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الملخص

 اإلشراف على أموال-  رئيس الدولة-  ولقد قرر الشرع اغبنيف لإلمام،تعد الزكاة الركن الثالث من أركان اإلسالم
 ومقتضى ىذا أن يستعُت رئيس الدولة بكل ما، بوصفها من األمانات الواجبة اؼبنوطة هبا،ًالزكاة ربصيالً وأداء
 هتدف.توصلت إليو البشرية من أدوات ووسائل إدارية وتقنية تكفل االستيعاب والتوزيع العادل ألموال الزكاة
 واؼبعوقات،2008 ) لسنة9( الدراسة بشكل أساسي للتعرف على أحكام قانون تنظيم الزكاة الفلسطيٍت رقم
 ومن خالل ىذه الورقة البحثية الوقوف سنقف. والتجربة العملية ؽبيئة الزكاة الفلسطينية،القانونية لتطبيق القانونية
 لنتطرق بعدىا إىل أذنية، وأىم التحديات اليت تواجهها،على واقع التنظيم القانوين واؼبؤسسايت للزكاة يف فلسطُت

 ونتطرق،تطبيق قانون الزكاة الفلسطيٍت ودوره يف إرساء اؼبزيد من الشفافية واؼبصداقية يف ربصيل وتوزيع أموال الزكاة
 وأذنها ضرورة ضبالت التوعية للمواطنُت حول أذنية، وصوالً لنتائج الدراسة.أخَتاً إىل ذبربة ىيئة الزكاة الفلسطينية
 باإلضافة لتعديل بعض مواد القانون واليت، وأخذ اؼبشورة من أصحاب االختصاص قبل إصدار القانون،الزكاة
. وذلك باعتماد اؼبنهج الوصفي التحليلي،تناولتها الدراسة
. ىيئة الزكاة، قانون الزكاة:الكلمات اؼبفتاحية
Abstract
Zakat is the third pillar of Islam and the Imam - the head of state was responsible to supervise
the Zakat money collecting and performing, as described as one of the obligations which is
entrusted. This may be assisted with all technical and administrative tools and means by
humanity that ensures adjustment and equitable distribution of Zakat funds. The study mainly
aims to identify the provisions of the Palestinian zakat Regulatory Act No. (9) for the year of
2008, and the legal obstacles to the application of the legal and practical experience to the
Palestinian Authority Zakat. Thus, the study will focus on the reality of the legal and
institutional regulation of Zakat in Palestine and the most important challenges. Besides, the
study will discuss about the importance of applying the law of the Palestinian Zakat and its role
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in establishing transparency and accountability particularly in obtaining and distributing of
Zakat funds. Lastly, we will discuss about the experience of the Zakat Palestinian body. And
the results of the study, the most important of which is the need for awareness campaigns for
citizens on the importance of Zakat And taking advice from specialists before the promulgation
of the law, in addition to the amendment of some of the articles of the law. by Adoption of
descriptive analytical approach.
Keywords: law of zakat, zakat body.

المقدمة
الزكاة ىي الركن الثالث من أركان اإلسالم ،وىي قرينة الصالة يف كتاب اهلل ،جاء ذلك يف سبعة وعشرين موضعاً،
وىي عمود من أعمدة الدين اليت ال يقوم إال هبا ،وسبثل الزكاة حقاً تعبديِّا ،يلتزم هبا كل مكلف شنلك نصاباً ؿبدداً

من اؼبال ،وقد قرر الفقهاء أن الزكاة عبادة مالية ،والزكاة ىي أول نظام للعدالة االجتماعية .وبينت السنة مكانة
الزكاة فعن ابن عمر رضي اهلل عنهما أن رسول اهلل صلى اهلل عليو وسلم قال" :أُمرت أن أُقاتل الناس حىت يشهدوا
ؿبمدا رسول اهلل ،ويقيموا الصالة ويؤتوا الزكاة" ( Al-Hadeeth Al-Bukhari:
أن ال إلو إال اهلل ،وأ ّن ً

 .)25وعن جرير بن عبد اهلل رضي اهلل عنو قال" :بايعت رسول اهلل صلى اهلل عليو وسلم على إقام الصالة ،وإيتاء
الزكاة ،والنصح لكل مسلم" أخرجو البخاري ومسلم .وعن ابن عمر رضي اهلل عنهما أن رسول اهلل صلى اهلل عليو
ؿبمدا رسول اهلل ،وإقام الصالة ،وإيتاء الزكاة،
وسلم قال" :بٍت اإلسالم على طبس :شهادة أن ال إلو إال اهلل ،وأن ً
وحج البيت ؼبن استطاع إليو سبيال ،وصوم رمضان"
(.)Al-Hadeeth Al-Bukhari: 4515
ولقد حذرت األحاديث الصحيحة من منع الزكاة فعن عبد اهلل بن مسعود رضي اهلل عنو ،عن رسول اهلل قال" :ما
ِّل لو يوم القيامة ُشجاعا أَقْرع حىت يُطَّو َق بو عنقو" (Al-Hadeeth Al-
من أحد ال يؤدي زكاة مالو إال ُمث َ

