر خاصة إذا  جلمعيات اخلرييةامليدانية لعمل اإجيابي يف املمارسات 

أن حتذو  كان هذا املعيار يستند إىل أسس وضوابط شرعية, وينبغي على اجلمعيات األخرى
 . نفس النهج

القائمة على استالم وتوزيع زكاة الفطر توزع  %( من اجلمعيات اخلريية95أن نسبة )-12
%( من اجلمعيات اخلريية يقوموا بتوزيع زكاة 80), ني قبل صالة العيداملستحقالزكوات على 

لديها تغطي الفطرات  %( من هذه  اجلمعيات70  كما أن نسبة )ني فقطاملستحقالفطر على 
تغطي الفطرات لديها  %( من هذه اجلمعيات ال20ني منها  يف حني أن نسبة )املستحق
غري  مستحقني%( من هذه اجلمعيات بتوزيع زكاة الفطر على 60  وتقوم )اني منهاملستحق

ني منها لفئات حسب املستحق%( من  هذه اجلمعيات تقسم 75مسجلني بها  كما أن )
ني املستحقجلمعيات لديها مراكز توزيع لزكاة الفطر على ( من ا%65احلاجة  كما أن )

موزعة على أكثر من مكان لضمان سهولة وسرعة عملية التوزيع  وهذه املمارسات مجيعها 
تشري إىل أن عمل اجلمعيات اخلريية القائمة على استالم وتوزيع زكاة الفطر إذا سار ضمن 

  واستهداف أكرب عدا من لفطرآلية واضحة وحمداة وشرعية يف وقت توزيع زكاة ا
طالع على أهليتهم الستالم ني حتى  وإن كانوا غري مسجلني بهذه اجلمعيات بعد االاملستحق

الزكاة من عدمها  وزيااة عدا مراكز توزيع الزكوات لضمان يسر وسهولة وسرعة التوزيع 
 ني وثقة املزكني .املستحقحيقق رضا 

ريية القائمة على استالم وتوزيع زكاة الفطر لديها %( من اجلمعيات اخل80أن نسبة ) – 13
الكميات املخصصة لكل  –آلية حمداة وواضحة يف التوزيع تتضمن )بياًنا بعدا األفراا 



 

%( من اجلمعيات ليس لديهم آلية واضحة يف التوزيع  ويؤكد الفريق 10أسرة( يف حني أن )
ستحقيها مبا يضمن عدالة التوزيع  على م البحثي على ضرورة وضوح آلية توزيع زكاة الفطر 

 ني .املستحقورضا 
%( من اجلمعيات اخلريية القائمة على استالم وتوزيع زكاة الفطر لديها 90أن نسبة )-14

%( منهم يرون كفاية هذه األماكن  كما 85أماكن لتخزين زكاة الفطر العينية  ونسبة )
%( يرون كفاية 55الفطر  ونسبة )%( من اجلمعيات لديها سيارات لنقل زكاة 85أن نسبة )

من اجلمعيات لديها كاار بشري يتضمن موظفني %( 90هذه السيارات  يف حني ان نسبة )
ومتعاونني ومؤقتني  وأن أكثر اجلمعيات يعتمد على املوظفني واملتعاونني  وفيما خيص 

زكاة الفطر  %( من اجلمعيات اخلريية القائمة على استالم وتوزيع50تاهيل الكاار البشري )
لديهابرنامج لتاهيل الكاار البشري  وهذا الربنامج التأهيلي يتضمن الزيارات امليدانية 

%( من اجلمعيات 45%( إضافة لورش العمل والدورات التدريبية  يف حني أن )40بنسبة )
اخلريية القائمة على استالم وتوزيع زكاة الفطر ال يوجد لديها برنامج تأهيلي للكاار 

ي الذي يعمل على استالم وتوزيع زكاة الفطر لديها  ويف هذا الصدا يؤكد الفريق البشر
البحثي على ضرورة قيام اجلمعيات اخلريية بتوفري أماكن آمنة لتخزين زكاة الفطر  

على ضرورة تأهيل الكاار أيًضا   كما يؤكد للمستحقنيووسائل تيسر سرعة نقلها 
   ومبا املستحقاة الفطر مبا حيقق رضا املزكي وتالم وتوزيع زكالبشري القائم على اس

 خيدم عملي  االستالم والتوزيع .
 

 :عرض نتائج الفرض الثالث:  5.7

 نص الفرض الثالث على :         
"يوجد ارتباط اال إحصائًيا بني وجوا آلية واضحة لدى اجلمعيات اخلريية يف استالم وتوزيع 

إىل فئات  للمستحقنيتقسيمها  –نامج زكاة الفطر و : ) ختصيصها جلنة لرب زكاة الفطر
خدمتها لغري الناطقني باللغة  –ني املستحققيامها بتوصيل زكاة الفطر ملقر  –حسب احلاجة 

كفاية زكاة الفطر ال   –ني قبل صالة العيد املستحقتوزيعها لزكاة الفطر على  –العربية 
 تستقبلها(".

 

وضح نتائج يواجلدول التالي معامل ارتباط سبريمان, مت استخدام  الثالثوللتحقق من الفرض          
 . الثالثالفرض 

 
 
 



 

 (46-7جدول )
 معامالت ارتباط سبريمان بني وجوا آلية واضحة لدى اجلمعيات اخلريية

 يف استالم وتوزيع زكاة الفطر وبعض املتغريات 
 

 الداللة االرتباط املتغري
 0,01 **0,655 ختصيصها جلنة لربنامج زكاة الفطر

 0,05 *0,541 إىل فئات حسب احلاجة للمستحقنيتقسيمها 
 غري االة 0,294 نياملستحققيامها بتوصيل زكاة الفطر ملقر 

 غري االة 0,080 خدمتها لغري الناطقني باللغة العربية
 غري االة 0,086 ني قبل صالة العيداملستحقتوزيعها لزكاة الفطر على 

 غري االة 0,082 ال  تستقبلهاكفاية زكاة الفطر 
 

آلية واضحة بني وجوا ( 0,01عند مستوى ) يتضح من اجلدول السابق وجوا ارتباط إجيابي اال              
لدى اجلمعيات اخلريية يف استالم وتوزيع زكاة الفطر وختصيص اجلمعيات اخلريية للجنة للقيام مبهام 

 اجلمعيات لدى واضحة آلية وجوا( بني 0,05بي اال عند مستوى )االستالم والتوزيع , ووجوا ارتباط إجيا
إىل فئات حسب احلاجة,  للمستحقنيوتقسيم اجلمعيات اخلريية  الفطر زكاة وتوزيع استالم يف اخلريية

و )  الفطر زكاة وتوزيع استالم يف اخلريية اجلمعيات لدى واضحة آلية وجواوعدم وجوا ارتباط اال بني 
, وخدمتها لغري الناطقني باللغة العربية, وتوزيعها لزكاة الفطر ني املستحقزكاة الفطر ملقر قيامها بتوصيل 

 . ني  قبل صالة العيد, وكفاية زكاة الفطر ال  تستقبلها(املستحقعلى 
 

 تفسير نتائج الفرض الثالث::  6.7

 واضحة آلية وجوا بني( 0,01) مستوى عند اال إجيابي ارتباط وجواأظهرت نتائج الفرض الثالث           
 مبهام للقيام للجنة اخلريية اجلمعيات وختصيص الفطر زكاة وتوزيع استالم يف اخلريية اجلمعيات لدى

اخلريية  اتزكاة الفطر لدى اجلمعي توزيع, وهذا يعين أن وجوا آلية واضحة يف استالم و والتوزيع االستالم
وبالتالي فإن ذلك يسهم يف تنفيم العمل وحتقيق جواة يف  ,التوزيعملهام االستالم وجيعلها ختصص جلنة 

منفمة باجلمعيات اخلريية , وال شك يف أن وجوا إاارة املستحقاخلدمات ال  تقدم لكل من املزكي و
تسعى لتحقيق هدف حمدا يف ممارستها لربنامج زكاة الفطر ينعكس أثرها إجياًبا على اجملتمع وكل 

 .خدمة جمتمعية متميزة العناصر املساهمة يف حتقيق
    

 آلية وجوا بني( 0,05) مستوى عند اال إجيابي ارتباط وجوا الثالث الفرض نتائج أظهرتكما            
 إىل للمستحقني اخلريية اجلمعيات وتقسيم الفطر زكاة وتوزيع استالم يف اخلريية اجلمعيات لدى واضحة

ة لدى أي مجعية خريية إلاارة برنامج زكاة الفطر تراعي وهذا يعين أن اآللية الواضح ,احلاجة حسب فئات
االهتمام بكافة جوانب العملية لتحقق أكرب قدر من الرضا, ويفهر ذلك يف حرص اجلمعيات اخلريية ال  

إىل فئات حسب احلاجة, أي مراعاة ظروف وأحوال األسر  للمستحقنيمتتلك آلية واضحة يف تقسيمها 
 .املستحقة لزكاة الفطر 



 

 يف اخلريية اجلمعيات لدى واضحة آلية وجوا بني اال ارتباط عدم وجوا أيًضا أظهرت النتائجو            
 باللغة الناطقني لغري وخدمتها, نياملستحق ملقر الفطر زكاة بتوصيل قيامها)  و الفطر زكاة وتوزيع استالم
, (تستقبلها ال  الفطر زكاة وكفاية, العيد صالة قبل  نياملستحق على الفطر لزكاة وتوزيعها, العربية

وهذا يعين أن  على الرغم من امتالك بعض اجلمعيات آللية واضحة يف برنامج زكاة الفطر إال أنها قد ال 
زكاة الفطر, فهناك بعض اجلوانب ال  قد تغفلها   تغطي من خالل هذه اآللية كل جوانب برنامج

ني, وال املستحقربية, أو قيام اجلمعية بتوصيل زكاة الفطر ملقر اجلمعيات مثل خدمة غري الناطقني باللغة الع
زكاة الفطر من  يفضل استالم  املستحقيعين ذلك قصور لدى اجلمعيات, حيث ترى بعض اجلمعيات أن 

مقر اجلمعية جتنًبا للحرج االجتماعي الذي يشعر ب  بني أبناء احلي الذي يسكن في , خاصة وأن بعض 
كتب على السيارات ال  تقوم بالتوزيع ما يفيد بأن ما يتم توزيع  يتعلق بزكاة الفطر, اجلمعيات اخلريية ت

من قبل بعض اجلمعيات ال  تدرك أهمية هذا اجلانب  حقويف هذا اجلانب مراعاة نفسية واجتماعية للمست
 . وترغب يف تقديم خدمة متميزة

 

 استالم يف اخلريية اجلمعيات لدى واضحة يةآل وجوا بني االكما اتضح عدم وجوا ارتباط             
 ال  الفطر زكاة وكفاية, العيد صالة قبل نياملستحق على الفطر لزكاة وتوزيعها, الفطر زكاة وتوزيع

اضحة يف برنامج زكاة الفطر, ولكنها ال تقوم بتوزيع , وهذا يعين أن بعض اجلمعيات متتلك آلية وتستقبلها
ني يف املستحقبعض  بعض اجلمعيات ال جتدأن  حيثني قبل صالة العيد, قاملستحزكاة الفطر على كافة 

اجلمعية  املستحقمنازهلم وقت عيد الفطر لسفرهم أو ألسباب أخرى, وبالتالي فإن التوكيل الذي وكل ب  
الرغم من أن بعض اجلمعيات ب  اخلريية يسمح هلا باالحتفاظ ل  بزكاة فطره حلني عوات , وهذا يعين أن

ية متتلك آلية واضحة يف استالم وتوزيع زكاة الفطر إال أنها ال توزع كامل زكاة الفطر على اخلري
قبل صالة العيد ألسباب خارجة عن إرااتها , أما فيما يتعلق بعدم وجوا ارتباط اال بني وجوا ني املستحق

لفطر ال  تستقبلها , آلية واضحة لدى اجلمعيات اخلريية يف استالم وتوزيع زكاة الفطر , وكفاية زكاة ا
فريى الفريق البحثي أن اجلمعيات اخلريية ال  متتلك آلية واضحة ينبغي عليها أن حترص على توفري زكاة 

, والعمل على ذلك مبكًرا من خالل اإلعالن يف وسائل خمتلفة مثل الفيس بوك  حقيهاالفطر لكل مست
املسجلني, وإن  للمستحقنيهلا توفري ما يكفي سنى وتويرت والواتس آب , ووسائل اإلعالم املختلفة حتى يت

ني من خالل املستحقتعذر ذلك فهناك العديد من الطرق والوسائل ال  تسهم يف توفري زكاة الفطر لكافة 
التواصل مع اجلمعيات اخلريية األخرى لتمدها بالفائض املتاح لديها, أو إعااة توزيع املتاح لديها على 

 . ر أهمية وجوا جلنة مشرتكة من اجلمعيات اخلريية لتتنفيم هذا األمرني , وهنا تفهاملستحق
 
 
 
 
 
 



 

 عرض نتائج الفرض الرابع::  7.7

 نص الفرض الرابع على:          
 " تتنوع ممارسات املزكني يف إخراج زكاة فطرهم ".

ول اواجلدالبيانية,  , والرسوممت استخدام التكرارات والنسب املئوية الرابعوللتحقق من الفرض          
 . الرابعوضح نتائج الفرض ت ةالتالي

 
 (47-7جدول )

 هل خترج الزكاة بنفسك ؟
 

 املئوية النسبة التكرار البدائل
 %54 61 نعم

 %23 26 ال

 %23 26 اأحياًن

       %100 113 اجملموع

( 61بأنفسهم بلغ ) رهمفطيتضح من اجلدول السابق أن عدا املزكني الذين خيرجون زكاة              
 فطرهم%( من إمجالي عينة الدراسة  أما عدا املزكني الذين ال خيرجون زكاة 54) مزكي بنسبة
 فطرهم%(   يف حني بلغ عدا املزكني الذين أحياًنا خيرجون زكاة 23( مزكي بنسبة )26بأنفسهم بلغ )

 يوضح التالي البياني والرسم, (% 23( مزكي بنسبة )26بأنفسهم  وأحياًنا أخرى ال خيرجونها بأنفسهم )
 . مدى إخراج املزكي زكاة فطره بنفس 

 (46-7رسم بياني )
 هل خترج الزكاة بنفسك ؟

 
 

 



 

 (48-7جدول )
 يف إخراج زكاة الفطر  املزكيوكلها ياجلهة ال  

 

 النسبة املئوية التكرار البدائل
 % 46,00 52,00 خريية جهة

 % 6,2 7,00 أفراا
 % 9,7 11,00 وأفراا خريية جهة

 % 5,3 6,00 جامع / مسجد
 % 0,9 1,00 ومسجد خريية جهة

 %  31,9 36,00 مل جييب
         % 100,00 113,00 اجملموع

يتضح من اجلدول السابق أن اجلهات ال  يوكلها املزكني يف مجع الزكاة متباينة فعدا                
%(  وعدا املزكني الذين  46( بنسبة )52 إخراج الزكاة عنهم )املزكني الذين يوكلون جهات خريية يف

%(  وعدا املزكني الذين يوكلون جهات خريية  6,2( بنسبة )7يوكلون أفراا يف إخراج الزكاة عنهم )
%(  وعدا املزكني الذين يوكلون مساجد يف إخراج  9,7( بنسبة )11وأفراا يف إخراج الزكاة عنهم )

 والرسم, %(31,9( بنسبة )36%(  أما عدا املزكني الذين مل يستجيبوا ) 5,3بة )( بنس6الزكاة عنهم )
 . اجلهة ال  يوكلها املزكي يف إخراج زكاة الفطر يوضح التالي البياني

 

 (47-7رسم بياني )
 اجلهة ال  يوكلها املزكي يف إخراج زكاة الفطر 

 

 

 

 



 

 (49-7جدول )
 ؟ اجلمعيةكيف عرفت بهذه 

 

 النسبة املئوية تكرارال البدائل
 % 33,6 38 نشرات( –صحف  –الدعاية واإلعالنات )قنوات فضائية 

 % 23,0 26 من صديق
 % 10,6 12 رسائل جوال

 % 1,8 2 رسائل الربيد االلكرتوني
 % 3,5 4 الدعاية واالعالنات ومن صديق

 % 3,5 4 الدعاية واالعالنات ومن صديق ورسائل جوال
 % 0,9 1 املقرات

 % 1,8 2 الدعاية واالعالنات ورسائل اجلوال
 % 1,8 2 مسجد احلي

 % 0,9 1 من صديق ورسائل الربيد االلكرتوني
 % 18,6 21 مل جييب

 % 100,00 113 اجملموع
    

يتضح من اجلدول السابق تباين معرفة املزكني باجلهات املسؤولة عن استالم وتوزيع زكاة              
( أن معرفة اجلهات اخلريية املسؤولة عن استالم وتوزيع %33,6( مزكًيا بنسبة )38شار )الفطر  فقد أ

( مزكًيا 26نشرات(  وأشار ) –صحف  –الزكاة متت عن طريق الدعاية واإلعالنات )قنوات فضائية 
( أن معرفة اجلهات اخلريية املسؤولة عن استالم وتوزيع الزكاة متت عن طريق صديق  %23,0بنسبة )

( أن معرفة اجلهات اخلريية املسؤولة عن استالم وتوزيع الزكاة متت عن %10,6( مزكًيا بنسبة )12أشار )و
( أن معرفة اجلهات اخلريية املسؤولة عن استالم %1,8( مزكًيا بنسبة )2طريق رسائل اجلوال  وأشار )

( أن معرفة %3,5بنسبة ) نيزكمن امل( 4وتوزيع الزكاة متت عن طريق رسائل الربيد االلكرتوني  وأشار )
اجلهات اخلريية املسؤولة عن استالم وتوزيع الزكاة متت عن طريق الدعاية واإلعالنات ومن صديق  يف 

( أن معرفة اجلهات اخلريية املسؤولة عن استالم وتوزيع الزكاة %3,5بنسبة ) من املزكني( 4حني أشار )
( أن %0,9( مزكًيا بنسبة )1رسائل جوال  وأشار )متت عن طريق الدعاية واإلعالنات ومن صديق وعرب 

( مزكًيا 2معرفة اجلهات اخلريية املسؤولة عن استالم وتوزيع الزكاة متت عن طريق املقرات  وأشار )
( أن معرفة اجلهات اخلريية املسؤولة عن استالم وتوزيع الزكاة متت عن طريق الدعاية %1,8بنسبة )