 ،)Nassai: 11018مث قرأ علينا النيب صلى اهلل عليو وسلم مصداقو من كتاب اهلل "وال زنسنب الذين يبخلون دبا
آتاىم اهلل من فضلو ىو خَتا ؽبم بل ىو شر ؽبم سيطوقون ما خبلوا بو يوم القيامة" (.)Al-Imran: 180
ولقد أوكل الفقو اإلسالمي لإلمام أو الرئيس مهمة ربصيل الزكاة وتوزيعها وفقاً ؼبصارفها احملددة شرعاً ،وذلك ما
اقتضى منطقاً على اغباكم أو اإلمام استخدام الوسائل اإلدارية لتنظيم ىذا األمر دبا سندم وييسر تنظيم ربصيل
وتوزيع الزكاة.
ويؤكد على ىذا اؼبعٌت الفنجري ( )2006الذي يرى أن َّ
"الزكاة ليست ؾبرد إحسان مًتوك الختيار اؼبسلم ،وإدنا
ىي فريضة إلزاميَّة ،يستوفيها ويل األمر من اؼبكلفُت هبا ،ويصرفها على اؼبستحقُت ؽبا .لذا كان اػبطاب القرآين للنيب
ِِ
ِ
ِ
ص َدقَةً تُطَ ِّه ُرُى ْم َوتَُزِّكي ِه ْم ِهبَا".
صلَّى اللَّوُ َعلَْيو َو َسلَّ َم  -بصفتو اإلمام ُ
"خ ْذ م ْن أ َْم َواؽب ْم َ
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) (Al-toba: 103فتحصيل َّ
الزكاة ليست مسئولية األفراد ،بل ىو وظيفة للدولة ،ألزم هبا اإلسالم حكوماتو ،ومل
يوكلها إىل األفراد؛ وذلك عبملة من األسباب ال َْزن ُس ُن بشريعة اإلسالم أن هتملو ).)Al-Fangri: 2006
إن الشريعة اإلسالمية تعد نظام شامل ومتكامل للحياة البشرية صبعا ،حدد اهلل هبا العالقة بُت العبد وربو ،والعالقة
بُت العباد فيما بينهم والعالقة بُت األمة اإلسالمية وغَتىا من الشعوب على صبيع األصعدة ،وأهنا ليس كما فهمها
الكثَتين منهم باقتصارىم واختزاؽبم للشريعة اإلسالمية يف الصالة والصيام والزكاة واغبجZara, Abdul ( .
 ) MuthAl-iff: 2017إال أن ذلك ال ينفي األركان العامة لإلسالم واليت تتمثل يف الفرائض اػبمس ومنها
الزكاة.
وتعمل ﺍلزكاﺓ على ﺍلقضاﺀ على ﺍلفقﺭ يف ﺍلمجتمع ﺍلمسلﻡ؛ ﺇﺫ ﺇنها تستهﺩﻑ ﺍلفقﺭﺍﺀ في ﺍلمقاﻡ ﺍألﻭل ،ﻭتﺫىﺏ
لسﺩ ﺍلحاجاﺕ ﺍألﻭلية لهﻡ؛ بل ﺇﻥ ﺍلمهمة ﺍألﻭلى للﺯكاﺓ ى ي ع الﺝ مشكلة ﺍلفقﺭ عالجاً جﺫﺭياً ﺃصيالً ال يعتمﺩ
على ﺍلمسكناﺕ ﺍلﻭقتية ،ﺃﻭ ﺍلم ﺩﺍﻭﺍﺓ ﺍل سﻁحية ﺍلﻅاىرة ).(Al-Bashir: 2012
ؽب ذا كانت أذنية الزكاة يف اإلسالمية ،باعتبارىا وسيلة أساسية حملاربة الفقر واحملافظة على اجملتمع اؼبسلم ،باإلضافة
للوسائل التطوعية األخرى كالصدقة وغَتىا .وللزكاة حكم كثَتة ،من أبرزىا :تطهَت النفس من الشح والبخل،
وتطهَت نفس الفقَت من اغبسد على األغنياء ،وسد حاجة اإلسالم واؼبسلمُت.
وهتدف الدراسة بشكل أساسي للتعرف على أحكام قانون تنظيم الزكاة الفلسطيٍت رقم ( )9لسنة ،2008
واؼبعوقات القانونية لتطبيق القانونية ،والتجربة العملية ؽبيئة الزكاة الفلسطينية .ومن خالل ىذه الورقة البحثية الوقوف
سنقف على واقع التنظيم القانوين واؼبؤسسايت للزكاة يف فلسطُت ،وأىم التحديات اليت تواجهها ،لنتطرق بعدىا إىل
أذنية تطبيق قانون الزكاة الفلسطيٍت ودوره يف إرساء اؼبزيد من الشفافية واؼبصداقية يف ربصيل وتوزيع أموال الزكاة،
ونتطرق أخَتاً إىل ذبربة ىيئة الزكاة الفلسطينية.
التنظيم المؤسساتي والقانوني للزكاة

إن كون الزكاة فريضة دينية وأداة مالية متميزة من أدوات اؼبالية العامة اإلسالمية ،جعل منها مؤسسة اجتماعية تقوم

الدولة برعايتها وتسيَتىا دبا سندم مصاحل اجملتمع ،إذ أن تنظيمها يف إطار مؤسسايت بدأ منذ بدء تشريع ىذه الفريضة
وكان مما تواتر علية الرسول صلى اهلل عليو وسلم وخلفائو رضي اهلل عنهم من بعده (.)Mansour: 2013
حيث يعد ربصيل َّ
الزكاة ليست مسئولية األفراد ،بل ىو وظيفة للدولة ،ألزم هبا اإلسالم حكوماتو ،ومل يوكلها إىل
األفراد؛ وذلك عبملة من األسباب ال َْزن ُس ُن بشريعة اإلسالم أن هتملها أبدا ):)Al-Fangri: 2006
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كثَتا من األفراد قد سبوت ضمائرىم ،أو يصيبها السقم ،فال ضمان للفقَت إذا ترك حقو ؼبثل ىؤالء.
ً
أوال :إن ً

ظ لكرامتو ،وصيانةٌ ؼباء وجهو أن يراق
ثانياً :يف أخذ الفقَت حقو من اغبكومة -ال من الشخص الغٍت -حف ٌ
بالسؤال ،ورعاية ؼبشاعره أن رنرحها باؼبن واألذى.

ثالثاً :إن ترك ىذا األمر لألفراد رنعل التوزيع عشوائيًا ،فقد ينتبو أكثر من غٍت إلعطاء فقَت واحد ،وقد يُغفل عن
احتياجا.
فقرا و ً
آخر ،فال يفطن لو أحد ،وردبا كان أشد ً
ابعا :إن صرف َّ
مقصورا على األفراد من الفقراء واؼبساكُت ،وأبناء السبيل ،فمن اعبهات اليت تصرف فيها
الزكاة ليس
رً
ً
َّ
الزكاة مصاحل عامة للمسلمُت ،ال يقدِّرىا األفراد ،وإدنا يقدِّرىا أولو األمر ،وأىل الشورى يف اعبماعة اؼبسلمة ،مثل
إعطاء اؼبؤلَّفة قلوهبم ،وإعداد العدَّة واعبهاد يف سبيل اهلل ،وذبهيز الدُّعاة لتبليغ رسالة اإلسالم يف العاؼبُت.
خامساً :إن اإلسالم دين ودولة ،وقرآن وسلطان ،وال بد ؽبذا السلطان وتلك الدولة من مال تقيم بو نظامها ،وتنفِّذ
بو مشروعها ،وال بد ؽبذا اؼبال من موارد ،و َّ
الزكاة مورد ىام ودائم ػبزانة الدولة أو لبيت اؼبال يف اإلسالم.
تقسيم تطور تاريخ الزكاة
شنكن تقسيم تطور تاريخ الزكاة إىل ثالثة مراحل وىي مرحلة العهد النبوي واػبلفاء الراشدين ،ومرحلة ما بعد عهد
اػبلفاء الراشدين ،ومرحلة منتصف القرن العشرين وما بعده.
أوال :العهد النبوي والخلفاء الراشدين

امتاز العهد النيب بإلزامية ربصيل الزكاة من األغنياء وتوزيعها على مصارفها ،عن طريق العاملُت يف الدولة اإلسالمية،
وقد أرسل النيب صلى اهلل على وسلم الصحابة لتحصيل الزكاة كفريضة من فرائض اإلسالم من البلدان اليت دخلت