( أن معرفة اجلهات اخلريية املسؤولة عن %1,8( مزكًيا بنسبة )2ار )واإلعالنات ورسائل اجلوال  وأش
( أن معرفة اجلهات %0,9( مزكًيا بنسبة )1استالم وتوزيع الزكاة متت عن طريق مسجد احلي  وأشار )

لكرتوني  أما اخلريية املسؤولة عن استالم وتوزيع الزكاة متت عن طريق األصدقاء ورسائل التواصل اإل
كيف عرف املزكي  يوضح التالي البياني والرسم,  (18,6( بنسبة )21ستجيبوا بلغ عداهم )الذين مل ي

 . بهذه اجلمعية



 

 (48-7رسم بياني )
 ؟ معيةكيف عرف املزكي بهذه اجل

 
 

 (50-7جدول )
  فطره لتقديم زكاة للمزكيالطريقة األفضل 

 

 النسبة املئوية التكرار البدائل
 % 69,9 79 عينية
 % 27,4 31 نقدية

 %  2,7 3 عينية ونقدية
 % 100,00 113 اجملموع

 

( 79يتضح من اجلدول السابق رغبة املزكني يف الطريقة ال  خيرجون بها زكاة فطرهم فيشري )             
( أن الطريقة املفضلة لديهم يف إخراج الزكاة العينية  يف حني %69,9مزكًيا من عينة الدراسة بنسبة )

( أن الطريقة املفضلة لديهم يف إخراج الزكاة النقدية  %27,4زكًيا من عينة الدراسة بنسبة )( م31أشار )
, (%2,7( بنسبة )3أما املزكون الذين اختاروا الطريقتني العينية والنقدية يف إخراج الزكاة بلغ عداهم )

 . الطريقة املفضلة للمزكي إلخراج زكاة فطرهم يوضح التالي البياني والرسم
 

 

 

 



 

 (49-7رسم بياني )
 الطريقة األفضل للمزكي لتقديم زكاة الفطر

 
 

 

 (51-7جدول )
 القائمة على التوزيع  معية)نقًدا( للج الفطر الطريقة األفضل لدفع زكاة

 

 النسبة املئوية التكرار البدائل
 % 20,4 23 الصراف اآللي

 %  4,4 5 نرتنتاإل
 %  7,1 8 حتويل بنكي )نقاط البيع(

 % 51,3 58 بيد يًدا
 %  1,8 2 الصراف اآللي  ويًدا بيد

 % 0,9 1 نرتنتالصراف اآللي واإل
 % 1,8 2 األنرتنت والتحويل البنكي

 % 12,4 14 ال يستجيب
 % 100,00 113 اجملموع

 
يتضح من اجلدول السابق الطريقة املفضلة للمزكني لدفع زكاة الفطر نقًدا للجهات القائمة على      
%( من عينة الدراسة املخرجون لزكاة الفطر أن الطريقة  20,4( بنسبة )23عها إىل مستحقيها فيشري )توزي

%( من عينة الدراسة املخرجون  4,4( بنسبة )5املفضلة هلم إلخراجها )نقًدا( الصراف اآللي  يف حني يشري  )
%( من عينة  7,1( بنسبة )8ري  )نرتنت  و يشلزكاة الفطر أن الطريقة املفضلة هلم إلخراجها )نقًدا( اإل

الدراسة املخرجون لزكاة الفطر أن الطريقة املفضلة هلم إلخراجها )نقًدا( التحويل البنكي )نقاط البيع(  



 

%( من عينة الدراسة املخرجون لزكاة الفطر أن الطريقة املفضلة هلم إلخراجها 51,3( بنسبة )58و يشري  )
%( من عينة الدراسة املخرجون لزكاة الفطر أن الطريقة املفضلة  1,8) سبة( بن2)نقًدا( يًدا بيد  و يشري  )

%( من عينة الدراسة املخرجون  0,9( بنسبة )1ويشري  ) هلم إلخراجها )نقًدا( الصراف اآللي ويًدا بيد 
 1,8)( بنسبة 2نرتنت  و يشري )لزكاة الفطر أن الطريقة املفضلة هلم إلخراجها )نقًدا( الصراف اآللي واإل

نرتنت والتحويل %( من عينة الدراسة املخرجون لزكاة الفطر أن الطريقة املفضلة هلم إلخراجها )نقًدا( اإل
, والرسم %( 12,4( بنسبة )14البنكي  أما الذين مل يستجيبوا على التساؤل من عينة الدراسة بلغ عداهم )

 . نقًدا للجمعية القائمة على التوزيع  البياني التالي يوضح الطريقة األفضل للمزكي لدفع زكاة الفطر
 

 (50-7رسم بياني )
 ة القائمة على التوزيعمعي)نقًدا( للج الفطر لدفع زكاةللمزكي الطريقة األفضل 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 تفسير نتائج الفرض الرابع ::  8.7

ما يلي يوضح وفي املزكني يف إخراج زكاة فطرهم  تنوع ممارسات  الرابعيتضح من نتائج الفرض           
 الفريق البحثي جماالت التنوع :

الطريقة ال  خيرج بها املزكني زكاة فطرهم حيث أشارت النتائج إىل تلف خت – 1
%( ال خيرجونها 26%( خيرجون زكاة فطرهم بأنفسهم  يف حني أن )61أن )

%( من املزكني أحياًنا خيرجونها بأنفسهم وأحياًنا يوكلون آخرين يف 26بأنفسهم, و)
إخراجها عنهم  ويرى الفريق البحثي يف ضوء النسب السابقة ضرورة تفعيل اور 
اجلمعيات اخلريية واإلكثار من فروعها ومراكزها يف املناطق واحملاففات واملدن 
والقرى واهلجر كوكيل أكثر أماًنا وتنفيًما يف القيام مقام املزكني يف استالم 

ئج الدراسة حيث أن النسبة األكرب من تؤكده نتاما زكاة فطرهم وتوزيعها  وهذا 
%( توكل اجلمعيات اخلريية يف إخراج زكاة 46عينة الدراسة   وال  بلغت )

%( 6,2%( من املزكني يوكلون جهات خريية وأفراا  و)9,7فطرها  يف حني أن )
%( يوكلون اجلوامع واملساجد يف إخراج 5,3يوكلون أفراا يف إخراج زكاتهم  و)

ذا يبقى اور اجلمعيات اخلريية يف استالم وتوزيع زكاة الفطر ل  زكاة فطرهم  ل
نؤكد علي  يف الدراسة احلالية  مع مراعاة أن متارس  الصدارة والريااة  وهذا ما

هذه اجلمعيات عملها من خالل آلية واضحة وحمداة تيسر عملية استالم وتوزيع 
 . ملستحقازكاة الفطر وحتقق مستوى من الرضا لدى كل من املزكي و

تتنوع طرق معرفة املزكني للجهات اخلريية ال  يوكلونها يف إخراج زكاة  – 2
%( عرفوها من خالل الدعاية واإلعالنات يف القنوات الفضائية 33,6فطرهم فل )

%( 10,6%( تعرفوا عليها من خالل األصدقاء  و)23والصحف والنشرات  يف حني أن )
%( تعرفوا عليها من خالل الدعاية 3,5ل,  و)تعرفوا عليها من خالل رسائل اجلوا

%( تعرفوا عليها من خالل الدعاية واإلعالنات ومن 3,5واإلعالنات ومن األصدقاء  و)
األصدقاء ومن رسائل اجلوال  وهذا يعين أن اإلعالن عن جهات استالم وتوزيع 

ب زكاة الفطر بأكثر من طريقة أمر يف غاية األهمية حيث إن  يسهم يف استقطا
ني هلذه اجلهات  ويرى الفريق البحثي أن  املستحقأكرب عدا ممكن من املزكني و

ينبغي أن يكون للجمعيات اخلريية القائمة على استالم وتوزيع زكاة الفطر 
 اسرتاتيجية واضحة ومتكاملة يف الدعاية واإلعالن عن برنامج زكاة الفطر .

%( 69,9زكاة فطرهم فنسبة )تتنوع الطرق ال  يفضلها املزكني يف إخراج  – 3
%( 2,7%( خيرجون زكاة فطرهم نقدية  و)37,4خيرجون زكاة فطرهم عينية  و)

خيرجونها عينية ونقدية  واملالحظ أن النسبة األكرب من املزكني يفضلون إخراج 
زكاة الفطر عينية إحياًء للشعرية وتوافًقا مع األصل يف  السنة النبوية الشريفة  



 

دي تتنوع الطريقة املفضلة لدى كل مزكي يف إخراج زكاة وفيما خيص النق
%( يفضلون 20,4%( يفضلون تسليمها يًدا بيد  و )51,3فطرهم النقدية فنسبة )

%( يفضلون  4,4%( حتويل بنكي   ونسبة )7,1الصراف اآللي يف إخراجها  ونسبة )
الم وتوزيع األنرتنت  وهذا التنوع يفرض على اجلمعيات اخلريية القائمة على است

زكاة الفطر أن يكون لديها حسابات بنكية آمنة ويف أكثر من بنك لتلقى أموال 
املزكني من خالل   كما أن عليها أن توفر عاملني يتصفون بالدقة واألمانة يف 

 استالم زكاة الفطر النقدية .
 

 عرض نتائج الفرض الخامس::  9.7

 نص الفرض اخلامس على:       
 ني منها حول طبيعة استالم زكاة الفطر" .املستحقن آراء اجلمعيات اخلريية و" تتباي        

 نيوللتحقق من الفرض اخلامس مت استخدام التكرارات والنسب املئوية, والرسوم البيانية, واجلدول      
 . نتائج الفرض اخلامس انيوضح نيالتالي

 

 (52-7جدول )
 ني املستحقفطر ملقر مدى قيام اجلمعيات اخلريية بتوصيل زكاة ال

 

 النسبة املئوية التكرار البدائل
 %55 11 نعم

 %40 8 أحياًنا
 %5 1 ال

 %100 20 اجملموع
 

%( من عينة الدراسة تقوم بتوصيل 55( مجعية خريية بنسبة )11يتضح من اجلدول السابق أن )            
%( من عينة الدراسة تقوم أحياًنا 40ية بنسبة )( مجعيات خري8ني, بينما يتضح أن )املستحقزكاة الفطر ملقر 

%( ال تقوم بتوصيل 5ني, كما يتضح أن مجعية خريية واحدة بنسبة )املستحقبتوصيل زكاة الفطر ملقر 
, والرسم البياني التالي يوضح مدى قيام اجلمعيات اخلريية بتوصيل زكاة  نياملستحقزكاة الفطر ملقر 

 . الفطر ملقر املستحقني

 

 

 



 

 (51-7بياني ) رسم
 نياملستحقمدى قيام اجلمعيات اخلريية بتوصيل زكاة الفطر ملقر 

 
 

 (53-7جدول )
 ما الطريقة ال  تستلم بها زكاة الفطر ؟

 

 النسبة املئوية التكرار البدائل
 % 50,8 60 من مقر اجلمعية

 %  29,7 35 توصيلها إلي يف منزلي
 %  11,9 14 من مراكز توزيع اجلهة

 %  1,7 2 سجد / جامعمن م
 %  1,7 2 أخرى

 %  2,5 3 من مقر اجلمعية / توصيلها إلي يف منزلي
 %  1,7 2 مل يستجيب

    %  100,0 118 اجملموع

يتضح من اجلدول السابق الطريقة ال  يستلم بها مستحقي زكاة الفطر من أفراا عينة الدراسة            
%( استالمهم هلا من مقرات اجلمعيات اخلريية  يف 50,8مبا نسبت  )( منهم 60زكاة فطرهم  حيث أشار )

( منهم مبا نسبت  14%( رغبتهم يف توصيلها هلم إىل منازهلم  وأشار )29,8( منهم مبا نسبت  )35حني أشار )
%( استالمهم هلا من 1,7( منهم مبا نسبت  )2%( استالمهم هلا من مراكز ونقاط التوزيع  وأشار )11,9)

%( 2,5( منهم مبا نسبت  )3%( استالمهم هلا بطرق أخرى  وأشار )1,7( منهم مبا نسبت  )2اجد  وأشار )املس
( 2استالمهم هلا من مقرات اجلمعيات  وتوصيلها إليهم يف منازهلم  أما الذين مل يستجيبوا فبلغ عداهم )

 . الفطر زكاة ستحقامل بها يستلم ال  الطريقة يوضح, والرسم البياني التالي %(1,7بنسبة )

 



 

 (52-7) رسم بياني

 زكاة الفطر  املستحق ستلم بهايالطريقة ال   يوضح

 
 

 تفسير نتائج الفرض الخامس ::  10.7

ني منها حول طبيعة استالم املستحقتباين آراء اجلمعيات اخلريية و اخلامسيتضح من نتائج الفرض             
 : هذا التباينالبحثي جماالت وفيما يلي يوضح الفريق  زكاة الفطر  

ني فنسبة املستحققيام اجلمعيات اخلريية بتوصيل زكاة الفطر ملقر   – 1
%( من اجلمعيات القائمة على استالم وتوزيع زكاة الفطر تقوم بتوصيل 55)

%( من هذه اجلمعيات ال يقوم بتوصيل 5ني  ونسبة )املستحقزكاة الفطر ملقر 
%( من هذه اجلمعيات أيًضا 40يف حني أن ) ني املستحقزكاة الفطر ملقر 

ني  وأحياًنا ال  ويرى الفريق املستحقأحياًنا تقوم بتوصيل زكاة الفطر ملقر 
البحثي يف ضوء النسب السابقة اإلجيابية يف قيام اجلمعيات اخلريية بتوصيل 

ني  وذلك ضماًنا لوصول زكاة الفطر ملستحقيها يف املستحقزكاة الفطر ملقر 
بالوقوف أمام اجلمعيات اخلريية  بعضهم وإزالة احلرج عنالشرعي  الوقت 

 ليلة العيد .
ون زكاة الفطر من اجلمعيات اخلريية املستحقالطريقة ال  يتلقى بها   – 2

%( يفضلون استالمها من 50,8القائمة على استالم وتوزيع زكاة الفطر فنسبة )
صيلها ملنازهلم  ونسبة %( يفضلون تو29,7مقر اجلمعيات اخلريية  ونسبة)

%( يفضلون استالم زكاة الفطر من مراكز التوزيع التابعة للجمعيات 11,9)
%( يفضلون استالم زكاة الفطر من املساجد 1,7اخلريية  يف حني أن نسبة )

واجلوامع   ويرى الفريق البحثي يف ضوء النسب السابقة الدور اإلجيابي الذي 
ئمة على استالم وتوزيع زكاة الفطر واملراكز تقوم ب  اجلمعيات اخلريية القا

 ني وتوصيل زكاة الفطر إليهم .املستحقالتابعة هلا يف خدمة 



 

 عرض نتائج الفرض السادس::  11.7

 نص الفرض السااس على:        
 ني لزكاة الفطر من اجلمعيات اخلريية".املستحقتتنوع طرق استالم "

ول اواجلد, والرسوم البيانية, استخدام التكرارات والنسب املئويةمت  السااسوللتحقق من الفرض          
 .السااسوضح نتائج الفرض ت ةالتالي

 (54-7جدول )
 من أي جهة تستلم زكاة الفطر ؟

 

 النسبة املئوية التكرار البدائل
 % 55,9 66 مجعية خريية

 %  6,8 8 أفراا
 % 31,3 37 أفراا ومجعية خريية

 %  1,7 2 جامع / مسجد
 %  1,7 2 أخرى
 % 0,8 1 الكل

 % 1,7 2 ال يستجيب
       % 100,0 118 اجملموع

( من 66زكاة فطره حيث أشار ) املستحقيتضح من اجلدول السابق اجلهات ال  يستلم منها               
اة الفطر من %(  أن استالمهم لزك55,9مبا نسبت  ) الدراسة ني من زكاة الفطر من بني أفراا عينةاملستحق

%(  6,8ني من زكاة الفطر من بني أفراا عينة مبا نسبت  )املستحق( من 8ات اخلريية  يف حني أشار )معياجل
%(  أن 31,3) ةنسببمن زكاة الفطر  مستفيًدا( 37أن استالمهم لزكاة الفطر من األفراا  وأشار )

ن من زكاة الفطر مبا نسبت  اتفيدت اخلريية واألفراا  وأشار مسمعيااستالمهم لزكاة الفطر من اجل
 نسبت  مبا الفطر زكاة من نامستفيدكما أشار لزكاة الفطر من املساجد   ا%(  أن استالمهم1,7)
%(  0,8) ةنسببمن زكاة الفطر واحد  لزكاة الفطر من جهات أخرى  وأشار مستفيد ا%(  أن استالمهم1,7)

ة  أما الذين مل يستجيبوا من أفراا عينة الدراسة أن استالم  لزكاة الفطر من كافة اجلهات املذكور
 زكاة املستحق منها يستلم ال  اجلهة, والرسم البياني التالي يوضح (1,7( بنسبة )2فقد بلغ عداهم )

 .الفطر
 

  

 

 



 

 (53-7رسم بياني )
 زكاة الفطر  املستحقاجلهة ال  يستلم منها 

 
 

 (55-7جدول )
 ؟ اجلمعيةة خريية فكيف عرفت بهذه عيإذا كنت تستلم زكاة الفطر من مج

 

 النسبة املئوية التكرار البدائل
 % 16,1 19 نشرات( –صحف  –الدعاية واإلعالنات )قنوات فضائية 

 %  33,1 39 من صديق
 %  20,3 24 رسائل اجلوال

 % 11,8 14 أخرى
 %  3,4 4 الدعاية ورسائل اجلوال

 % 1,7 2 صديق  ورسائل جوال
 % 13,6 16 مل يستجيب

    % 100,0 118 اجملموع

ال  يستلم  ني باجلمعيات اخلرييةاملستحقاإلجابة عن كيفية معرفة يتضح من اجلدول السابق                  
عرفوا أنهم إىل %(  16,1من زكاة الفطر مبا نسبت  ) مستفيًدا( 19زكاة فطره حيث أشار ) املستحقمنها 

( 39  يف حني أشار )(نشرات – صحف – فضائية قنوات) واإلعالنات الدعاية عن طريق ات اخلرييةمعياجلب
  وأشار صديقطريق  عن اخلريية باجلمعيات عرفوا أنهم إىل%(  33,1) ةنسببمن زكاة الفطر  مستفيًدا

 رسائل طريق عن اخلريية باجلمعيات عرفوا أنهم إىل%(  20,83) ةنسببمن زكاة الفطر  مستفيًدا( 24)
 اخلريية باجلمعيات عرفوا أنهم إىل%(  11,8) ةنسببمن زكاة الفطر  مستفيًدا( 14أشار )كما   اجلوال

 باجلمعيات عرفوا أنهم إىل%(  3,4) ةنسببمن زكاة الفطر  مستحقني( 4  وأشار )مصاار أخرى طريق عن
 اأنهم إىل%(  1,7) ةنسببن من زكاة الفطر اأشار مستفيدبينما   الدعاية ورسائل اجلوال طريق عن اخلريية

  أما الذين مل يستجيبوا من أفراا عينة اجلوال  ورسائل األصدقاء  طريق عن اخلريية باجلمعيات اعرف
, والرسم البياني التالي يوضح كيف عرف املستحق باجلمعية (%13,6( بنسبة )16الدراسة فقد بلغ عداهم )

 . ال  يستلم منها زكاة الفطر



 

 (54-7رسم بياني )
 اجلمعية ال  يستلم منها زكاة الفطر املستحق بها عرف قة ال الطري

 
 

 (56-7جدول )
 هل أنت مسجل بهذه اجلمعية ؟

 

 النسبة املئوية التكرار البدائل
 % 83,1 98 نعم
 % 8,13 11 ال

 %  7,6 9 مل يستجيب
 % 100,0 118 اجملموع

    
 يف اجلمعيللات اخلرييللة القائمللة علللى اسللتالم  وتوزيللع يتضللح مللن اجلللدول السللابق أعللداا املسللجلني             

( مستحًقا بنسلبة)  99زكاة الفطر  حيث بلغ عدا املسجلني يف هذه اجلمعيات من بني أفراا عينة الدراسة )
 8,50( مستحًقا بنسبة) 10%(  وبلغ عدا غري املسجلني يف هذه اجلمعيات من بني أفراا عينة الدراسة ) 83,9

, والرسم البياني التلالي  %(7,6(  مبا نسبت  )9ذين مل يستجيبوا من أفراا عينة الدراسة فبلغ )%(  أما عدا ال
 .   ال أو الفطر زكاة منها يستلم ال  باجلمعية مسجل املستحق كان إذا يوضح

 

 

 

 



 

 (55-7رسم بياني )
 مسجل باجلمعية ال  يستلم منها زكاة الفطر أو ال املستحقيوضح إذا كان 

 

 
 

 

 (57-7ول )جد
 ما الطريقة ال  تفضلها يف استالم زكاة الفطر؟

 

 النسبة املئوية التكرار البدائل
 %  39 46 اجلمعيةمن مقر 

 %  55,9 66 من منزلي
 %  0,8 1 من مقر اجلمعية  ومن منزلي

 %  2,5 3 أخرى
 %  1,7 2 مل يستجيب

 % 100,0 118 اجملموع
    

ول السابق الطريقة املفضلة ال  يرغب مستحقي زكاة الفطر استالم زكاة يتضح من اجلد              
%( تفضيلهم استالمها من مقرات اجلمعيات 39,0( منهم مبا نسبت  )46فطرهم من خالهلا  حيث أشار )

( منهم 1%( تفضليهم توصيلها هلم إىل منازهلم  وأشار )55,9( منهم مبا نسبت  )66اخلريية  يف حني أشار )
( منهم 3وتوصيلها إليهم يف منازهلم  وأشار )أ %( تفضيل استالمهم هلا من مقرات اجلمعيات0,8نسبت  )مبا 

( بنسبة 2%( تفضيل استالمهم هلا بطرق أخرى  أما الذين مل يستجيبوا فبلغ عداهم )2,5مبا نسبت  )
 . زكاة الفطر, والرسم البياني التالي يوضح الطريقة ال  يفضلها املستحق يف استالم %(1,7)

 



 

 (56-7رسم بياني )
 يف استالم زكاة الفطر املستحقالطريقة ال  يفضلها 

 
 

 

 (58-7جدول )
 ما نوع زكاة الفطر العينية ال  تفضلها ؟

 

 النسبة املئوية التكرار البدائل
 % 89,8 106 أرز
 %  4,2 5 متر

 %  3,4 4 أرز ومتر
 %  0,8 1 متر وشعري

 %  0,8 1 أرز ومتر وزبيب
 % 0,8 1 مل يستجيب

 %  100,0 118 اجملموع
 

يتضح من اجلدول السابق نوع الفطرة ال  يرغب يف استالمها مستحقي زكاة الفطر من بني أفراا           
( منهم مبا 5فطرة  وأشار )ك%( تفضيلهم األرز 89,8( منهم مبا نسبت  )106عينة الدراسة  حيث أشار )

فطرة  ك%( تفضيلهم األرز والتمر 3,4( منهم مبا نسبت  )4فطرة  وأشار )كم التمر %( تفضيله4,2نسبت  )
%( 0,8( منهم مبا نسبت  )1فطرة  وأشار )ك%( تفضيل  التمر  والشعري 0,8( منهم مبا نسبت  )1وأشار )

الرسم , و%(0,8( بنسبة )1فطرة  أما الذين مل يستجيبوا فبلغ عداهم )كتفضيل  األرز والتمر  والزبيب 
 . البياني التالي يوضح نوع زكاة الفطر العينية ال  يفضلها املستحق

 

 



 

 (57-7رسم بياني)
 املستحقنوع زكاة الفطر العينية ال  يفضلها 

 
 

 

 (59-7جدول )
 هل الكمية ال  تتسلمها من زكاة الفطر تكفي األسرة ؟

 

 النسبة املئوية التكرار البدائل
 % 57,6 68 نعم
 %  16,9 20 ال

 %  25,4 30 إىل حد ما
     % 100,0 118 اجملموع

يتضح من اجلدول السابق مدى مناسبة حجم زكاة الفطر ال  يأخذها كل مستحق لزكاة            
زكاة الفطر ا ل( مستحًق68الفطر من بني أفراا عينة الدراسة وكفايتها حلاجة أسرت   حيث أشار عدا )

يتسلمها ألسرت   يف حني أشار عدا  الفطرة ال  %( إىل كفاية57,6ا نسبت  )من أفراا عينة الدراسة  مب
 الفطرة ال  %( إىل عدم كفاية16,9زكاة الفطر من أفراا عينة الدراسة مبا نسبت  )ل ا( مستحًق20)

 %( إىل25,4زكاة الفطر من أفراا عينة الدراسة مبا نسبت  )ل ا( مستحًق30يتسلمها ألسرت   وأشار عدا )
 مدى يوضح, والرسم البياني التالي الفطرة ال  يتسلمها من اجلهات املاحنة تكفي أسرت  إىل حد ما أن

 . الفطر زكاة من املستحق يتسلمها ال  الكمية كفاية
 

 

 



 

 (58-7رسم بياني )
 من زكاة الفطر املستحقمدى كفاية الكمية ال  يتسلمها 

 
 

 

 (60-7جدول )
 متى تتسلم زكاة الفطر ؟

 

 النسبة املئوية التكرار البدائل
 %  33,9 40 قبل العيد بيومني

 %  45,8 54 قبل العيد
 %  15,3 18 ليلة عيد الفطر بعد الفطر

 %   2,5 3 بعد العيد
 %  0,8 1 قبل العيد بيوم  بعد غروب ليلة عيد الفطر

 %  0,8 1 ال استلم
 %  0,8 1 مل يستجيب

      % 100,0 118 اجملموع

يتضح من اجلدول السابق الوقت الذي يتسلم في  مستحقي زكاة الفطر من بني أفراا عينة               
زكاة الفطر من بني أفراا عينة ل ا( مستحًق40الدراسة زكاة فطرهم من اجلهات املاحنة حيث أشار )

 ا( مستحًق54وأشار ) %( إىل أن وقت تسلمهم لزكاة الفطر قبل العيد بيومني  33,9الدراسة مبا نسبت  )
%( إىل أن وقت تسلمهم لزكاة الفطر قبل  45,8زكاة الفطر من بني أفراا عينة الدراسة مبا نسبت  )ل

%( إىل أن وقت  15,3زكاة الفطر من بني أفراا عينة الدراسة مبا نسبت  ) ا( مستحًق18العيد  وأشار )
زكاة الفطر من بني أفراا عينة ل ستحقني( م3عيد بعد الفطر  وأشار )التسلمهم لزكاة الفطر ليلة 

زكاة ل مستحق واحد%( إىل أن وقت تسلمهم لزكاة الفطر بعد العيد  وأشار  2,5الدراسة مبا نسبت  )
%( إىل أن وقت تسلم  لزكاة الفطر قبل العيد بيوم   0,8الفطر من بني أفراا عينة الدراسة مبا نسبت  )

زكاة الفطر من بني أفراا عينة الدراسة مبا نسبت  واحد ل تحقوبعد غروب ليلة عيد الفطر  وأشار مس
الذين مل يستجيبوا من مستحقي زكاة الفطر من بني أفراا  ا%( إىل أن  ال يستلم على االطالق  أم 0,8)

 زكاة املستحق تسلم توقيت يوضح, والرسم البياني التالي %( 0,8( بنسبة )1عينة الدراسة فكان عداهم )
 .  الفطر



 

 (59-7ول )جد
 زكاة الفطر  املستحقتوقيت تسلم 

 
 

 تفسير نتائج الفرض السادس::  12.7

اخلريية  اجلمعيات من الفطر لزكاة نياملستحق استالم طرق تنوع السااسيتضح من نتائج الفرض            
 وفيما يلي يوضح الفريق البحثي جماالت التنوع :   

فطرهم حيث أشارت النتائج إىل أن ن منها زكاة واملستحق يستلمال   اجلهةتلف خت – 1
 زكاة يستلمون%( 31,3  يف حني أن )من مجعيات خرييةزكاة فطرهم  يستلمون%( 55,9)

  ويرى الفريق أفراامن  فطرهم زكاة يستلمون%( 6,8, و)أفراا ومجعيات خريية من فطرهم
 ,فطرالزكاة  توزيعية يف لجمعيات اخلريل فعال اورأن هناك البحثي يف ضوء النسب السابقة 

بطبيعة احلال أفضل وهذا  ,للمستحقنييفضلون إخراج زكاة فطرهم  إال أن بعض املزكني
إىل أن نتائج الدراسة طريقة إلخراج زكاة الفطر إحياًءا هلذه الشعرية , كما أشارت 

ما %( ممن يستلمون زكاة فطرهم من اجلمعيات اخلريية مسجلني بهذه اجلمعيات , بين83,1)
%( منهم غري مسجلني بهذه اجلمعيات, وهذا يؤكد أن كثري من اجلمعيات 8,13تبني أن )

ني املستحق, وبسؤال هؤالء من زكاة الفطر للمستحقنياخلريية تتوفر لديها قاعدة بيانات 
%( إىل أنهم عرفوا بهذه اجلمعيات من خالل 16,1كيف عرفوا بهذه اجلمعية ؛ أشار )

%( من 33,1نشرات( , كما أشار ) –صحف  –قنوات فضائية الدعاية واإلعالنات )
%( من 20,3ني إىل أنهم عرفوا باجلمعيات اخلريية من أصدقاء, يف حني أشار )املستحق
ني إىل أنهم عرفوا باجلمعيات اخلريية من خالل رسائل اجلوال, وهذا يعين أن املستحق

ية بها من خالل وسائل خمتلفة إال اجلمعيات اخلريية تقوم باإلعالن عن زكاة الفطر والتوع
أنها حتتاج لتنويع هذه الوسائل , واالستفااة من اإلعالم اجلديد أيًضا يف إخبار أكرب عدا 

 . واتس آب( –تويرت –ممكن من الناس عن طريق )الفيس بوك 



 

%( 55,9ون عند استالمهم زكاة الفطر , حيث أشار )املستحقال  يفضلها طرق التتنوع  – 2
%( من 39ني إىل أنهم يفضلون استالم زكاة الفطر يف منزهلم , بينما جند أن )ستحقاملمن 

ني يفضلون استالم زكاة فطرهم من مقر اجلمعية, وهذا يعين أن النسبة األكرب من املستحق
ني ال حرج لديهم يف استالم زكاة الفطر يف املنزل, إال أن نسبة أيًضا ليست بالقليلة املستحق

م من مقر اجلمعية منًعا للحرج النفسي واالجتماعي أمام جريان احلي , تفضل االستال
%( منهم إىل أنهم 89,8ني عن نوع زكاة الفطر العينية املفضلة لديهم ؛ أشار )املستحقوبسؤال 

%( منهم يفضلوم 3,4%( التمر, يف حني أن )4,2يفضلون األرز كزكاة فطر, بينما يفضل )
ني املستحق, وبالتالي على اجلمعيات اخلريية أن تراعي حاجة األرز والتمر مًعا كزكاة فطر

من الفطرات ال  يفضلونها, وخاصة األرز الذي يتوفر من  أنواع كثرية جًدا, فمن املهم جًدا 
على نوع الفطرة ال  يفضلها حتى يشعر أن  استفاا منها بشكل  املستحقأن حيصل 

  .حقيقي
كفاية الكمية ال  يتسلمونها من زكاة الفطر, ون حول مدى املستحقختتلف آراء  – 3

%( منهم إىل أنها 25,4%( من العينة أنها تكفي حاجة األسرة, بينما أشار )57,9حيث يرى )
%( منهم إىل أنها ال تكفي حاجة األسرة , 16,9تكفي حاجة األسرة إىل حد ما, كما أشار )

ا نفس قيمة زكاة الفطر ال  وهذا األمر حيتاج للتأكد من أن اجلمعيات اخلريية حتد
توزعها اجلمعيات األخرى , وهل تراعي هذه اجلمعيات عدا أفراا األسرة, وشدة حاجة 

لزكاة الفطر, لذا ينبغي على اجلمعيات اخلريية مراعاة مجيع العوامل السابقة,  املستحق
طر قبل %( إىل أنهم يستلمون زكاة الف45,8وبسؤاهلم عن توقيت تسلم زكاة الفطر أشار )

%( منهم إىل أنهم يستلمون زكاة الفطر قبل العيد بيومني, يف حني 33,9العيد, بينما أشار )
%( منهم إىل أنهم يستلمون زكاة الفطر ليلة العيد, وهذا يوضح اختالف 15,3أشار )

اجلمعيات اخلريية يف توقيت التسليم , وبالتالي فإذا توافرت جلنة مشرتكة وممثلة لكل 
فسوف خلريية القائمة على استالم وتوزيع زكاة الفطر باملنطقة الشرقية , اجلمعيات ا

 . يساعدها يف حتديد وقت مشرتك يتم في  التوزيع يف الوقت الشرعي
 

 :السابععرض نتائج الفرض :  13.7

 على: السابعنص الفرض             
 الفطر زكاة توزيع على قائمةال اخلريية اجلمعيات تواج  ال  والتحديات الصعوبات معرفة تؤاي "
 ."التحديات تلك على للتغلب الواقع تالمس مقرتحة حلول بإجياا التفكري إىل الشرقية باملنطقة

مت حصر استجابات عينات الدراسة على السؤال املرتبط بالصعوبات املرتبطة  السابعوللتحقق من الفرض 
 . السابعض باستالم وتوزيع زكاة الفطر وفيما يلي عرض نتائج الفر

 
 



 

 أواًل : الصعوبات من وجهة نفر اجلمعيات اخلريية:
 .الصعوبات ال  تواج  اجلمعيات اخلريية يف استقبال زكاة الفطر 

 تدفق املزكني بعد انتهاء الوقت احملدا لالستالم . .1
 التأخري يف إخراجها . .2
 ازاياا أعداا املزكني من عام آلخر مما يسبب ضغط على االستقبال .  .3
 عينًيا ونقدًيا إىل ساعات متأخرة من الفجر .من املزكني ر تسليمها تأخ .4
 عدم كفاية املستواعات واالزاحام وضعف تعاون اجلهات ذات االختصاص . .5

 

 . الصعوبات ال  تواج  اجلمعيات اخلريية يف توزيع زكاة الفطر-
 بعض املستفيدين غري موجواين يف منازهلم أثناء التوزيع . .1
 صناف .تفاوت جواة األ .2
 زيااة زكاة الفطر لدى بعض اجلهات وعدم كفايتها لدى جهات أخرى . .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 الكاار البشري . .7
 مات بعض اجلمعيات .اتساع نطاق خد .8
 عدم حضور املستفيد ملقر بعض اجلمعيات مما يؤاي إىل توزيع الزكاة يف وقت متأخر . .9

 تكدس املستفيدون أثناء التوزيع . .10
 تعذر الوصول لألحياء القدمية . .11

 

 .الصعوبات ال  تواج  اجلمعيات اخلريية يف املصاريف التشغيلية لربنامج زكاة الفطر-
رز وتتحمل بعض اجلمعيات مصاريف إضافية بسبب التزامها بقيمة قد ترتفع أسعار األ .1

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

 

   تواج  اجلمعيات اخلريية يف الكاار البشري لربنامج زكاة الفطر.الصعوبات ال-
 عدم وجوا كاار يفي باحلاجة . .1
 نقص التدريب واخلربة الكافية . .2
 نقص املتطوعني .  .3
 قلة املتطوعني وتفاوت تأهيلهم وإجنازهم . .4

 



 

 . الصعوبات ال  تواج  اجلمعيات اخلريية يف اخلدمات املساندة لربنامج زكاة الفطر-
 عدم االهتمام باجلانب اإلعالمي . .1
 عدم القدرة على توفري الكاار البشري . .2
 عدم كفاية السيارات للتوزيع ومكان للتخزين . .3
 التوزيع قبل صالة العيد . .4

 

 ثانًيا: الصعوبات ال  تواج  املزكني يف برنامج زكاة الفطر من وجهة نفرهم:
 لفطر لالطمئنان لوصوهلا ملستحقيها .. حتري اختيار اجلهة ال  تقوم بتوزيع زكاة ا1
 . طريقة توصيلها للمحتاجني . 2
 . ضيق الوقت .3
 . عدم وجوا طريقة إلكرتونية لتسديد زكاة الفطر .4
 . قلة عدا اجلمعيات ال  تقوم تنفيذ برنامج زكاة الفطر . 5
 . الفطر . التأخر يف اإلعالن عن أماكن استالم زكاة6
 .   الفطر زكاة تالم وتوزيعاس. الزحام يف أماكن 7
 زكاة الفطر . توزيع. استخدام اجلمعيات اخلريية ألساليب تقليدية يف استالم و8
 زكاة الفطر . توزيع. قلة املؤهلني يف استالم و9