اإلسالم ،كمعاذ بن جبل رضي اهلل عنو إىل اليمن .وظهر الديوان يف عهد النيب صلى اهلل عليو وسلم ،وىو الدفًت
الذي تسجل فيو اإليرادات والنفقات واحملتاجُت من عموم اؼبسلمُت وغَتىا من بيانات ،ويرجع بعض اؼبؤرخُت ذلك
لتأثر دولة اإلسالمية حينها باغبضارة الرومانية والفارسية اليت سبقت اغبضارة اإلسالمية بالتدوين والسجالت.
وكان منع الزكاة سبباً رئيسياً غبرب الردة يف عهد أبوبكر الصديق رضي اهلل عنو ،أما يف عهد عمر بن اػبطاب رضي
اهلل عنو اتسعت دولة اإلسالم واتسمت بتطور آليات ربصيل الزكاة وتوزيعها ،أما يف عهد عثمان بن عفان رضي اهلل
فقد ترك مهمة إخراج زكاة األموال الباطنة "وىي ما أمكن إخفاؤه من األموال :من الذىب ،والفضة ،وعُروض
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التجارة" إىل أرباهبا رفعاً للمشقة عنهم ،أما خالفة علي رضي اهلل عنو فلم تشهد أي تطور لتنظيم الزكاة ،وبقيت
كما ىي على عهد اػبلفاء.

ثانيا :ما بعد عهد الخلفاء الراشدين
اتسعت رقعة الدولة اإلسالمية يف عصر األمويُت والعباسيُت ،ونتيجة لالنشغال بالفتوحات اإلسالمية وكثرة واجبات
اغبكام والوالة ضعف االىتمام بتنظيم الزكاة ،ومل تعد كافية لسد حاجيات الدولة ،لذا اذبهت الدولة لفرض
الضرائب على الناس.
وكذلك اغبال كان يف عهد الدولة الفاطمية واألندلسية والعثمانية ،فلم يظهر أي اىتمام حقيقي بتنظيم الزكاة
كفريضة من فرائض اإلسالم ،نتيجة ألسباب متعددة أذنها بذخ اغبكام وانصرافهم عن تطبيق الشريعة اإلسالمية
وتفكك الدولة اإلسالمية وكثرة التقلبات السياسية فيها.
ثالثا :منتصف القرن العشرين وما بعده
شهد قطاع تنظيم الزكاة يف الدول العربية واإلسالمية ثورة إدارية ،تأثراً باغبداثة وتعدد القوانُت وتطور مفهوم
اؼبؤسساتية ،ويف ذلك تنقسم اؼبؤسسات اليت تقوم على تنظيم الزكاة إىل قسمُت:
المؤسسات الرسمية

سبتاز ىذه اؼبؤسسات أهنا تنظم الزكاة وفقاً للقانون ،وينظمها يف ذلك قانون عاد ًة ما يكون خاصاً يسمى قانون
الزكاة ،ينظم فيها القانون كافة تفاصيل تنظيم الزكاة من حيث التحصيل والتوزيع وآلية ذلك واؽبيكل التنظيمي
للجهاز اإلداري.
وزبتص ىذه اؼبؤسسات بعدة خصائص أذنها توحيد اعبهاز الذي يقوم على اعبباية والتوزيع ،ومعاقبة اؼبمتنع عن دفع
الزكاة ،وربدد أنواع األموال اليت تقع على الزكاة ،وتعدد طرق جباية الزكاة واليت عاد ًة ما تكون استقطاع من الراتب
بعد توافر شروط الزكاة .ومن ىذه الدول ،فلسطُت والسعودية وليبيا والسودان وباكستان وماليزيا.
وقد شرعت الدولة السعودية بتحصيل الزكاة رظبياً منذ تأسيسها ،وكان تتويج ىذا اإلجراء بصدور اؼبرسوم اؼبلكي رقم
 8634/28/2/17وتاري خ 1370/6/29ى  ،القاضي باستيفاء الزكاة الشرعية وفقاً ألحكام الشريعة اإلسالمية
بواقع ( )%2.5من األفراد والشركات الذين زنملون الرعوية السعودية ،مث أغبق بو فيما بعد رعايا دول ؾبلس التعاون
لدول اػبليج العربية (.)Al-Muzaini: 2018
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بينما بدأت فلسطُت بتطبيق قانون تنظيم الزكاة رقم ( )9لسنة ( )2008يف العام ( )2012وذلك بعد إسبام إنشاء
اؽبيكل اإلداري والتنظيمي لصندوق الزكاة الفلسطيٍت.
يف حُت أن الزكاة يف ماليزيا تتبع للمجالس الدينية يف الواليات وتتبع تلك اجملالس للسالطُت ،أما الواليات الفدرالية
الثالث  -وىي كواالؼببور وبوترا جيا والبوان  -فتقوم على صبع الزكاة فيها ىيئة صندوق الزكاة اليت تتبع مباشرة
إلدارة الشؤون الدينية يف ؾبلس الوزراء (.)Al-Adam: 2018
وشنكن سبكُت نظام الزكاة وذلك من خالل صبع اإللزامية من خالل صبع إدارة جهود إنفاذ القانون للزكاة اإلجبارية،
حبيث يتم توفَت التمويل اإلنتاجي اؼبقصود لتلبية االحتياجات التمويلية لإلنتاج باؼبعٌت الواسع ،أي ربسينها لألعمال،
سواء اإلنتاج والتجارة واالستثمار .استناداً إىل نوع التمويل اؼبنتج ،وشنكن تقسيمها إىل قسمُت ،وذنا :أوالً :سبويل
رأس اؼبال العامل ،وىي احتياجات التمويل لتحسُت الكميات واإلنتاج النوعي ،فضال عن التجارة ،وثانياً :سبويل
االستثمار ،دبا يشمل اؼبرافق اؼبتعلقة باالستثمار (.)Solihah: 2015

وشنكن القول جبواز استثمار أموا ل الزكاة يف أحوال قليلة ربكمها الضرورة كما ىو اغبال يف فلسطُت ،فقد تتوافر
أموال الزكاة ىذا العام وال تتوفر العام اؼبقبل ،بسبب منع دخوؽبا ،ففي مثل ىذه اغبالة شنكن القول جبواز استثمار
أموال الزكاة حفاظا على استمرارية الدخل للفقَت ،والقول هبذا ال ينايف القول بعدم االستثمار ،ألن القول باؼبنع مبٍت
على أن الزكاة دورية ربصل كل عام ،فمال الزكاة متحقق الوجود (.)Al-sefi: 2017
وينبغي التفرقة بُت ما تقوم بو اؼبؤسسات الرظبية من فرض الضرائب والرسوم عن صبع الزكاة وتوزيعها على مصارفها
احملددة شرعا .وللتفرقة بينهما علينا أن حندد بداية أوجو االتفاق واالختالف بُت معٌت الضريبة يف الفقو اإلسالمي
ومعناىا يف اصطالح االقتصاديُت (:)Al-Nadaf, Al-kurdi, Ghaith: 2017
أوجو االتفاق  :الضريبة يف الفقو اإلسالمي تفرضها الدولة على سبيل اعبرب واإللزام ،وكذلك عند االقتصاديُت

تفرضها الدولة جربا وإلزاماً ،والضريبة يف الفقو اإلسالمي وعند االقتصاديُت فريضة نقدية ال يقابلها نفع يعود على
اؼبمول.
أما أوجو االختالف:

 -1الضريبة يف اؼبفهوم اإلسالمي تستند يف فرضيتها إىل أصل شرعي من الكتاب ،أو السنة ،أو اآلثار الواردة عن
الصحابة الكرام ،يف حُت أن الضريبة يف اصطالح االقتصاديُت ال تعتمد يف فرضيتها على شيء من الشريعة ،بل قد
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تفرضها على أساس نظرية سيادة الدولة ،أو على أساس أن األفراد ملزمون حبكم كوهنم أعضاء يف اجملتمع باؼبشاركة
يف النفقات العامة اليت تقوم هبا الدولة.
 - 2تعد الضريبة من موارد الدولة يف العرف الدويل مورد الثابتة ،يف حُت أن الضريبة من وجهة نظر الشريعة تفرض
لظروف طارئة تعجز الدولة عن مواجهتها ،وليست تشريعاً أصيال بل استثنائيا.
المؤسسات الخيرية
وينتشر ىذا النوع من اؼبؤسسات على حنو واسع يف العامل العريب واإلسالمي ،خصوصاً يف اؼبناطق اؼبنكوبة ،وتتمتع

ىذه اؼبؤسسات بالدعم اغبكومي إدارياً ومالياً دون األخذ دببدأ اإللزام بدفع الزكاة ،وعادة ما تعتمد ىذه اؼبؤسسات
على الدور اإلعالمي والتوعية الثقافية بأذنية دورىا يف ربصيل الزكاة من الناس ،وعادة ما هتتم ىذه اؼبؤسسات
با لكم ،حبيث تتنوع أنشطتها لتشمل الزكاة بأنواعها والصدقة ،واؽبدف األساسي ؽبذه اؼبؤسسات تغطية مصاريف
مشاريعها وأنشطتها اإلغاثية ،وأغلب ىذه اؼبؤسسات تشتمل بأنشطتها دول أخرى حبكم الروابط اإلنسانية والدينية
والعرقية وغَتىا.
ومن ىذه اؼبؤسسات اليت أخذت سيطاً كبَتاً مؤسسة اإلغاثة اإلسالمية " " Islamic Reliefومقرىا بريطانيا،