 . قلة منافذ االستقبال املالي لزكاة الفطر .10
 

 وجهة نفرهم:ثالًثا : الصعوبات ال  تواج  املستحقني يف برنامج زكاة الفطر من 
 الزحام الشديد . .1
 معرفة مكان التوزيع . .2
 التأخري يف استالم الزكاة . .3
 عدم الرتتيب والتنفيم يف التوزيع . .4
 باالستالم . حقحرص اجلمعية على أخذ توقيع املست .5
 ضيق الوقت عند استالم الزكاة . .6

 رابًعا: الصعوبات ال  تواج  املوراين لربنامج زكاة الفطر من وجهة نفرهم:
 نوعية األرز . .1
 الرتاا يف الشراء . .2
 التأخر يف سداا املستحقات . .3
 تأخر تواصل مندوب اجلهة اخلريية مع املورا . .4
 طلب اجلهة نوعيات حمداة قد يكون هناك أفضل منها يف اجلواة والسعر . .5
 تأخر حتديد وقت ومكان استالم الزكاة . .6
إلحراج وذلك بسبب طلب بعض اجلهات املوافقات املتأخرة ال  تأتي للمورا مما يسبب لنا ا .7

 اخلريية إضافة رمز اجلهة واعها على املنتج .
 التأخر أحياًنا يف مواعيد االستالم لعدم توفر مكان لديهم للتخزين . .8



 

 . الصعوبات ال  تواج  املوراين عند تسليم فطرة زكاة الفطر للجهات اخلريية-
 عدم توفر عمالة ليلة العيد . .1
 تواعات .عدم ترتيب املس .2
 عدم حتديد موظف حمدا للتعامل مع  . .3
 عدم تواجد املوظفني يف مقر اجلمعية أحياًنا . .4
 عدم التنفيم يف آلية التوزيع . .5

 
 تفسير نتائج الفرض السابع::  14.7

يشري واقع الصعوبات ال  تواج  اجلمعيات اخلريية باملنطقة الشرقية يف استالم وتوزيع زكاة             
ىل وجوا بعض املشكالت ال  تؤثر سلًبا على اور اجلمعيات اخلريية يف عملي  استالم وتوزيع الفطر إ

وجوا زحام شديد أمام كثري زكاة الفطر, حيث تشري التقارير اللففية للقائمني على هذه اجلمعيات إىل 
من عاملني  من اجلمعيات اخلريية الستالم وتوزيع زكاة الفطر, باإلضافة إىل نقص الكاار البشري

ومتطوعني ومتعاونني مما يشكل عبًئا كبرًيا على عاتق اجلمعيات اخلريية يف هذا التوقيت, كما أن 
الزحام  ال يشكل عبًئا على اجلمعيات فقط  لكن  أيًضا يشكل عبء على املزكني واملستحقني  

 مقارنة بعدا سكانها. باإلضافة إىل قلة عدا  اجلمعيات  ال  متارس هذا الدور يف املنطقة الشرقية
 ويشري واقع استالم وتوزيع زكاة الفطر يف اجلمعيات اخلريية باملنطقة الشرقية إىل ما يلي :

( ألف فطرة . 282028اخلريية ) عدا فطرات زكاة الفطر ال  مجعتها اجلمعيات •
 كجم(846084)أي

 (.26719ة باجلمعيات اخلريية )املستحقعدا األسر  •

 أفراا(.5أسرة )متوسط عدا أفراا كل  •

 (133595ني يف اجلمعيات اخلريية )املستحقإذن عدا األفراا  •

ني املستحقالفرق بني عدا زكاة الفطر ال  مجعتها اجلمعيات اخلريية وال  حيصل عليها  •
 (.148433كفائض )

وبالنفر إىل موضوع زكاة الفطر على مستوى املنطقة الشرقية بالنسبة لعدا السكان     
 ملفرتض توفرها لتوزيعها على املستحقني جيد الفريق البحثي اآلتي:والفطرات ا

 2014عدا السكان السعوايني باملنطقة الشرقية لعام  •
(مليون نسمة وفًقا ملصلحة اإلحصاءات العامة 3,199,421)

 . 15واملعلومات

 2014عدا السكان غري السعوايني باملنطقة الشرقية لعام  •
 ( مليون نسمة .1,450762)
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اعتربنا أن زكاة الفطر هي فقط عدا السكان السعوايني  إذا •
( فإن الفرق بني عدا الفطرات الكلية 3,199,420وعداهم )

( 2,971,393باملنطقة الشرقية وعدا ما توزع  اجلمعيات اخلريية )
 %( , إذن فأين تذهب باقي الفطرات؟92,9أي ما نسبت  )

ن اجلهات غري الرعية تقوم باستالم وتوزيع زكاة الفطر, وميكن تفسري ذلك بأن هناك العديد م          
هذا إىل جانب بعض أئمة اجلوامع, وأن بعض املزكني خيرجون زكاة فطرهم بأنفسهم, وبالتالي فإن العمل 
على تطوير مراكز استالم وتوزيع زكاة الفطر يف اجلمعيات اخلريية باملنطقة الشرقية ميكن أن يسهم 

كرب عدا من املزكني واملستحقني,هذا إىل جانب فتح عدا أكرب من اجلمعيات بشكل كبري يف خدمة أ
 واملراكز ليغطي حماففات املنطقة.

وبتحليل عينة الدراسة من اجلمعيات اخلريية القائمة على استالم وتوزيع زكاة الفطر  املوزعة على            
اجلمعيات يف حماففة األحساء , ثم  حماففات املنطقة الشرقية , جيد الفريق البحثي متركز أغلب

باملنطقة الشرقية  حماففتنيالقطيف , والدمام, واخلرب, واجلبيل واخلفجي والنعريية, يف حني أن  توجد 
ليست مغطاه , واجلدول التالي يوضح عدا السكان السعوايني يف كل حماففة من حماففات املنطقة 

 . 16وفًقا ملصلحة اإلحصاءات العامة واملعلوماتالشرقية وعدا اجلمعيات ال  تغطي كل حماففة 
 

 (61-7جدول )
 عدا السكان السعوايني يف كل حماففة من حماففات املنطقة الشرقية

 ال  تغطي كل حماففة يف برنامج زكاة الفطر الفعلية وعدا اجلمعيات
 مالحفة النسبة املئوية عدا اجلمعيات اخلريية عدا السكان احملاففة م
  %40 10 963415 األحساء 1
  %20 5 607191 الدمام 2
  %4 1 355375 اخلرب 3
  %12 3 504418 القطيف 4
  %4 1 358823 حفر الباطن 5
  %4 1 200657 اجلبيل 6
  %4 1 62082 اخلفجي 7

يوجد فرع تابع جلمعية الرب  - 0 39085 رأس تنورة 8
 باملنطقة الشرقية

جلمعية الرب يوجد فرع تابع  - 0 43262 بقيق 9
 باملنطقة الشرقية

  %4 1 45619 النعريية 10
  %8 2 19493 العليا 11

  %100 25 3199420 اإلمجالي
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% من 40يالحظ من اجلدول السابق أن عدا اجلمعيات اخلريية ال  تغطي حماففة األحساء تشكل         
ساء األكرب يف عدا السكان السعوايني عدا اجلمعيات باملنطقة الشرقية, وعلى الرغم من أن حماففة األح

مقارنة ببقية حماففات املنطقة الشرقية, إال أن عدا اجلمعيات بها كبري جًدا مقارنة ببقية احملاففات 
% من اإلمجالي على الرغم من اقرتاب 20األخرى, حيث جند أن عدا اجلمعيات مبحاففة الدمام يشكل 

%, بينما يغطي 4حماففة اخلرب تغطيها مجعية واحدة بنسبة عدا سكانها من حماففة األحساء , كما أن 
وحماففات اجلبيل % من اجلمعيات اخلريية, 8كما تغطي حماففة العليا % من اجلمعيات , 12القطيف 

 حماففتنيالنعريية تغطي كل منها مجعية واحدة فقط, كما يوضح اجلدول وحفر الباطن وواخلفجي 
سوى فروع تابعة جلمعية بقيق(  –)رأس تنورة حماففة مجعية خريية وهي باملنطقة الشرقية ال تغطيها أي 

, وبالتالي فإن إعااة توزيع هذه اجلمعيات, أو فتح مجعيات يف املناطق ال  ال يتوافر بها الرب باملنطقة الشرقية
؛ يسهم يف أي مجعية , وزيااة عدا اجلمعيات ال  ختدم احملاففات الكبرية  مثل حمافف  الدمام واخلرب 

خدمة أكرب عدا ممكن من املزكني واملستحقني مع حتقيق سهولة يف عملي  استالم وتوزيع زكاة 
عدا اجلمعيات اخلريية ال  تغطي كل حماففة من حماففات املنطقة  الفطر, والرسم البياني التالي يوضح

 الشرقية.
 

 (60-7رسم بياني )
 م وتوزيع زكاة الفطر أعداا اجلمعيات اخلريية القائمة على استال

 يف كل حماففة باملنطقة الشرقية
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وبالنفر إىل الواقع الفعلي ملمارسات اجلمعيات اخلريية يف املنطقة الشرقية يف ضوء االحصاءات             
دية يف ازاياا باملدن يف الرعية على مدار األعوام الثالثة السابقة يالحظ الفريق البحثي أن الزكاة النق

حني أن الزكاة العينية تزااا يف القرى  وهذا ميكن إرجاع  يف املدن إىل ازاياا عدا السكان وترامي 
أطراف املدينة  مما يشكل حتدًيا على اجلمعيات املوجواة باملدن يف توفري الفطرات للمزكني  والتعاقد 

واعات ختزين  أم يف القرى فيمكن إرجاع  لقلة عدا مع املوراين  وتوفري مراكز استالم وتوزيع ومست
السكان  والتواصل اجليد بني أفراا القرية  وسهولة الوصول للمستحقني  والرسم البياني التالي يوضح 

 ما سبق .



 

 (61-7رسم بياني )
 معدل زكاة الفطر العينية خالل ثالث سنوات ألحد اجلمعيات اخلريية

 

225,720

197,960

143,460

143314341435

123

�          

      

يالحظ من الرسم البياني السابق ألحد اجلمعيات اخلريية القائمة على استالم وتوزيع زكاة                
الفطر بأحد حماففات املنطقة الشرقية الرئيسة اخنفاض زكاة الفطر العينية الواراة إليها, حيث بلغ عدا 

( كيلو أرز , يف حني بلغ عام 197960هل )1434( كيلو أرز, بينما بلغ عام 225720هل )1433الكيلوات عام 
( كيلو أرز, وهذا يعين تفضيل املزكي يف احملاففات لدفع القيمة النقدية لزكاة فطره 143460هل )1435

للجمعيات اخلريية ال  تقوم بدورها كوكيلة عن  بشراء األرز أو األصناف األخرى املفضلة للمستحق هلا, 
ري من املزكني أسهل وأيسر ل  وخباصة إذا اختار اجلمعية ال  يطمئن وهذه الطريقة من وجهة نفر كث

 ,القرية بابن مقارنة كبرية أعباء من احملاففة ابن ب  يشعر ما إىل إليها يف إخراج زكاة فطره, إضافة
 والرسم البياني التالي يوضح زكاة الفطر النقدية ال  استلمتها نفس اجلمعية اخلريية.

 

 ( 62-7رسم بياني )
  معدل زكاة الفطر النقدية خالل ثالث سنوات لنفس اجلمعية اخلريية

737,745758,902

836,007

143314341435

123

           

 



 

( والذي يوضح 61-7يالحظ من الرسم البياني السابق لنفس اجلمعية اخلريية بالرسم البياني رقم )        
( ريال, بينما بلغت 737745هل )1433 ارتفاع معدالت زكاة الفطر النقدية الواراة إليها, حيث بلغ القيمة عام

( ريال, وهذا  يؤكد تفضيل املزكي يف 836007هل )1435( ريال , يف حني بلغت عام 758902هل )1434عام 
 زكاة معدل احملاففات لدفع القيمة النقدية لزكاة فطره للجمعيات اخلريية, والرسم البياني التالي يوضح

 اخلريية املوجواة بالقرية. اجلمعيات ألحد سنوات ثالث خالل العينية الفطر
 

 (63-7رسم بياني )
  معدل زكاة الفطر العينية خالل ثالث سنوات ألحد اجلمعيات اخلريية

2,052

2,850

3,135

143314341435

123

�          

 

يالحظ من الرسم البياني السابق ألحد اجلمعيات اخلريية القائمة على استالم وتوزيع زكاة الفطر             
املنطقة الشرقية الرئيسة ارتفاع زكاة الفطر العينية الواراة إليها, حيث بلغ عدا الكيلوات عام بأحد قرى 

( 3135هل )1435( كيلو أرز , يف حني بلغ عام 2850هل )1434( كيلو أرز, بينما بلغ عام 2052هل )1433
ختياره ليطمئن كيلو أرز, وهذا يعين تفضيل املزكي يف القرى إلخراج زكاة فطره بشكل عيين ومن ا

على أن  أخرجها مبا يتفق مع السنة النبوية الشريفة , وتسليمها للجمعية اخلريية ال  تقوم بدورها كوكيلة 
 عن  يف تسليمها للمستحق هلا, وهذه الطريقة من وجهة نفر كثري من املزكني بالقرى أفضل.

 
 

 
 
 
 



 

 :الثامن الفرض نتائج عرض:  15.7

 :على ثامنال الفرض نص            
 وتوزيع  استالم على القائمة اخلريية اجلمعيات يف واملشرفني العاملني مقرتحات معرفة تساعد "

 الطرق أحدث معرفة يف واملااي البشري والكاار اخلدمات تطوير حول الشرقية باملنطقة الفطر زكاة
 مناطق باقي يف تطبيقها ميكن وال  املناسب بوقتها ملستحقيها وتسليمها الفطر زكاة الستالم النموذجية

 ". اململكة
مبقرتحات  املرتبط السؤال على الدراسة عينات استجابات حصر مت الثامن الفرض من وللتحقق              

 .الثامن الفرض نتائج عرض يلي وفيما الفطر زكاة وتوزيع استالمتطوير 
 

 يع زكاة الفطر:أواًل: مقرتحات اجلمعيات اخلريية لتطوير مراكز استالم وتوز
 :الفطر لزكاة أفضل استالم يف اجلمعيات اخلريية مقرتحات

 استالمها نقدي وعيين . .1

 فتح منافذ استالم جديدة . .2
 تنوع وسائل استالمها , وتوفري مكائن افع آلي . .3
 أن ُيفتح باب االستالم النقدي من بداية شهر رمضان . .4
 توفري مراكز استالم مناسبة يف األحياء . .5
 للجمعية بوقت كاف .وصوهلا  .6
 توفري مستواع مركزي . .7
 توعية أفراا اجملتمع بأهمية الثقة يف اجلمعيات والسداا النقدي املبكر . .8
 توفري كوبونات بداًل من كتابة السندات للتغلب على االزاحام . .9

 وضع برنامج متكامل يشمل خطة حمكمة لإلعالن واالستالم . .10
 

 .أفضل لزكاة الفطر مقرتحات اجلمعيات اخلريية يف توزيع-
 توفري مراكز توزيع باألحياء يتوفر بها مسارين للرجال والنساء . .1
 , واجلهات ذات العالقة . األمانةالتنسيق مع املرور واوريات األمن و .2
 بشرط وجواهم . املستحقنيإيصاهلا ملنازل  .3
 وضع قوائم جاهزة تساعد يف عملية التوزيع . .4
 ب عدًاا وتأهياًل . االستعداا بالكاار البشري املناس .5
 عدم التقيد بالتوزيع ليلة العيد . .6
 نشر التوعية جبواز الوكالة الشرعية لتسهيل عملية التوزيع . .7

 .مقرتحات اجلمعيات اخلريية يف املصاريف التشغيلية لزكاة الفطر-
 أن يتم احتساب املصاريف التشغيلية من القيمة النقدية لزكاة الفطر . .1
 التشغيل يتحملها املزكي خبالف قيمة زكاة الفطر . أن حتدا نسبة ملصاريف .2
 أن يتحملها فاعلي اخلري, أو الشركات واملؤسسات جزء من املصاريف التشغيلية. .3
 استئجار سيارات وكاار بشري يساعد يف التوزيع .  .4



 

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

 

 .مقرتحات اجلمعيات اخلريية يف اخلدمات املساندة لربنامج زكاة الفطر-
 توفري مستواعات كبرية . .1
 . توفري عدا كاف من السيارات .2
 –املرور  –التنسيق مع بعض اجلهات ال  ميكن االستفااة منها مثل )القطاع اخلاص  .3

 اجلهات ذات العالقة ( . –اجلمعيات األخرى  –شركات النقل 
 استقبال الزكاة من بداية الشهر . .4

 

 ثانًيا: مقرتحات املزكني لتطوير مراكز استالم وتوزيع زكاة الفطر:
 زحام .توسيع املقر تفااًيا لل . 1
 الزيارات امليدانية .  .2
 اراسة احلالة . . 3
 التحري يف االحتياج . . 4
 األماكن التجارية( . –األسواق  –املراكز التجارية  –تقام يف أماكن التسوق )اجملمعات   .5
 لتسهيل احلركة .  التوزيعفصل االستالم عن   .6
 حضور املستفيد الستالمها شخصًيا .  . 7
 عن مقر االستالم والتسلم بوقت كاف . اإلعالن . 8
من زكاة الفطر والقائمني عليها وعاع رأيهم حول مقرتحات  ملستحقنيجتميع عدا من ا . 9

 تطويرها .
زكاة الفطر  ونشر  توزيعتسخري وسائل اإلعالم للتوعية بضرورة املساعدة يف استالم و  .10

 هذه الثقافة بني أفرا اجملتمع وااخل اجلامعات . 
 تفعيل نفام الكوبونات اخلاصة بزكاة الفطر لدى احملالت التجارية .  . 11
 املباارة باألقربون يف توزيع زكاة الفطر .  . 12
 وضع حاففات جبوار املساجد جلمع زكاة الفطر مثل حاويات املالبس والكتب .  .13
 بنفس .تعريف املزكني ببعض األسر املستحقة للزكاة إذا أراا أن خيرجها  . 14
 توفري نوعيات جيدة من زكاة الفطر .  .15
 توفري نقاط بيع بنكية إذا كان بإمكان البنوك إيقاف اإليداع البنكي ليلة العيد. . 16
 حتديد معايري ومواصفات واضحة تناسب اجلميع لزكاة الفطر . . 17
 زكاة الفطر . توزيعالستالم وتوفري كاار بشري مؤهل  . 18
 زكاة الفطر . توزيعملني يف استالم وتأهيل العا . 19

 



 

 لتطوير مراكز استالم وتوزيع زكاة الفطر: ثالًثا: مقرتحات املستحقني
 أن يتم حتديد مكان معروف للتوزيع يف كل حي . .1
 تنفيم االستقبال . .2
 أن يتم إيصاهلا إىل املنزل . .3
 توزيع الزكاة قبل العيد . .4
 تسهيل التسجيل . .5
 تسهيل االستالم . .6
 يف املساجد .أن تكون  .7
 أن يكون برنامج زكاة الفطر بعيد عن إاارة اجلمعية . .8
 إجياا مستواعات كبرية احلجم الستيعاب التربعات العينية بكافة أنواعها . .9

 توزيع ( .  –إعداا  –إجياا مراكز متنوعة ومتعداة األغراض )استالم  .10
 توفري كواار كافية للتوزيع. .11
 لتوزيع .وضع إجراءات واضحة واقيقة لعملية ا .12
 أن تغطي عدا أفراا األسرة . .13
 فصل االستالم عن التسليم . .14
 السرية يف التعامل . .15
 النطاق اجلغرايف للجمعية . ةتغطيإضافية لفتح مراكز  .16
 التسويق الكايف ملراكز توزيع الزكاة . .17
 توفري مكان واسع ومكيف يف وقت مبكر . .18

 

 ع زكاة الفطر.رابًعا: مقرتحات املوراين لتطوير مراكز استالم وتوزي
 . التوزيعاالستالم عن فصل أماكن  .1
 زكاة الفطر . توزيعوضع لوحات تبني استالم و .2
 زيااة حجم املستواعات .  .3
 وجوا آلية أفضل لتنزيل وحتميل الكميات  عن طريق احلاويات . .4
 .ختدم شرحية كبرية من املستفيدين اختيار أماكن ومقرات استالم وتوزيع الزكاة حبيث .5
 كافية لتعريف الناس بها . عمل اعاية .6
 التنسيق مع املورا قبل شهرين إىل ثالثة أشهر من املوسم بعد توقيع العقد . .7
 الطلب املبكر لالستفااة من خصومات األسعار والعروض . .8

 
 
 
 



 

 
 : تفسير نتائج الفرض الثامن: 16.7

ة الفطر واملوراون إىل أن تشري مقرتحات كل من اجلمعيات اخلريية واملزكون واملستحقون لزكا          
مراكز استالم وتوزيع زكاة الفطر حتتاج إىل تطوير واعم وتوفري ما حتتاج إلي  من خدمات مساندة 

  وجاءت  مقرتحاتهم متشابهة يف جوانب كثرية أهمها فصل مراكز االستالم عن وكاار بشري مؤهل
لزكاة  النقدي االستالم بابلفتح املبكر لوا التوزيع  والتوسع يف فتح مراكز جديدة لالستالم والتوزيع 

 النقدي والسداااخلريية  اجلمعيات يف الثقة بأهمية اجملتمع أفراا توعية  ورمضان شهر بداية منالفطر 
أثناء قيام اجلمعيات بتوزيع  العالقة ذات واجلهات, والبلدية األمن واوريات املرور مع التنسيقهلا  و املبكر

 للتوعية اإلعالم وسائل تسخريلتخزين الفطرات والفائض منها  و كبرية ستواعاتم توفريزكاة الفطر  و
 توفري  إضافة إىل  اجملتمع أفرا بني الثقافة هذه ونشر الفطر  زكاة وتوزيع استالم يف املساعدة بضرورة

 . الفطر زكاة وتوزيع الستالم مؤهل بشري كاار

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 

 الثامنالفصل    

 
 
 
 

 
 
 
 
 



 

 فصل الثامن
 الفطر زكاة وتوزيع الستالم مقرتحة إجرائية مناذج

 الشرقية باملنطقة اخلريية اجلمعيات يف
 

تطوير مراكز استالم وتوزيع زكاة الفطر يف  بداية يوا الفريق البحثي اإلشارة إىل مشروع اراسة         
اخلريية باملنطقة الشرقية والذي يتوىل تنفيذه مؤسسة أول إجناز للخدمات االستشارية اإلاارية  جلمعياتا

بتمويل من )مؤسسة عبدالرمحن بن صاحل الراجحي وعائلت  اخلريية ومؤسسة سامل بن أمحد باحلمر 
 . وعائلت  اخلريية(

 

 اخلريية اجلمعيات متكني يف ُتسهم مقرتحةتنفيذية  آلليات تصوًرا الفصل هذا  يف الدراسة متقدو        
 إجيابًيا ينعكس مبا ومنفم يسري بشكل الفطر زكاة وتوزيع استالم من عامة  بصفة  الشرقية  باملنطقة

 . متميزة خدمة تقديم خالل منلزكاة الفطر  املستحقو املزكي رضا حتقيق على
 

وحيث اعتمدت الدراسة على تقييم واقع مراكز استالم وتوزيع زكاة الفطر يف اجلمعيات اخلريية         
من حيث كفاءة اخلدمة باستخدام وسائل منهجية, وأاوات علمية يف رصد الواقع وحتليل  كاملسوحات 

هم واقع زكاة راء الفئات املستهدفة, وورش عمل, وجمموعات نقاش مركزة ؛ بغرض فآامليدانية, واستطالع 
 الفطر والتحديات ال  تواجهها ووضع آلية متطورة الستالمها وتوزيعها بالشكل األمثل ويف الوقت املناسب.

 

 يقوم أن الفطر زكاة لشعرية إحياًءا الفقهاء آراء استقراء خالل من الدراسة فريق يرى كما واألوىل        
 بشكل الفطر زكاة إخراج بأهمية اجملتمع أفراا توعية خالل من ذلك ويتحقق  ؛ بنفس  بإخراجها املزكي

 : طريق عن التوعية وتتم حقللمست املزكي من مباشر
 وابن  ااوا  أبو روى بتوضيح احلكمة من مشروعية زكاة الفطر فقد  ؛ هيئة كبار العلماء-أ

 اةزك وسلم علي  اهلل صلى اهلل رسول فرض:  قال أن  عنهما اهلل رضي عباس ابن عن ماج 
 زكاة فهي الصالة قبل أااها فمن  للمساكني  وطعمة, والرفث اللغو من للصائم طهرة الفطر

 ص الزكاة  كتاب:  األوطار نيل. ) الصدقات  من صدقة فهي الصالة بعد أااها ومن  مقبولة 
إضافة إىل بيان أهمية  (5٨5 ص  ١ ج: ماجة ابن سنن  54 ص  3 ج:  ااوا أبي سنن   792

 . واملزكي مًعا املستحقرا زكاة فطره بنفس  واألثر الذي ينعكس على إخراج الف
 . خطباء اجلوامع وأئمة املساجد من خالل خطب اجلمعة والدروس الدينية بعد الصالة-ب
يف املدارس واجلامعات من خالل توعية الطالب والطالبات بأهمية إحياء شعرية زكاة الفطر -ج

 . مباشرة حقبأنفسهم وإخراجها بأنفسهم للمست
 . من خالل وسائل اإلعالم-ا

 . تفعيل اور مراكز األحياء يف التوعية بأهمية إخراج املزكي زكاة فطره بنفس  -هل 
 



 

بيان الفوائد العفيمة ال  من املمكن أن خيسرها املسلم وبالتالي اجملتمع إذا مل خيرج كل  -و
 فرا منا زكاة فطره بنفس  مثل :

 . شخصًيا عليهم والتعرف راءالفق مع اجلسور بناء-1
 . ال  أنعم اهلل علي  بها للنعم تقدير املسلم-2
ملموس من خالل  شيء الصيام شهر التعاطف الذي ُبين لدي املسلم من جيعل-3

 . شعوره بتقديم مساعده ألخي  املسلم يف وقت حيتاج في  هلذه املساعدة
  .املسلمني بني واالقتصااية االجتماعية كسر احلواجز-4
 مساعدتهم قااًرا على ويكون مشاكلهم يعلم املسلم القاار أكثر عن سوف-5

 . فيما يستطيع تقدمي  هلم
تعليم الوالدين للطفل بأهمية إخراج زكاة الفطر بنفس , وذلك من خالل تعليم  -6

 . وزن الفطرة
تنمية مهارة االستقاللية واالعتماا على النفس من خالل حماكاة القدوة يف -7

 . راج زكاة الفطر, ويفضل أن يقوم اآلباء باصطحاب األبناء أثناء إخراج الزكاةإخ
 
من  قرتح الفريق البحثييبنفس  ويف حال تعذر على املزكي إخراج زكاة فطره للمستحقني مباشرة          

زكاة  بعض اآلليات التنفيذية لتساعد املزكي على إخراج خالل مؤسسة أول إجناز لالستشارات اإلاارية
ثالثة مناذج مقرتحة للعمل بها يف تنفيذ اجلمعيات اخلريية   وفق اخلريية اجلمعياتفطره من خالل بعض 

 -لربنامج زكاة الفطر, وذلك على النحو التالي :
 وقبل عرض النماذج الثالثة املقرتحة يعرض الفريق البحثي للمفاهيم الواراة فيها وفًقا للتالي :       
 

 املزكي :-1
هو من جتب علي  زكاة الفطر , ويقوم باختاذ القرار يف طريقة إخراج  للزكاة, إما بشكل عيين         

مباشرة, أو بتسليمها بشكل عيين للجمعيات اخلريية, أو بشكل نقدي  للمستحقنيحيث يقوم بتسليمها 
 . للمركز الرئيس باجلمعية, أو عن طريق حتويل بنكي حلساب اجلمعية

 

 خلريية :اجلمعيات ا-2
أو متارس  _بينها  فيما املباشر التنسيق خالل هي جمموعة اجلمعيات اخلريية ال  تشرتك مًعا, من         

يف استالم زكاة الفطر من املزكني وتوزيعها على املستحقني, على أن  _كل مجعية عملها على حده 
 رس نشاطها وفًقا ملا يلي: تكون لكل مجعية خريية تغطية مالية وإاارية ونطاق جغرايف , ومتا

 . التهيئة لتنفيذ الربنامج وفق أفضل املعايري –أ 
 . فتح وختصيص احلساب / احلسابات املطلوبة هلذا الربنامج يف البنوك –ب 
 . تشكيل اللجنة املشرتكة لتنفيذ الربنامج –ج 

 . اإلشراف املباشر على عمل اللجنة املشرتكة ومتابعة تنفيذ الربنامج-هل 



 

 اللجنة املشرتكة لزكاة الفطر :-3
هي جلنة مؤقت  أو موعية يتم تشكيلها من جمموعة أعضاء ممثلني للجمعيات املشاركة يف           

( أشهر منذ انطالقها وحتى انتهاء 5-4الربنامج لغرض تنفيذ الربنامج حيث يستمر عملها ملدة ترتاوح بني )
 -ر مجااى األوىل من كل عام ويتمثل اورها فيما يلي : أعماهلا, وغالًبا يتم تشكيلها بنهاية شه

 . التنسيق وعقد الشراكات مع األطراف واجلهات ذات العالقة لتنفيذ الربنامج-أ
 . حصر زكاة الفطر العينية-ب
 . حصر زكاة الفطر النقدية واحملولة عن طريق البنوك-ج
( جبواة عالية ويف الوقت التعاقد مع املوراين لتأمني زكاة الفطر العينية )األرز-ا

 . املناسب
تسليم زكاة الفطر ملراكز التوزيع التابعة للجمعيات اخلريية ليتم توزيعها على -هل

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

 . املسبق مع تلك اجلمعيات
زكاة يف مستواعات اجلمعيات اخلريية ليتم تسليمها ختزين الفائض من ال-ز

 . وفًقا حلاجة املستحقني للمستحقني يف أوقات الحقة
 

 املوراين :-4
هم الذين يتولون توريد أصناف زكاة الفطر, ويتم التعاقد معهم من قبل اجلمعيات اخلريية, ويكون          

 اورهم وفًقا للتالي:
شرتاطات احملداة يف العقد ومبا يضمن جواة األرز توريد زكاة الفطر وفًقا لال-أ

 . وغريه من أصناف زكاة الفطر , والتسليم يف الوقت احملدا
 . إيصال زكاة الفطر إىل مستواعات اجلمعيات اخلريية-ب
 . إيصال زكاة الفطر إىل اجلمعيات اخلريية خارج النطاق اجلغرايف-ج
بعة للجمعيات اخلريية املنفذة إيصال زكاة الفطر إىل مراكز التوزيع التا-ا

 . للربنامج
إيصال زكاة الفطر مباشرة إىل املستحقني املسجلني لدى اجلمعيات اخلريية -هل

 . املنفذة لربنامج زكاة الفطر
 
 مستواعات اجلمعيات اخلريية:-5
من  هي األماكن املخصصة من قبل اجلمعيات اخلريية لتخزين زكاة الفطر العينية املستلمة         

املزكني واملوراين , واالحتفاظ بالفائض منها حلني توزيعها على مستحقيها وفق األسلوب املعتمد يف كل 
 . مجعية, وحسب توصيات جلنة زكاة الفطر املشرتكة



 

 اجلمعيات اخلريية خارج النطاق اجلغرايف :-6
نفذة للربنامج, حيث يتم التنسيق هي اجلمعيات اخلريية املوجواة خارج النطاق اجلغرايف للجمعيات امل        

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

 
 مراكز التوزيع : -7

 لربنامج املنفذة املشرتكة اللجنة أو, اخلريية اجلمعيات قبل من ختصيصها يتم ال  األماكن هي         
 اللجنة أعدت  الذي للنفام وفًقا لديهم املسجلني املستحقني على الفطر زكاة توزيع بغرض الفطر زكاة

 . الفطر زكاة توزيع عملية يف املشرتكة
 
 املستحق لزكاة الفطر : -8

هو الشخص الذي تنطبق علي  الضوابط الشرعية الستالم زكاة الفطر, سواء كان مسجاًل لدى         
 .ملنفذة لربنامج زكاة الفطر بالنطاق اجلغرايف, أو املسجل لدى اجلمعيات خارج النطاق اجلغرايفاجلمعيات ا

 
 الشراكات:-9

هي اتفاق مربم بني اجلمعيات اخلريية القائمة على استالم وتوزيع زكاة الفطر وعدا من اجلهات          
ومؤازرة أثناء استالم  مساندةلى احلكومية, واخلاصة, واخلريية ؛ بغرض حصول اجلمعيات اخلريية ع

 . وتوزيع زكاة الفطر
 
 التغذية الراجعة:-10

هي راوا األفعال اإلجيابية والسلبية من املزكني لزكاة الفطر واملستحقني هلا جتاه ما تقدم            
 اجلمعيات اخلريية من تسهيالت وخدمات تيسر عملية استالمها وتوزيعها.

 
 )أ(اص جبمعية خريية واحدةخ: النموذج األول أوال

وهذا النموذج ميكن العمل ب  واالستفااة من  من قبل مجعية واحدة مثل اجلمعيات املوجواة بالقرى          
أو اهلجر,أو ال  يعترب نطاقها اجلغرايف حمدوا, وتستطيع من خالل هذا املقرتح تنفيذ برنامج استالم وتوزيع 

حلاجة لتحقيق شراكة مع مجعيات أخرى, حيث تعمل على تنفيذ زكاة الفطر بكفاءة وفاعلية اون ا
 -برنامج زكاة الفطر يف النطاق اجلغرايف هلا, ويشتمل هذا النموذج على ما يلي :

 
 



 

 رئيسة هي على الرتتيب : فئاتوفق هذا التصور تقوم اجلمعية بالتعامل مع أربع 
 .املزكونأواًل: 
 .املوراون: ثانًيا 

 .الشراكاتثالًثا: 
 .الفطر لزكاة رابًعا: املستحقون

 

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

 وتوزيع الستالم زمين إجرائي خمطط إلعداا جلنة بتشكيل اجلمعية تقوم-1
 . الفطر زكاة

 لوضع اجتماعات عقد خالل من الثاني مجااي بداية شهر من اللجنة عمل يبدأ-2
  . الزمنية اخلطة

 .   الزمنية من قبل اجلمعية اخلطة اعتماا-3
 نطاق اجلمعية ضمن الفطر لزكاة للمستحقني بيانات قاعدة بعمل اللجنة تقوم-4

 .  اجلغرايف
 .جلمع قيمة زكاة الفطر  , بنكي حساب بتخصيص اللجنة تقوم-5
ختصيص اللجنة ملراكز استالم وتوزيع زكاة الفطر موزعة على النطاق -6

 . اجلغرايف للجمعية, مع مراعاة فصل مراكز االستالم والتوزيع عن بعضها
تقوم اللجنة بالتواصل مع اجلهات ال  يتوفر بها متطوعني مثل )بعض اجلهات -7

 . اارات التعليم(إ–املدارس -اجلامعات-اخلريية
تقوم اللجنة بتحديد وقت بداية االستالم, وموعد االنتهاء من االستالم النقدي -8

والعيين بفرتة كافية تسمح هلا حبصر عدا الفطرات ال  وصلتها, وعدا 
املستحقني املسجلني باجلمعية ؛ ليتسنى هلا معرفة مدى كفايتها من عدم , ويف 

التنسيق مع مجعية خريية خارج نطاقها اجلغرايف, حالة وجوا فائض أو عجز تقوم ب
وترسل هلا الفائض يف حالة وجواه, أو تستقطب منها ما يسد حاجة املستحقني 

 . املسجلني بها
 

 املزكون:-أواًل
للمزكني لدفع  وتسهيالت تقدم اللجنة القائمة على استالم وتوزيع زكاة الفطر باجلمعية خدمات         

 17أو شهر شعبان ية, أو تسليم العينية للجمعية بأكثر من طريقة من بداية شهر رمضان,زكاة فطرهم النقد
يف حال رأت اجلمعية أن هذا األمر سيقلل من الزحام وحيل كثري من املشكالت, حيث ميكنهم افع 
زكاة فطرهم نقًدا للجمعية من خالل مراكز االستالم, أو افعها نقًدا للحساب البنكي املخصص لزكاة 

                                                           
 راجع الفتاوى املرتبطة جبواز استقبال زكاة الفطر نقدي أو عيين بداية من شهر شعبان أو رمضان. 17



 

لفطر الذي أنشأت  اجلمعية لذلك, وميكن للجمعية أخذ مصاريف تشغيلية من املزكني يف الزكاة ا
 . وإبالغهم بذلك قبل تلقي الزكاة بأكثر من طريقة 18النقدية والعينية

وعلى اللجنة أن تطلب من املزكني توكيل اجلمعية عنهم يف إخراج زكاة فطرهم يف الوقت الشرعي, 
رج زكاة الفطر عن املزكني الذين وكلوها بذلك على الرغم من عدم سدااهم وميكن للجمعية أن خت

 19. للجمعية قبل عيد الفطر, وتفل قيمة الزكاة اين على املزكي حتى يسداه
عات اجلمعية حلني نقلها اتقوم اللجنة باستالم زكاة الفطر العينية من املزكني وختزينها يف مستو          

 .  يعها على املستحقنيملراكز التوزيع , وتوز
 

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

 . املستحقني
اجلمعية اخلاصة باالستالم من بداية شهر  مستواعات لتزويد املوراين مع باالتفاق اللجنة تقوم-

 كزكاة منها إخراج  يرغب ما باختيار للمزكي تسمح األرز حبيث من وأنواع رمضان بكميات
 فطر .