ومؤسسة " ،"IHHومقرىا تركيا ،ومؤسسة " "MY CAREومقرىا ماليزيا ،.ومؤسسة " " ACTومقرىا
إندونيسيا.
ولقد ظهرت حديثا فكرة اعبمعيات التعاونية حبكم تطور اجملتمع اإلنساين دبا يتوافق مع الشريعة اإلسالمية .وهتدف
اعبمعيات التعاونية اإلسالمية لتقدمي اػبدمات اؼبالية للمستفيدين  ،من خالل صبع الزكاة ومشاريع الوقف وىذا يعد
من األدوات اؼبالية لتوزيع الثروات والقضاء على الفقر وبناء اقتصاد ينبض باغبياة وذلك من خالل إنشاء عالقة
أفضل بُت الفقراء واألغنياء (.)Jamiu: 2017
وال شك أن اؼبؤسسات اػبَتية تعتمد بشكل كبَت على اإلعالم واستخدام وسائل التواصل االجتماعي يف ذلك ،من
خالل الوسائل واألساليب اؼبقنعة للمتربع ،مرفقةً باإلحصائيات وطبيعة اؼبشاريع اليت تنفذىا .وتأكيداً على أذنية

اػبطاب اإلعالمي للمسلمُت وغَت اؼبسلمُت فقد تناولت دراسة بعنوان الدعوة يف وسائل اإلعالم من أجل استدامة
اؼبسلمُت ىذا اجملال اؽبام ،وأكدت على أذنيتو دراسة كالً من )2017( Hussein, Hassan, Yusuf
بقوؽبم :زنتاج اؼبواطنون العاؼبيون إىل أن يتعلموا عن اإلسالم واؼبسلمون اغبقيقيون .وشنكن أن يكون ىذا النهج جزءاً
من اؼبسؤوليات اليت يقوم هبا الدعاة اؼبسلمون أثناء نشر دعوهتم ،ودورىم يف تطوير وسائل اإلعالم اعبديدة ،وخاصة
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وسائل االعالم االجتماعية ،مهمة نشر اؼبعلومات عن اإلسالم ىو أكثر مالءمة .وأخَتا ،حان الوقت لإلسالم أن
يرتفع عرب وسائل اإلعالم بطريقة إرنابية من أجل زيادة استدامة اجملتمع اإلسالمي.
نظرة عامة لقانون تنظيم الزكاة الفلسطيني رقم ( )9لسنة (.)2002
نظم اؼبشرع الفلسطيٍت أحكام الزكاة وفقاً للشريعة اإلسالمية يف قانون تنظيم الزكاة رقم ( )9لسنة ()2008
والصادر عن اجمللس التشريعي الفلسطيٍت ،هبدف تنظيم الزكاة من خالل ىيئة مستقلة ومتخصصة بشؤون الزكاة يف
األراضي الفلسطينية ،ويأيت ذلك يف إطار تقدمي العون للفقراء واؼبساكُت يف ظل الظروف االقتصادية الصعبة اليت
تعيشها األراضي الفلسطينية.
وبدأ يف قطاع غزة يف يوليو من العام ( ) 2012العمل بالقانون الفلسطيٍت للزكاة ،وذلك من خالل ىيئة الزكاة
الفلسطينية ،حبيث تتشكل من خنبة من العلماء اؼبتخصصُت يف ؾبال الشريعة اإلسالمية واالقتصاد واإلدارة ،إضافة
إىل ؾبموعة من رجال األعمال ،وتسبب وجود بعض الثغرات القانونية يف القانون بتأخَت تطبيق القانون أربع سنوات
غبُت إرناد حلول قانونية لذلك.
وقد منح القانون أموال اؽبيئة االستقاللية عن أموال اغبكومة من خالل وجود نظام ؿباسيب وحسابات وقوائم مالية
وموازنات خاصة بالزكاة .فقد مشل قانون تنظيم الزكاة رقم ( )9لسنة ( )2008اثنُت وطبسُت مادة قانونية يف شبانية
أبواب ،مقسمة على النحو اآليت:
الباب األول :التسمية والتعاريف ،ومشل تعريفاً ؼبصطلحات القانون.
الباب الثاين :وجوب الزكاة وشروطها العامة ،ونص فيو على شروط الزكاة.
الباب الثالث :األموال اليت ذبب فيها الزكاة ومقاديرىا ،بأنواعها وتعددىا واختالف مقاديرىا.
الباب الرابع :ىيئة الزكاة الفلسطينية ،حيث تناول إنشاء ىيئة الزكاة الفلسطينية وىيكلها اإلداري ،ومهامها
واختصاصاهتا وتبعيتها.
الباب اػبامس :ربصيل الزكاة ومصارفها ،تطرق ؼبصارف الزكاة الثمانية ونسب الصرف لكل مصرف.
الباب السادس :العقوبات ،ونص على العقوبات الواجبة يف اؼبمتنع عن إخراج الزكاة.
الباب السابع :اإلقرارات والتظلمات ،نص على اختصاص ؿبكمة االستئناف الشرعية يف النظر بالطلبات والطعون
يف قرارات الزكاة اؼبستحقة أو التظلمات.
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الب اب الثامن :أحكام عامة ،ويشمل التأكيد على رجعية أحكام القانون للشريعة اإلسالمية فيما يتعلق باعبباية
والصرف ،والتأكيد على صالحية ؾبلس األمناء وؾبلس اإلدارة بعمل الئحة تنفيذية للقانون ،وخضوع حسابات
ىيئة الزكاة للرقابة واإلشراف من قبل ديوان الرقابة اؼبالية واإلدارية ،وسرية بيانات ىيئة الزكاة.
وال شك أن ىذا القانون جاء شبرة جهود مضنية يف سبيل تطبيق فريضة الزكاة من خالل صبعها وتنمية مواردىا،
وإنفاقها يف مصارفها الشرعية ،ربقيقاً ؼببدأ التكافل االجتماعي عرب تبٍت أنظمة مالية وإدارية ،تتوافق مع أحكام