 املخصصة التوزيع ومراكز اجلمعية مبستواعات عليها املتفق األرز كميات بتوصيل املوراون يقوم -
 . اجلغرايف النطاق خارج اخلريية للجمعيات الفطر زكاة من الفائض وتوصيل اجلمعية  قبل من

قاء احلاويات ال  ينقل بها املوراين زكاة الفطر يف أماكن التوزيع حبيث تغين تستفيد اللجنة من ب-
 اجلمعية عن استئجار مكان للتوزيع يف حال تعذر عليها ذلك .

 

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

 كما االجتماعية التابع هلا اجلمعية  الشؤون مديرية خالل من الفطر اةزك لربنامج الرعية املوافقات
   إخراجها وكيفية الفطر زكاة إخراج بأهمية اجملتمع أفراا توعية يف احلكومي اإلعالم من تستفيد

 . عليها للحصول اجلمعية مراجعة املسجلني باجلمعية, على املستحقني هلا وحث
 : يف متمثلة حكومية جهات عدة مع التنسيق-2

 الفطر زكاة تقل ال  الشاحنات لوضع مواقع حتديد يف منها لالستفااة ؛البلدياتاألمانات/-أ
 .  التوزيع مراكز أو االستالم مراكز يف سواء العينية

   العينية الفطر زكاة وتوزيع استالم أثناء املرورية احلركة تنفيم يف أفرااه من لالستفااة ؛املرور-ب         
 .  التسول ومكافحة األمن حلفظ ؛الشرطة-ج         

 .  واحلوااث الطوارئ أوقات يف ب  لالستعانة ؛األمحر اهلالل-ا         
 .  اجلغرايف النطاق خارج الفائضة الفطر زكاة نقل إجراءات تأمني ؛الطرق أمن-هل         
  . املستواعات يف تنشب قد ال  احلرائق على للسيطرة ؛املدني الدفاع-و         

                                                           
 شغيلية على قيمة زكاة الفطر.الت راجع الفتاوى املرتبطة بإضافة املصاريف 18
 عن  والسداا بعد العيد. راجع الفتوى املرتبطة بتوكيل املزكي للجمعيات اخلريية بإخراج زكاة الفطر 19



 

 :  يف واملتمثلة اخلريي القطاع جهات مع شراكات تفعيل-3
 .  األحياء مراكز يف توزيع نوافذ لتوفري ؛التنمية جلان-أ        

 باللغة الناطقني غري على وتركز الفطر  زكاة عن توعوية خدمات تقدم ؛التعاونية املكاتب-ب
  . العربية

 . والتوزيع االستالم يف اجلمعيات ومساعدة لتوعيةا يف بدورها لتقوم ؛اجلوامع-ج
 منسوبيها من لالستفااة املؤسسات بعض – املدارس – اجلامعات ؛التطوعية اجلهات-ا

 .  والتوزيع االستالم عملي  يف كمتطوعني
 :  مثل اخلدمية مؤسسات القطاع اخلاص بعض مع شراكات عقد-4

 .  عليها والقائمني الفطر  زكاة نقل يف ناتهاوشاح بسياراتها لالستعانة ؛النقل شركات-أ
 .  الفطر زكاة ختزين مستواعات لتأمني  ؛احلراسات شركات-ب
  . الفطر زكاة استقبال بدء عن واإلعالم للدعاية ؛اإلعالم وسائل-ج

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

 
  رابًعا : املستحقون لزكاة الفطر:

قد يتلقى املستحقون زكاة فطرهم من املزكني مباشرة, وهذا هو األصل إلحياء شعرية زكاة -
ل اجلمعيات اخلريية الفطر, ويف حال تعذر على املزكي إعطاء املستحق زكاة الفطر فيقوم بتوكي

 . عن  يف إخراج زكاة فطره
تقوم اجلمعية اخلريية عند تسجيل املستحقني بقاعدة بياناتها باحلصول على توكيل من -

املستحقني يف استالم زكاة الفطر عنهم, وبالتالي إما توصيلها إليهم قبل عيد الفطر, أو استالم 
 . خصصتها اجلمعيةاملستحقني لزكاة فطرهم من مراكز التوزيع ال  

 –تقوم اللجنة بتصنيف املستحقني لزكاة الفطر إىل فئات حسب احلاجة ووفًقا لل )عدا األبناء -
 . شدة احلاجة(

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

 . بعد الوقت الشرعي لفروف تتعلق ببعض املستحقني )كالسفر , واملرض, .... إخل(
تقوم اللجنة بالتواصل مع املستحقني املسجلني لديها بقاعدة البيانات الستالم زكاة فطرهم يف -

دومهم ملراكز التوزيع واستالم زكاة الفطر, الوقت الشرعي إما عن طريق تسليمهم يف منازهلم, أو ق
 . 20أو ختزينها لبعض املستحقني وفًقا لفروفهم إىل بعد عيد الفطر
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 التغذية الراجعة:
تقوم اللجنة بعمل تقييم ملستوى رضا املزكني واملستحقني لزكاة الفطر عن اخلدمات ال  قدمتها -

تطالع رأي عينة منهما, ومن خالل تقاريرهما أثناء برنامج استالم وتوزيع زكاة الفطر, إما باس
 . اللففية عن جواة اخلدمات املقدمة

تقوم اللجنة بالتعرف على آراء العاملني , واملتطوعني, واملتعاونني, يف ممارسات اللجنة أثناء عملي  -
 . املقرتحات(-السلبيات-االستالم والتوزيع من حيث )اإلجيابيات

 آراء املوراين يف مستوى التواصل بينهما.تقوم اللجنة بالتعرف على -
تستفيد اللجنة من نتائج استطالعات الرأي, والتقارير اللففية يف حتسني ما تقدم  من خدمات -

 . ألطراف برنامج زكاة الفطر
تقوم اللجنة بإعداا التقرير اخلتامي الذي يوضح ما قامت ب  اللجنة وعدا الفطرات ال  مجعتها -

 . ايتها, مع توضيح اإلجيابيات والسلبيات ومقرتحات التطوير يف العام القاامووزعتها ومدى كف
تقوم اجلمعية بعمل حفل تكريم للمتطوعني والعاملني بربنامج زكاة الفطر وتوزيع خطابات -

 . الشكر
 : والشكل التالي يوضح النموذج األول

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 



 

 )ب(خاص مبجموعة من اجلمعيات اخلرييةذج الثاني ثانًيا : النمو
وهذا النموذج ميكن العمل ب  واالستفااة من  من قبل جمموعة من اجلمعيات, وتستطيع اجلمعيات            

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

 -اخلريية من خالل جلنة مشرتكة, ويشتمل هذا النموذج على ما يلي :
وفق هذا التصور تقوم اجلمعيات اخلريية من خالل جلنة زكاة الفطر املشرتكة بالتعامل مع أربع           

 رئيسة هي على الرتتيب : فئات
 . املزكون: واًلأ

 . : املوراونثانًيا
 . ثالًثا: الشراكات
 . الفطر لزكاة رابًعا: املستحقون

األربع السابقة تقوم اللجنة املشرتكة ببعض اإلجراءات التمهيدية لربنامج  الفئاتوقبل التعامل مع           
 : استالم وتوزيع زكاة الفطر يوراها الفريق البحثي فيما يلي

 وتوزيع الستالم زمين إجرائي خمطط إلعداا جلنة بتشكيل عيات اخلرييةاجلم تقوم-1
 . الفطر زكاة

 اخلطة لوضع اجتماعات عقد خالل من الثاني مجااي بداية شهر من اللجنة عمل يبدأ-2
  . الزمنية

 .  الزمنية من قبل اللجنة املشرتكة اخلطة اعتماا-3
نطاق  ضمن الفطر لزكاة مستحقنيلل بيانات قاعدة بعمل اللجنة املشرتكة تقوم-4

 .  اجلمعيات اخلريية اجلغرايف
 .بنكي, جلمع قيمة زكاة الفطر  حساب املشرتكة بتخصيص اللجنة تقوم-5
ختصيص اللجنة املشرتكة ملراكز استالم وتوزيع زكاة الفطر موزعة على النطاق -6

 . بعضهااجلغرايف لكل مجعية, مع مراعاة فصل مراكز االستالم والتوزيع عن 
-تقوم اللجنة بالتواصل مع اجلهات ال  يتوفر بها متطوعني مثل )بعض اجلهات اخلريية-7

 . إاارات التعليم(–املدارس -اجلامعات
تقوم اللجنة املشرتكة بتحديد وقت بداية االستالم , وموعد االنتهاء من االستالم -8

ل  وصلتها, وعدا النقدي والعيين بفرتة كافية تسمح هلا حبصر عدا الفطرات ا
املستحقني املسجلني باجلمعيات اخلريية ؛ ليتسنى هلا معرفة مدى كفايتها من عدم , ويف 
حالة وجوا فائض أو عجز تقوم بالتنسيق مع مجعيات خريية خارج نطاقها اجلغرايف, 
وترسل هلا الفائض يف حالة وجواه, أو تستقطب منها ما يسد حاجة املستحقني املسجلني 

 . يات اخلرييةباجلمع
 



 

 املزكون:-أواًل
للمزكني لدفع  وتسهيالت تقدم اللجنة املشرتكة القائمة على استالم وتوزيع زكاة الفطر خدمات        

أو شهر  زكاة فطرهم النقدية, أو تسليم العينية إىل اللجنة بأكثر من طريقة من بداية شهر رمضان,
ل من الزحام وحيل كثري من املشكالت, حيث ميكنهم يف حال رأت اللجنة أن هذا األمر سيقل 21شعبان

افع زكاة فطرهم نقًدا إىل اللجنة املشرتكة من خالل مراكز االستالم, أو افعها نقًدا للحساب البنكي 
املخصص لزكاة الفطر الذي أنشأت  اللجنة لذلك, وميكن لللجنة أخذ مصاريف تشغيلية من املزكني يف 

 إبالغهم بذلك قبل تلقي الزكاة بأكثر من طريقة.و 22الزكاة النقدية والعينية
وعلى اللجنة أن تطلب من املزكني توكيلها عنهم يف إخراج زكاة فطرهم يف الوقت الشرعي,          

وميكن لللجنة أن خترج زكاة الفطر عن املزكني الذين وكلوها بذلك على الرغم من عدم سدااهم إىل 
 23. الزكاة اين على املزكي حتى يسداهاللجنة قبل عيد الفطر, وتفل قيمة 

عات اجلمعيات اتقوم اللجنة املشرتكة باستالم زكاة الفطر العينية من املزكني وختزينها يف مستو         
 .   حلني نقلها ملراكز التوزيع , وتوزيعها على املستحقني

 
 ا: املوراون:نًيثا

ن لتوفري األرز كزكاة عينية ليتم توزيعها على تقوم اللجنة بدفع قيمة زكاة الفطر النقدية للموراي-
 . املستحقني

اجلمعيات اخلاصة باالستالم من بداية شهر  مستواعات لتزويد املوراين مع باالتفاق اللجنة تقوم-
 كزكاة منها إخراج  يرغب ما باختيار للمزكي تسمح األرز حبيث من وأنواع رمضان بكميات

 فطر .
 التوزيع ومراكز اجلمعيات مبستواعات عليها املتفق األرز ياتكم بتوصيل املوراون يقوم -

 النطاق خارج اخلريية للجمعيات الفطر زكاة من الفائض وتوصيل اجلمعيات  قبل من املخصصة
 . اجلغرايف

تستفيد اجلمعيات من بقاء احلاويات ال  ينقل بها املوراين زكاة الفطر يف أماكن التوزيع حبيث -
 رتكة عن استئجار مكان للتوزيع يف حال تعذر عليها ذلك .تغين اللجنة املش

 
 :الشراكات:ثالًثا

 اللجنة املشرتكة تبدأ حيث احلكومي  القطاع مؤسسات مع شراكات بعقد اللجنة تقوم-1
االجتماعية التابع هلا  الشؤون مديرية خالل من الفطر زكاة لربنامج الرعية املوافقات على باحلصول

 زكاة إخراج بأهمية اجملتمع أفراا توعية يف احلكومي اإلعالم من تستفيد كما ة اجلمعيات اخلريي
 . عليها للحصول مراجعتها املسجلني باجلمعيات, على املستحقني هلا وحث إخراجها  وكيفية الفطر
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 التشغيلية على قيمة زكاة الفطر. راجع الفتاوى املرتبطة بإضافة املصاريف 22
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 :  يف متمثلة حكومية جهات عدة مع التنسيق-2
 الفطر زكاة تقل ال  الشاحنات لوضع مواقع حتديد يف منها لالستفااة ؛البلدياتاألمانات/ -أ

 .  التوزيع مراكز أو مراكز االستالم يف سواء العينية
   الفطر زكاة وتوزيع استالم أثناء املرورية احلركة تنفيم يف أفرااه من لالستفااة ؛املرور-ب

  . العينية
 .  التسول ومكافحة األمن حلفظ ؛الشرطة-ج         
 .  واحلوااث الطوارئ أوقات يف ب  لالستعانة ؛األمحر اهلالل-ا         
 .  اجلغرايف النطاق خارج الفائضة الفطر زكاة نقل إجراءات تأمني ؛الطرق أمن-هل         
 .  املستواعات يف تنشب قد ال  احلرائق على للسيطرة ؛املدني الدفاع-و         

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

 .  العربية
 . والتوزيع االستالم يف اجلمعيات ومساعدة التوعية يف بدورها لتقوم ؛اجلوامع -ج       

 منسوبيها من لالستفااة املؤسسات بعض – املدارس – اجلامعات ؛التطوعية تاجلها-ا
  . والتوزيع االستالم عملي  يف كمتطوعني

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

 .  الفطر زكاة ختزين مستواعات لتأمني  ؛ احلراسات شركات-ب      
 .  الفطر زكاة استقبال بدء عن واإلعالم للدعاية ؛اإلعالم  وسائل-ج       

 املدن يف وخباصة الكبرية اخلريية اجلمعيات منها تستفيد قد السابقة الشراكات: مالحفة *
  . واهلجر بالقرى الكائنة اخلريية جلمعياتا الشراكات هذه لكل حتتاج ال وقد واحملاففات 

 
  رابًعا : املستحقون لزكاة الفطر:

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

 . زكاة فطرهعن  يف إخراج 
تقوم اجلمعيات اخلريية عند تسجيل املستحقني بقاعدة بياناتها باحلصول على توكيل من -

املستحقني يف استالم زكاة الفطر عنهم, وبالتالي إما توصيلها إليهم قبل عيد الفطر, أو استالم 
 . املستحقني لزكاة فطرهم من مراكز التوزيع ال  خصصتها اجلمعيات

ت اخلريية بتصنيف املستحقني لزكاة الفطر إىل فئات حسب احلاجة ووفًقا لل )عدا تقوم اجلمعيا-
 شدة احلاجة(. –األبناء 



 

البيانات قبل توزيع زكاة  بقاعدة لديها املسجلني املستحقني مع تقوم اجلمعيات اخلريية بالتواصل-
يف منازهلم,أو تأجيل  الفطر بوقت كاف ؛ للتعرف على رغباتهم يف االستالم من مراكز التوزيع, أو

 . االستالم ملا بعد الوقت الشرعي لفروف تتعلق ببعض املستحقني )كالسفر , واملرض, .... إخل(
تقوم اجلمعيات اخلريية بالتواصل مع املستحقني املسجلني لديها بقاعدة البيانات الستالم زكاة -

ومهم ملراكز التوزيع واستالم فطرهم يف الوقت الشرعي إما عن طريق تسليمهم يف منازهلم, أو قد
 . 24زكاة الفطر, أو ختزينها لبعض املستحقني وفًقا لفروفهم إىل بعد عيد الفطر

 
 التغذية الراجعة:

تقوم اللجنة املشرتكة بعمل تقييم ملستوى رضا املزكني واملستحقني لزكاة الفطر عن اخلدمات -
إما باستطالع رأي عينة منهما, ومن خالل ال  قدمتها أثناء برنامج استالم وتوزيع زكاة الفطر, 

 . تقاريرهما اللففية عن جواة اخلدمات املقدمة
تقوم اللجنة املشرتكة بالتعرف على آراء العاملني , واملتطوعني, واملتعاونني, يف ممارسات اللجنة أثناء -

 . املقرتحات(-السلبيات-عملي  االستالم والتوزيع من حيث )اإلجيابيات
 . جنة املشرتكة بالتعرف على آراء املوراين يف مستوى التواصل بينهماتقوم الل-
تستفيد اللجنة املشرتكة من نتائج استطالعات الرأي, والتقارير اللففية يف حتسني ما تقدم  من -

 . خدمات ألطراف برنامج زكاة الفطر
لجنة وعدا الفطرات ال  تقوم اللجنة املشرتكة بإعداا التقرير اخلتامي الذي يوضح ما قامت ب  ال -

مجعتها ووزعتها ومدى كفايتها, مع توضيح اإلجيابيات والسلبيات ومقرتحات التطوير يف العام 
 .القاام

تقوم اجلمعيات اخلريية بعمل حفل تكريم للمتطوعني والعاملني بربنامج زكاة الفطر وتوزيع -
 . خطابات الشكر

 : والشكل التالي يوضح النموذج الثاني
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 )ج( خاص باللجنة الوطنية ثالًثا : النموذج الثالث
على مستوى الدولة معتمدة وهذا النموذج ميكن العمل ب  واالستفااة من  من خالل جلنة وطنية           