الشريعة اإلسالمية ومعايَت اعبودة اؼبؤسسية .وقدم القانون تسهيالت من شأهنا تشجيع اؼبواطنُت على دفع الزكاة،
حبيث يتم خصم قيمة الزكاة اؼبدفوعة من الضريبة اؼبستحقة ،وذلك يؤدي اؼبواطن واجبو القانوين بدفع الضرييب وفقاً
لشعَتة تعبدية وىي دفع الزكاة.
حيث أوكل ؽبيئة الزكاة الفلسطينية القيام بعدد من اؼبشاريعِ ،مثل دعم اؼبشاريع اإلنتاجية الصغَتةَ ،ومشروع زكاة
َ
الفطرَ ،ومشروع اؼباء حيايتَ ،ومشروع تأىيل السجناء وعائالهتمَ ،ومشروع كفالة طالب العلم ،ومشروع األضاحي،
َومشروع الزي اؼبدرسي واغبقيبة اؼبدرسية وغَتىا من اؼبشاريع .وتعمل ىيئة الزكاة الفلسطينية مع اؼبؤسسات احمللية
والدولية وفقاً لربوتوكوالت ثنائية يف سبيل االرتقاء بتنظيم الزكاة وربصيل أكرب فائدة منها ،دبا زنسن اعبودة
االقتصادية للزكاة ،ودبا ال يدعى ؾباالً للشك فأنو ػبصوصية الوضع الفلسطيٍت اؼبأساوي واغبصار اؼبطبق وؿبدودية
الدخل يف فلسطُت فأنو ال شنكن ؽبيئة الزكاة أن تعمل وحدىا على سد حاجة الفقراء واحملتاجُت يف فلسطُت.

معوقات تطبيق قانون الزكاة الفلسطيني

ال شك أن حال قانون تنظيم الزكاة رقم ( )9لسنة ( )2008كحال أي قانون من حيث وجود قصور يف التشريع
وثغرات قانونية ،وذلك على الرغم من استناد القانون واستمداد أحكامو من الشريعة اإلسالمية بشكل أساسي
وكامل ،إال أنو القانون من صياغة إنسان يصيب وسنطأ .وتنقسم ىذه اؼبعوقات كاآليت:

 -1معوقات تتعلق بتشريع القانون وتطبيقو
وتشمل ىذه اؼبعوقات التايل:
أوالً :أن تشريع القانون مت دبوافقة اجمللس التشريعي يف قطاع غزة دون الضفة الغربية ،وذلك خالل فًتة االنقسام
الفلسطيٍت ،مما يطعن يف شرعية القانون.
ثانياً :الفجوة بُت إقرار القانون وتطبيقو ،واليت امتدت ؼبدة أربعة سنوات ،حيث مت إقرار القانون يف العام (،)2008

بينما مت تطبيقو يف العام (.)2012
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ثالثاً :تطبيق القانون يف قطاع غزة دون الضفة الغربية.
 -2معوقات تتعلق بالوضع العام في فلسطين