, وتستطيع اللجنة , ويتفرع من اللجنة الوطنية جلان باملناطق, وأخرى باحملاففاتخاصة لربنامج زكاة الفطر
الوطنية من خالل هذا املقرتح تنفيذ برنامج استالم وتوزيع زكاة الفطر بكفاءة وفاعلية من خالل جلان 
املناطق واحملاففات, حيث تعمل على تنفيذ برنامج زكاة الفطر يف النطاق اجلغرايف لكل منطقة 

 -على ما يلي :وحماففة من خالل جلنة فرعية يف كل منهما, ويشتمل هذا النموذج 
رئيسة هي على  فئاتوفق هذا التصور تقوم اللجنة الوطنية لربنامج زكاة الفطر بالتعامل مع أربع          

 الرتتيب :
 . املزكون:  أواًل

 . : املوراونثانًيا
 . ثالًثا: الشراكات
 . الفطر لزكاة رابًعا: املستحقون

تقوم اللجنة الوطنية ببعض اإلجراءات التمهيدية لربنامج  األربع السابقة الفئاتوقبل التعامل مع          
 : استالم وتوزيع زكاة الفطر يوراها الفريق البحثي فيما يلي

 خمطط إلعداا جلان على مستوى املناطق واحملاففات بتشكيل اللجنة الوطنية تقوم-1
 . الفطر زكاة وتوزيع الستالم زمين إجرائي

 عقد خالل من الثاني مجااي بداية شهر من ففاتجلان املناطق واحملا عمل يبدأ-2
  . الزمنية اخلطة لوضع اجتماعات

 .  الزمنية من قبل اللجنة الوطنية اخلطة اعتماا-3
 للمستحقني بيانات قاعدة بعمل اللجنة الوطنية من خالل جلان املناطق واحملاففات تقوم-4

لى أن تربط قواعد البيانات النطاق اجلغرايف للمناطق واحملاففات ع ضمن الفطر لزكاة
بشبكة إلكرتونية تتيح لللجنة الوطنية االطالع على هذه البيانات, وتوظيف عملي  

 .  االستالم والتوزيع يف ضوئها
 .بنكي, جلمع قيمة زكاة الفطر  حساب الوطنية بتخصيص اللجنة تقوم-5
ات اخلريية يف استالم  تعتمد اللجنة الوطنية يف جلان املناطق واحملاففات على اجلمعي -6

 وتوزيع زكاة الفطر .
ختصيص اللجنة الوطنية ملراكز استالم وتوزيع زكاة الفطر موزعة على املناطق -7

واحملاففات مبا يضمن تغطية  النطاق اجلغرايف لكل اجلمعيات املوزعة على املناطق 
 . واحملاففات, مع مراعاة فصل مراكز االستالم والتوزيع عن بعضها

وم اللجنة الوطنية بتحديد وقت بداية االستالم , وموعد االنتهاء من االستالم النقدي تق-8
والعيين بفرتة كافية تسمح هلا حبصر عدا الفطرات ال  وصلتها, وعدا املستحقني 
املسجلني باجلمعيات اخلريية باملناطق واحملاففات؛ ليتسنى هلا معرفة مدى كفايتها من 

ئض أو عجز تقوم بالتنسيق مع اجلمعيات اخلريية  باملناطق عدم , ويف حالة وجوا فا



 

واحملاففات, لالستفااة من الفائض يف حالة وجواه, أو سد احلاجة للمستحقني لزكاة 
 . الفطر باجلمعيات اخلريية

 
 : املزكونأواًل: 

 ناطق واحملاففاتمن خالل جلان امل –تقدم اللجنة الوطنية القائمة على استالم وتوزيع زكاة الفطر         
للمزكني لدفع زكاة فطرهم النقدية, أو تسليم العينية إىل جلان املناطق واحملاففات  وتسهيالت خدمات–

يف حال رأت اللجنة الوطنية أن هذا األمر سيقلل  25أو شهر شعبان بأكثر من طريقة من بداية شهر رمضان,
ة فطرهم نقًدا للجان املناطق واحملاففات من الزحام وحيل كثري من املشكالت, حيث ميكنهم افع زكا

من خالل مراكز االستالم, أو افعها نقًدا للحساب البنكي املخصص لزكاة الفطر الذي أنشأت  اللجنة 
 26الوطنية لذلك, وميكن لللجنة الوطنية إقرار مصاريف تشغيلية على املزكني يف الزكاة النقدية والعينية

 . بأكثر من طريقةوإبالغهم بذلك قبل تلقي الزكاة 
أن تطلب من املزكني توكيلها عنهم يف إخراج -من خالل جلان املناطق واحملاففات -وعلى اللجنة الوطنية 

زكاة فطرهم يف الوقت الشرعي, وميكن لللجنة أن خترج زكاة الفطر عن املزكني الذين وكلوها بذلك 
قيمة الزكاة اين على املزكي حتى على الرغم من عدم سدااهم إىل اللجنة قبل عيد الفطر, وتفل 

 27يسداه.
عات اتقوم جلان املناطق واحملاففات باستالم زكاة الفطر العينية من املزكني وختزينها يف مستو-

 .  اجلمعيات حلني نقلها ملراكز التوزيع , وتوزيعها على املستحقني
 : ا: املوراوننًيثا

بدفع قيمة زكاة الفطر النقدية - اففاتواحمل املناطق جلان خالل من-تقوم اللجنة الوطنية -
 للموراين لتوفري األرز كزكاة عينية ليتم توزيعها على املستحقني.

 مستواعات لتزويد املوراين مع باالتفاق- واحملاففات املناطق جلان خالل من-اللجنة الوطنية  تقوم-
 للمزكي تسمح رز حبيثاأل من وأنواع اجلمعيات اخلاصة باالستالم من بداية شهر رمضان بكميات

 فطر . كزكاة منها إخراج  يرغب ما باختيار
 التوزيع ومراكز اجلمعيات مبستواعات عليها املتفق األرز كميات بتوصيل املوراون يقوم -

 الفطر زكاة من الفائض والتنسيق فيما بينها لتوصيل جلان املناطق واحملاففات  قبل من املخصصة
 .جد بها نقصللمناطق واجلمعيات ال  يو

تستفيد اجلمعيات اخلريية يف املناطق واحملاففات من بقاء احلاويات ال  ينقل بها املوراين زكاة -
الفطر يف أماكن التوزيع حبيث تغين اللجنة الوطنية عن استئجار مكان للتوزيع يف حال تعذر عليها 

 ذلك .
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 : الشراكات :ثالًثا
جلان املناطق  تبدأ حيث احلكومي  القطاع مؤسسات مع شراكات بعقد اللجنة الوطنية تقوم-1

 الشؤون مديريات خالل من الفطر زكاة لربنامج الرعية املوافقات على باحلصول واحملاففات
 زكاة إخراج بأهمية اجملتمع أفراا توعية يف احلكومي اإلعالم من تستفيد كما االجتماعية 

 . عليها للحصول مراجعتها جلني باجلمعيات, علىاملس املستحقني هلا وحث إخراجها  وكيفية الفطر
 :  يف متمثلة حكومية جهات عدة مع التنسيق-2

 الشاحنات لوضع مواقع حتديد يف منها لالستفااة ؛بلدياتالاألمانات/ -أ
   التوزيع مراكز أو االستالم مراكز يف سواء العينية الفطر زكاة تقل ال 

 استالم أثناء املرورية احلركة نفيمت يف أفرااه من لالستفااة ؛املرور-ب
 . العينية الفطر زكاة وتوزيع

 .  التسول ومكافحة األمن حلفظ ؛الشرطة-ج         
 .  واحلوااث الطوارئ أوقات يف ب  لالستعانة ؛األمحر اهلالل-ا         

 النطاق خارج الفائضة الفطر زكاة نقل إجراءات تأمني ؛الطرق أمن-هل
  .اجلغرايف

  . املستواعات يف تنشب قد ال  احلرائق على للسيطرة ؛املدني الدفاع-و         
حلث وتوعية أفراا اجملتمع بأهمية زكاة الفطر الشؤون اإلسالمية: -ز

 . وضرورة إخراجها, واإلجابة على األسئلة الشرعية املتعلقة بها
  : يف واملتمثلة اخلريي القطاع جهات مع شراكات تفعيل-3

  . األحياء مراكز يف توزيع نوافذ لتوفري ؛لتنميةا جلان-أ
 على وتركز الفطر  زكاة عن توعوية خدمات تقدم ؛التعاونية املكاتب-ب

 .  العربية باللغة الناطقني غري
 االستالم يف اجلمعيات ومساعدة التوعية يف بدورها لتقوم ؛اجلوامع -ج

 . والتوزيع
 من لالستفااة املؤسسات بعض – املدارس – اجلامعات ؛التطوعية اجلهات-ا

 .  والتوزيع االستالم عملي  يف كمتطوعني منسوبيها
 :  مثل اخلدمية مؤسسات القطاع اخلاص بعض مع شراكات عقد-4

 الفطر  زكاة نقل يف وشاحناتها بسياراتها لالستعانة ؛النقل شركات-أ
 .  عليها والقائمني

 .  الفطر زكاة ختزين مستواعات لتأمني  ؛ احلراسات شركات-ب
 .  الفطر زكاة استقبال بدء عن واإلعالم للدعاية ؛اإلعالم  وسائل-ج

 
 



 

  رابًعا : املستحقون لزكاة الفطر:
قد يتلقى املستحقون زكاة فطرهم من املزكني مباشرة, وهذا هو األصل إلحياء شعرية زكاة -

م بتوكيل اللجنة الوطنية عن  الفطر, ويف حال تعذر على املزكي إعطاء املستحق زكاة الفطر فيقو
 . يف إخراج زكاة فطره

عند تسجيل املستحقني بقاعدة بياناتها - واحملاففات املناطق جلان خالل من-تقوم اللجنة الوطنية -
باحلصول على توكيل من املستحقني يف استالم زكاة الفطر عنهم, وبالتالي إما توصيلها إليهم قبل 

 . قني لزكاة فطرهم من مراكز التوزيع ال  خصصتها اجلمعياتعيد الفطر, أو استالم املستح
بتصنيف املستحقني لزكاة الفطر إىل - واحملاففات املناطق جلان خالل من- الوطنية تقوم اللجنة-

 . شدة احلاجة( –فئات حسب احلاجة ووفًقا لل )عدا األبناء 
 لديها املسجلني املستحقني مع لتواصلبا- واحملاففات املناطق جلان خالل من- الوطنية تقوم اللجنة-

البيانات قبل توزيع زكاة الفطر بوقت كاف ؛ للتعرف على رغباتهم يف االستالم من مراكز  بقاعدة
التوزيع, أو يف منازهلم,أو تأجيل االستالم ملا بعد الوقت الشرعي لفروف تتعلق ببعض املستحقني 

 . )كالسفر , واملرض, .... إخل(
بالتواصل مع املستحقني املسجلني لديها - واحملاففات املناطق جلان خالل من- لوطنيةا تقوم اللجنة-

بقاعدة البيانات الستالم زكاة فطرهم يف الوقت الشرعي إما عن طريق تسليمهم يف منازهلم, أو 
قدومهم ملراكز التوزيع واستالم زكاة الفطر, أو ختزينها لبعض املستحقني وفًقا لفروفهم إىل بعد 

 . 28د الفطرعي
 

 التغذية الراجعة:
بعمل تقييم ملستوى رضا املزكني - واحملاففات املناطق جلان خالل من-تقوم اللجنة الوطنية -

واملستحقني لزكاة الفطر عن اخلدمات ال  قدمتها أثناء برنامج استالم وتوزيع زكاة الفطر, إما 
 . ن جواة اخلدمات املقدمةباستطالع رأي عينة منهما, ومن خالل تقاريرهما اللففية ع

بالتعرف على آراء العاملني , واملتطوعني, - واحملاففات املناطق جلان خالل من-تقوم اللجنة الوطنية -
-السلبيات-واملتعاونني, يف ممارسات اللجنة أثناء عملي  االستالم والتوزيع من حيث )اإلجيابيات

 املقرتحات(.
بالتعرف على آراء املوراين يف مستوى - واحملاففات املناطق جلان خالل من-تقوم اللجنة الوطنية -

 التواصل بينهما.
تستفيد اللجنة الوطنية من نتائج استطالعات الرأي , والتقارير اللففية يف حتسني ما تقدم  من -

 . خدمات ألطراف برنامج زكاة الفطر
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ب  اللجنة وعدا الفطرات ال  تقوم اللجنة الوطنية بإعداا التقرير اخلتامي الذي يوضح ما قامت -
مجعتها ووزعتها ومدى كفايتها, مع توضيح اإلجيابيات والسلبيات ومقرتحات التطوير يف العام 

 القاام.
تقوم جلان املناطق واحملاففات بعمل حفل تكريم للمتطوعني والعاملني بربنامج زكاة الفطر -

 . وتوزيع خطابات الشكر
 ثالث:والشكل التالي يوضح النموذج ال

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 



 

والذي يوضح برنامج زكاة الفطر طة زمنية إلجناز مقرتح خلكما توصل الفريق البحثي لنموذج        
بالتفصيل اخلطوات اإلجرائية والتنفيذية ال  ميكن ألي جلنة فراية أو مشرتكة االستعانة ب , وإضافة ما 

 :املقرتحة واجلدول التالي يعرض اخلطة الزمنيةحيسن األااء,أو حذف ما يعيق ,  ميكن أن 
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 الفصل التاسع
 اخلامتة والتوصياتاملخرجات و

 

 :الدراسة مخرجات :9-1

 :الفطر زكاة االستالم عمليات حتسني- أ
 ضرورة على التأكيد مع الفطر زكاة لربنامج بنكي حساب ختصيص هميةأ-1

 . زكاة الفطر  قيمة إيداع لتسهيل البيع نقاط نفام استخدام
 . للجمعية التوزيعو االستالم وآلية الفطر زكاة برنامج عن املبكر اإلعالم أهمية-2
 للجمعية اخلدمي اجلغرايف النطاق مع يتناسب مبا االستالم مراكز من عدا فتح-3

 . العيد صالة بعد حتى
 

 :الفطر لزكاة التسليم عمليات حتسني- ب
 . مسبًقا الزكاة جلنة اىل الفقري من توكيل عمل أهمية على التأكيد-1
 . الفطر زكاة توزيع يف الدفع مسبوقة البطاقات نفام استخدام-2
 وفًقا للجمعية التوزيع ملراكز اخلدمي اجلغرايف لنطاقا مناسبة االعتبار يف األخذ-3

 . الدفع مسبوقة البطاقات بنفام التوزيع لربنامج
 . للجهة اجلغرايف النطاق مع يتناسب مبا الفطر زكاة تسليم مراكز فتح-4

 
 :عام بشكل الربنامج حتسني -ج

 سنوات ثالث كل الفطر زكاة لربامج اخلريية اجلمعيات واقع عن اراسة عمل أهمية-1
 . املتغريات وفق للربامج املستمر التحسني بهدف

 حاجة حسب( اخلاصة, اخلريية, احلكومية) القطاعات مع شراكات إبرام أهمية-2
 . مجعية كل

 . الفطر زكاة ملستجدات الشرعية املسائل حترير-3
 
 
 



 

 : الخاتمة:9-2

الشرقية  باملنطقة اخلريية اجلمعيات فطر يفال زكاة وتوزيع استالم واقع مراكزحاولت اراسة            
وآليات تطويرها إماطة اللثام عن الكثري من احلقائق  واملمارسات ال  تقوم بها اجلمعيات اخلريية يف 
برنامج زكاة الفطر  حيث استطاع الفريق البحثي يف هذه الدراسة رصد واقع عمل هذه اجلمعيات 

م وتسليم زكاة الفطر من خالل استطالع رأي اجلمعيات نفسها وإجراءاتها التنفيذية يف عملي  استال
واستطالع رأي املزكني واستطالع رأي املستحقني  لزكاة الفطر واستطالع رأي املوراين فضاًل عن عدا 
من الزيارات امليدانية وورش العمل للمهتمني وذوي العالقة بعمل اجلمعيات  ونفًرا حلجم التحديات 

اج  اجلمعيات اخلريية يف استالم وتوزيع زكاة الفطر  وال  مت رصدها من ِقب ل الفريق والصعوبات ال  تو
البحثي وضعت الدراسة مقرتحات ثالثة تعني اجلمعيات اخلريية على ممارسة عملها يف استالم وتوزيع  

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

وتوزيع زكاة الفطر اون احلاجة إىل اعم أو مساندة من مجعيات أخرى , وخباصة اجلمعيات ال  متارس 
 يف الفطر زكاة يعوتوز 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 
 القيام  مبهامها يف استالم وتوزيع زكاة الفطر اون صعوبات  أما الثالث فمشروًعا وطنًيا  يركز على تبين

 مؤسسة وتنفيم  رعايت  على تقوم وطنًيا روًعاكمش الفطر زكاة وتوزيع استالم السعواية العربية اململكة
من شأنها واإلجراءات التنفيذية والتصورات املقرتحة وطنية  وخلصت  الدراسة جملموعة من التوصيات 

 إثراء عمل اجلمعيات اخلريية القائمة على استالم وتوزيع زكاة الفطر مستقباًل .

 

 : التوصيات :9-3

 رصدتها الدراسة احلالية يوصي الفريق البحثي مبا يلي :يف ضوء النتائج  واحلقائق ال  
تعريف اجلمعيات اخلريية القائمة على استالم وتوزيع زكاة الفطر مبا توصلت إلي  الدراسة من مقرتحات  -

تطوير مراكز استالم وتوزيع زكاة الفطر يف ضوء استطالعات الرأي وآراء النخب وورش العمل للمهتمني 
 اجملال . والعاملني يف هذا

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

حث القائمني على اجلمعيات اخلريية بضرورة التوسع يف فتح مراكز توزيع جديدة لزكاة الفطر يف -
زكاة الفطر ضمن النطاق اجلغرايف لتلك  األحياء لضمان خدمة أكرب عدا ممكن من مستحقي

 اجلمعيات .
توجي  اجلمعيات اخلريية  القائمة على استالم  وتوزيع زكاة الفطر لضرورة فصل مراكز استالم زكاة  -

 الفطر عن مراكز توزيعها .