أىم ىذه اؼبعوقات ىي نقص اؼبوارد اؼبالية الالزمة لتفعيل عمل ىيئة الزكاة الفلسطينية ،يف ظل ازدياد نسبة الفقر

والبطالة يف اجملتمع الفلسطيٍت ،باإلضافة لفرض ضرائب مثل ضريبة الدخل وضريبة القيمة اؼبضافة مما يثقل كاىل
رؤوس األموال بالضرائب والديون.
وكذلك تقييد االحتالل اإلسرائيلي لتحويل األموال لداخل فلسطُت دبا فيها أموال الزكاة ،واليت تساىم بشكل كبَت
يف تغذية صندوق ىيئة الزكاة باألموال .مع األخذ بعُت االعتبار عدم وجود كادر متخصص ومستقل يف إدارة أموال
الزكاة.
 -3معوقات تتعلق بمتن القانون (.)Al-ga, Al-ashi: 2008

وتتعلق ىذه اؼبعوقات والصعوبات بنص مواد قانون تنظيم الزكاة يف فلسطُت ،وشنكن إصباؽبا كاآليت:

-

مل يشمل القانون يف الباب األول اػباص بتعريف اؼبصطلحات والتسمية إىل تعريف كالً من شاه جذع أو
ثٍت معز.
مل يتطرق القانون يف الباب الثالث اػباص باألموال اليت ذبب فيها الزكاة ومقاديرىا إىل الزكاة يف األسهم
والسندات والصكوك.

-

مل يتناول القانون يف الباب الثالث اػباص باألموال اليت ذبب فيها الزكاة ومقاديرىا إىل تعريف الوعاء الزكوي
مل يشر القانون لزكاة مالك األرض اؼبؤجر لألرض.
احتمال بعض النصوص أكثر من معٌت ،مما يتوجب إيضاحها.

-

مل شنيز القانون بُت الديون اليت تستحق حاالً (أقل من سنة) والديون غَت اؼبستحقة الدفع (أكثر من سنة).
عدم اكتمال كيفية ربديد مقادير الزكاة يف األموال اليت ذبب فيها الزكاة.
مل يوضح القانون أساس التقييم يف زكاة اؼبنتجات الصناعية.
القانون أشار لكيفية تعامل الضريبة مع الزكاة ،لكن قانون الضريبة مل يشر لكيفية تعامل الزكاة مع الضريبة.

-

-

قصور التشريع يف ربديد مدد وشكل ؾبلس األمناء واإلدارة ومواصفاهتم.
مل زندد القانون نسب الصرف لكل مصرف من مصارف الزكاة.
مل زندد القانون كيفية ربصيل الزكاة حال عدم وجود سيولة لدي اؼبكلف.
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الخاتمة
: خنلص إىل ؾبموعة من النتائج والتوصيات،بناءً على ما سبق ذكره
 دبا يقتضي إجراء مراجعة شامل، تعًتض تطبيق قانون الزكاة الفلسطيٍت ؾبموعة من اؼبعوقات والصعوبات-1
.للقانون قبل إقراره وتطبيقو
زبلص الدراسة أن تطبيق قانون تنظيم الزكاة مل يتم وفقاً إلجراءات إقرار ونشر وتطبيق القوانُت وفقاً للقانون
، والذي ينص على تطبيق القانون بعد شهر من إقراره يف اجمللس التشريعي ونشره اعبريدة الرظبية،الفلسطيٍت
.وتطبيقو يف سائر األراضي الفلسطينية يف آن واحد
توصي الدراسة ب تأجيل العمل بقانون تنظيم الزكاة الفلسطيٍت غبُت إقراره من اجمللس التشريعي الفلسطيٍت يف
.قطاع غزة والضفة الغربية بشكل موحد
تؤكد الدراسة على ضبالت توعية والتثقيف للمواطنُت بأذنية الزكاة من الناحية االقتصادية ودورىا يف ؿباربة
. باإلضافة للناحية الشرعية ووجوب إخراجها والتأكيد على فرضية الزكاة،الفقر والعدالة االجتماعية
 بعد أخذ اؼبشورة من،توصي الدراسة بتعديل نصوص قانون تنظيم الزكاة دبا يشمل اؼبالحظات سالفة الذكر
 قبل إقرار القانون دبا يضمن،أصحا ب االختصاص يف زبصصات القانون واإلدارة واالقتصاد والشريعة
 وكذلك االستفادة من القوانُت ذات الصلة كقانون الزكاة السعودي واليمٍت،سالمة القانون من أي عيوب
.واللييب وغَتىا من القوانُت ذات السبق

-2

-3
-4
-5
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