 

ث وجلان الفتوى  لالهتمام  مبستجدات وتساؤالت برنامج زكاة الفطر من حي العلماء واملختصنياعوة  -
االستالم والتوزيع من ناحية األحكام الشرعية  واإلجابة عن تساؤالت مجيع أطراف برنامج زكاة الفطر 

 املتعاون( مبا يضمن عدم التجاوز  وااللتزام بكتاب اهلل وسنة رسول  . –املورا  –املستحق  –)املزكي 
استالم وتوزيع زكاة الفطر يف  اخلريية القائمة على اجلمعيات يف الثقة بأهمية اجملتمع أفراا توعية -

 هلا . املبكر العيين أو النقدي املناطق واحملاففات واملدن والقرى واهلجر  والسداا
عقد ورشة عمل تثقيفية للعاملني واملتطوعني بربنامج زكاة الفطر توضح هلم أهمية زكاة الفطر وشرف -

 التطوع يف استالمها أو توزيعها .
 –املستحق  –تجداتها يف تيسري برنامج زكاة الفطر على كِل من )املزكي توظيف التقنية بكافة مس -

 املتعاون( . –املورا 
 استحداث اليل تثقيفي حول شعرية زكاة الفطر . -
اتباع إجراءات الدراسة احلالية ومنهجيتها لدراسة موضوعات شرعية أخرى ذات أهمية كبرية لدى عموم  -

 املسلمني كموضوع )األضاحي( .
 . توزيع زكاة الفطر عملية الشرعية للجمعيات اخلريية لتسهيل الوكالة عية أفراا اجملتمع املسلم جبوازتو-
على إخراج زكاة الفطر بأنفسهم إحياًءا للشعرية  واعم اجلمعيات لذلك من خالل  املزكني حث-

 .بنفس   خيرجها أن أراا إذا للزكاة املستحقة األسر توصيلهم ببعض
 بني الثقافة هذه ونشر الفطر  زكاة وتوزيع استالم يف املساعدة بضرورة للتوعية اإلعالم وسائل تسخري -

املدارس واجلامعات واألندية الشبابية لكسب أكرب عدا ممكن من املتعاونني  وااخل اجملتمع أفراا
 . واملتطوعني 

كاة الفطر من خالل حتديث وتطوير  آليات عمل اجلمعيات اخلريية القائمة على استالم وتوزيع ز -
 استطالع رأي وعاع آراء عينات من املزكني واملستحقني واملوراين .

 
 

 "العاملني رب هلل احلمد أن اعوانا وآخر" 
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 (1ملحق رقم )
 الشرعية ملفتي املنطقة الشرقيةالفتوى 

 

 



 

  

 (2) ملحق رقم
 (معياتاجل) ستبانة زكاة الفطرا

 
 أخي الكريم :

 اخلريية جلمعياتا الفطر يف زكاة وتوزيع استالم مراكز لتطوير تهدف مؤسسة أول إجناز بدراسة من حبثي فريق يقوم      
يف  الدراسة ههذ على مبا يساعد القائمني –كأحد مسؤولي اجلمعيات اخلريية  – رأيكم ألهمية ونفًرا  الشرقية  باملنطقة

 البنوا التالية على اإلجابة سعااتكم من نوا لذا وضع آلية لتطوير املراكز القائمة على استالم وتوزيع زكاة الفطر ؛
 ميزان يف تقدمون ما جيعل أن اهلل الكرمية  ونسأل استجابتكم شاكرين لينعكس ذلك إجياًبا على عملية التطوير

 . حسناتكم
 

 

 
 :  للجمعيةنطاق اخلدمة اجلغرايف  -1

 )    ( حي .
 )    ( مركز .

 )    ( حماففة .
 )    ( منطقة .
 اطق .)    ( عدة من

 )    ( اململكة .
 لزكاة الفطر؟  اجلمعيةماهي طرق استقبال  -2

 )    ( عيين
 )    ( نقدي

 )    ( عيين ونقدي
 زيع زكاة الفطر ؟ومن ت جلمعيةى اما العائد عل -3

 )    ( خدمة جمتمعية .
 )    ( تنمية موارا .

 )    ( استقطاب متطوعني جدا .

 ............)    ( أخرى اذكرها .................
 )    ( نعم .      )    ( ال .      ؟ يةمصاريف تشغيليضاف على قيمة زكاة الفطر هل  -4
 )    ( نعم .      )    ( ال .       بذلك ؟ املزكي هل يتم إخبارإذا كانت اإلجابة بنعم  -5

  ه م  ل   ل            م 

   نو  ه 

  رقم   ف كس  رقم   ه تف

    ب     إل كت و �     وقع  إل كت و �

           م    سؤول  ن 

    ب     إل كت و �  رقم جو  ه

 املنفذة اجلمعية



 

  

 فيما تستخدم مصاريف التشغيل حال وجواها ؟    -6
 زين / تغليف / عمالة / حاويات / إعالنات... اخل( . )    ( خدمات مساندة )توزيع/ نقل / خت

 )    ( عائد مالي لدعم أنشطة وبرامج اجلهة .  
 )    ( أخرى اذكرها ........................

 

 اجلمعيةاملزكي لدى 
 

 ( نعم .      )    ( ال .)                                   ؟العينية ستقبال الزكاة الطرق متنوعة  اجلمعيةى هل تتوفر لد-1
 :  اجلمعيةبنعم فما هي طرق استقبال الزكاة لدى  اإلجابة كانت ذاإ-2

........................................................................................................................................................................................... 
 . ال.      )    (  نعم)    (     ؟ الستالم قيمة زكاة الفطر النقديةت للمزكي أو طرق ميسرة الهل تقدم تسهي-3

  ؟اذكر هذه الطرق أو التسهيالت  بنعم اإلجابة كانت إذا-4
 )    ( الصراف اآللي .

 )    ( اإلنرتنت .
 )    ( نقاط البيع .

 د .)    ( يًدا بي
 . ال.      )    (  نعم)    (           ؟ الستالم زكاة الفطر العينيةت للمزكي أو طرق ميسرة الل تقدم تسهيه-5

   ؟اذكر هذه الطرق أو التسهيالت  بنعم اإلجابة كانت إذا-6

 )    ( مقر اجلهة . 
 )    ( مستواع .

 )    ( مراكز استالم .
 )    ( حاويات مؤقتة.

 مها من منزل املزكي.)    ( استال
 )    ( أخرى اذكرها ...............

 اجلغرايف اخلدمي ؟  اجلمعيةهل تستقبلون زكاة الفطر من خارج نطاق -7

  . ال.      )    (  نعم)    (                  

   ؟زكاة الفطراستقبال  متى يبدأ-8

 )   ( بداية شهر رمضان .  
 )   ( منتصف شهر رمضان .

 ( العشر األواخر من شهر رمضان )   
 متى ينتهي استقبال زكاة الفطر العينية؟-9

.......................................................................................................................................................................................... ........ 

 متى ينتهي استقبال زكاة الفطر النقدية؟-10

 ..................................................................................................................................................... ............................................ 
 ؟ توعية أفراا اجملتمع بأهمية زكاة الفطر برنامج ل اجلمعيةذ تنفهل -11

 . ال.      )    (  نعم)    (    
 
 



 

  

 فما هي طرق التوعية :  بنعم اإلجابة كانت إذا-12
 )    ( نشرات . 

 )    ( إعالنات .  
 )    ( رسائل جوال .

 )    ( خطباء اجلوامع وأئمة املساجد .
 ..................)     ( أخرى اذكرها ...

 . ال.      )    (  نعم)    ( هل هذه الربامج ختدم غري الناطقني باللغة العربية ؟      -13

 . ال.      )    (  نعم)    (        ؟ ةمعيلربنامج زكاة الفطر باجل جلنةهل ختصصون -14
 

 اجلمعيةني من املستحق
 

 ني من زكاة الفطر ؟املستحققاعدة بيانات  اجلمعيةى هل تتوفر لد -1

 . ال.    )     (  نعم)    (  

    ؟ ستفيد لكل م لتحديد كمية زكاة الفطرمعيار  اجلمعيةى هل يوجد لد  -2

 )    ( نعم .      )      (   أحياًنا .    )    ( ال .    
   ؟ قبل صالة العيد زكاة الفطر اجلمعيةى ني لداملستحقم كل ستلهل ي -3

 ( ال .    )    ( نعم .    ) 
 إذا كانت اإلجابة بال فما أسباب عدم استالمهم هلا ؟  -4

..................................................................................................................................................................................................  
  لديها؟ نياملستحق كافة تستقبلها اجلهة ال  زكاة الفطر تكفي هل -5

  . ال.   )   (  أحياًنا.    )    (  نعم)    ( 
   ؟ جدا ليسوا مسجلني يف اجلهة مستحقنييتم توزيع زكاة الفطر على  هل -6

 .  ال.      )     (  نعم)     ( 
 ؟ احلاجة حسب فئات إىل نياملستحق تقسيم يتم هل -7

 . ال.    )    (  أحياًنا.    )    (  نعم(     )
 

 توزيع زكاة الفطر
 

  هل توجد لديكم مراكز توزيع موزعة على أكثر من مكان لسهولة التوزيع ؟ -1

  . ال.  )     (  نعم)    ( 
 ؟ اجلمعيةما هو نطاق اخلدمة اجلغرايف لتوزيع زكاة الفطر لدى  -2

 لجهة .)    ( حسب النطاق اجلغرايف اخلدمي ل
 )    ( أحياء حمداة .
 )    ( قرية /هجرة .

 )    ( حماففة .
 )    ( منطقة إاارية.

 )    ( عدة مناطق إاارية .
 )    ( اململكة .



 

  

 فقط ؟ اجلمعيةى لد نياملستحقعلى زكاة الفطر هل توزع  -3

  . ال.    )     (  نعم)    ( 
 اجلغرايف ؟ إذا كانت اإلجابة بال فما أسباب عدم تغطية النطاق -4

..................................................................................................................................................................................................  

  آلية واضحة وحمداة يف التوزيع ؟ اجلمعيةى هل لد -5

 )    ( نعم .    )    ( ال . 

  لية؟آليف حالة اإلجابة بنعم ما هي ا -6
..................................................................................................................................................................................................  

   ني ؟املستحقبتوصيل الزكاة ملقر  اجلمعيةهل تقوم  -7

 )    ( نعم .    أحياًنا .    )    ( ال .
 

 اخلدمات املساندة
 

  . ال.      )    (  نعم)     (                    أماكن لتخزين الزكاة ؟ اجلمعيةى هل تتوافر لد -1

 . ال.      )    (  نعم)     (                   ماكن كافية ؟ألإذا كانت اإلجابة بنعم هل هذه ا -2

 . ال.      )    (  نعم)     (                     سيارات لتوزيع الزكاة ؟ جلمعيةى اهل تتوافر لد -3
 . ال.      )    (  نعم)     (                                  ؟ كافية هي هل بنعم اإلجابة كانت إذا-4

 

 يالكلاار البشر
 

 )     ( نعم .     )    ( ال.    ؟ الفطر ستقبال زكاةالكاار بشري خمصص  اجلمعيةى هل يتوفر لد -1

  .ال.    )    (  أحياًنا.   )    (  نعم)    (                     إذا كانت اإلجابة بنعم فهل هم مؤهلون ؟ -2

  ؟ ما طبيعة عمل الكاار البشري   -3

 قتون .  )     ( متعاونون .  )     ( متطوعون)      ( موظفون . )    ( مؤ
 )     ( نعم .          )    ( ال .                     البشري ؟  رتأهيل للكاا برنامج هل يوجد -4

 إذا كانت اإلجابة بنعم ما نوع التأهيل ؟   -5

 اذكرها.............. )    ( اورات تدريبية .    )   ( ورش عمل .  )   ( زيارات ميدانية     )   ( أخرى
 

 املعوقات
 

 : ال  تواجهكم يف الصعوباتما  -1

 استقبال الزكاة ؟ .أ 
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............................................................................................................................................................................................................ 

 توزيع الزكاة ؟ .ب 
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 املصاريف التشغيلية .ج 
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 الكاار البشري .ا 
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 اخلدمات املساندة هل. 
............................................................................................................................................................................................................
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 زكاة الفطر )عيين/نقدي( قبل صالة العيد ؟توزيع إىل عدم  ب ال  تؤاياسبألما هي ا -2
............................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................ 
 

 املقرتحات
 

  يف مايلي : مقرتحاتكم ما 

 استقبال الزكاة ؟  .أ 

............................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................ 

 توزيع الزكاة ؟ .ب 

............................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................ 

 تشغيليةاملصاريف ال .ج 

............................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................ 

 الكاار البشري .ا 

............................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................ 

 هل. اخلدمات املساندة 
............................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................ 
 

 
 
 



 

  

 (3رقم )ملحق 
 )املزكي( ستبانة زكاة الفطرا

 أخي الكريم :
 اخلريية جلمعياتا الفطر يف زكاة وتوزيع استالم مراكز لتطوير تهدف مؤسسة أول إجناز بدراسة من حبثي فريق يقوم   

لية لتطوير يف وضع آ الدراسة هذه على مبا يساعد القائمني –كأحد املزكني  – رأيكم ألهمية ونفًرا  الشرقية   باملنطقة
لينعكس ذلك إجياًبا  البنوا التالية على اإلجابة سعااتكم من نوا لذا املراكز القائمة على استالم وتوزيع زكاة الفطر ؛

 . حسناتكم ميزان يف تقدمون ما جيعل أن اهلل الكرمية  ونسأل استجابتكم شاكرين على عملية التطوير
 هل خترج زكاة الفطر بنفسك ؟ – 1

 م .نع  )    (
 )     ( ال .

 )     ( أحياًنا .
 ال  تنيبها يف إخراج زكاة الفطر عنك ؟ اجلمعيةإذا كانت اإلجابة بال فما هي  – 2

 ......................................................... 
 ؟ اجلمعيةكيف عرفت بهذه  – 3

 )    ( الدعايا واإلعالنات .
 )    ( من صديق .

 ل اجلوال .)    ( رسائ
 )    ( رسائل الربيد االلكرتوني .

 )    ( أخرى اذكرها .
 ما الطريقة األفضل لك لتقديم الزكاة ؟ – 4

 )    ( عينية .

 )    ( نقدية .
 القائمة على التوزيع ؟ للجمعيةما الطريقة األفضل لك لدفع زكاة الفطر )نقًدا(  – 5

 )    ( الصراف اآللي .
 نرتنت .)    ( اإل

 ( حتويل بنكي .    )
 )    ( يًدا بيد .

 ما أهم املشكالت ال  تواجهك يف افع زكاة الفطر ؟ – 6
............................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................ 

 ك العامة لتطوير مراكز استالم وتوزيع زكاة الفطر .ما مقرتحات – 7
............................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................ 
 
 
 
 



 

  

 (4ملحق رقم )
 (املستحق) ستبانة زكاة الفطرا

 يم :أخي الكر
 اخلريية اتمعياجل الفطر يف زكاة وتوزيع استالم مراكز لتطوير تهدف مؤسسة أول إجناز بدراسة من حبثي فريق يقوم   

يف  الدراسة هذه على مبا يساعد القائمني –ني من زكاة الفطر املستحقكأحد  - رأيكم ألهمية ونفًرا  الشرقية  باملنطقة
 البنوا التالية على اإلجابة سعااتكم من نوا لذا ى استالم وتوزيع زكاة الفطر ؛وضع آلية لتطوير املراكز القائمة عل

 ميزان يف تقدمون ما جيعل أن اهلل الكرمية  ونسأل استجابتكم شاكرين لينعكس ذلك إجياًبا على عملية التطوير
 . حسناتكم

 ة تتسلم زكاة الفطر ؟عيمن أي مج – 1
 خريية . مجعية  )    (

 . )     ( أفراا
 خريية وأفراا . مجعية)     ( 

 )     ( أخرى اذكرها ...........
 ؟ بهاخريية فكيف عرفت  مجعيةإذا كنت تتسلم زكاة الفطر من  – 2

 )    ( الدعايا واإلعالنات .
 )    ( من أهل اخلري .
 )    ( رسائل اجلوال .

 )    ( أخرى اذكرها .
 هل أنت مسجل بهذه اجلمعية ؟ – 3

 عم .)    ( ن
 )    ( ال .

 ما الطريقة ال  تتسلم بها  زكاة الفطر ؟ – 4
 . اجلمعية)    ( من مقر 

 )    ( يف منزلي .
 )    ( أخرى اذكرها ......................... .

 
 ما الطريقة ال  تفضلها يف تسلم زكاة الفطر ؟ – 5

 . اجلمعية)    ( من مقر 
 )    ( يف منزلي .

 رها ......................... .)    ( أخرى اذك
 ما نوع زكاة الفطر العينية الذي تفضل  ؟ – 6

 )    ( أرز .
 )    ( شعري .

 )    ( متر .
 )    ( زبيب . 

 
 



 

  

 هل الكمية ال  تتسلمها من زكاة الفطر تكفي األسرة ؟ – 7
 )    ( نعم .

 )    ( ال .
 )    ( إىل حد ما .

 ؟متى تتسلم زكاة الفطر  – 8
 )    ( قبل العيد بيومني .

 )    ( قبل العيد بيوم .
 )    ( بعد غروب ليلة عيد الفطر .

 )    ( بعد العيد .
 ما املشكالت ال  تواجهك عند استالمك زكاة الفطر؟ – 9

............................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................ 

 ما مقرتحاتك العامة لتطوير مراكز استالم وتوزيع زكاة الفطر . – 10
............................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  

 (5ملحق رقم )
 )املورد( ستبانة زكاة الفطرا

 أخي الكريم :
 اخلريية جلمعياتا الفطر يف زكاة وتوزيع استالم مراكز لتطوير تهدف مؤسسة أول إجناز بدراسة من حبثي فريق يقوم   

 الدراسة هذه على مبا يساعد القائمني –طرة زكاة الفطر كأحد املوراين لف - رأيكم ألهمية ونفًرا  الشرقية   باملنطقة
 البنوا التالية على اإلجابة سعااتكم من نوا لذا يف وضع آلية لتطوير املراكز القائمة على استالم وتوزيع زكاة الفطر ؛

 ميزان يف تقدمون ما جيعل أن اهلل الكرمية  ونسأل استجابتكم شاكرين لينعكس ذلك إجياًبا على عملية التطوير
 . حسناتكم

 اخلريية يف برنامج زكاة الفطر؟ تمعيايف التعامل مع اجل تواجهك ال  الصعوبات ما – 1
............................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................ 

 اخلريية؟ للجمعياتما املشكالت ال  تواجهك عند تسليمك فطرة زكاة الفطر   – 2
............................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................ 

 اكز استالم وتوزيع زكاة الفطر ؟ما مقرتحاتك العامة لتطوير مر – 3
............................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................ 
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