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اإن اخلو�ض يف مو�ضوع "اإدارة الزكاة"، يتطلب منا ا�ضتخدام ما ا�ضتجد من العلوم لتحقيق رفعة هذه الفري�ضة الربانية، فموروث 
العامة واملجتمعات "اأن الزكاة لو طبقت لأغنتنا وما كان يوجد فقري" وي�ضرب املثال بتجربة عمر بن عبد العزيز ر�ضوان اهلل 
عليه، ويحق لهم التمثيل لعلو رغبتهم يف معاجلة مع�ضلة احلاجة عمومًا والفقر خ�ضو�ضًا، فعمر بن عبد العزيز بعبقريته الفذة، 
اأح�ضن الإدارة ملرافق الدولة ومل يحقق النجاح يف الزكاة فقط، بل َحَمل النا�ض ب�ضدقه وعدله اإىل مراتب املجتمعات املحمدية 

احلقيقية، حتى قيل اأن الذئب ت�ضالح مع الغنم.
ويف املقابل جند من ل ي�ضجع اإقامة املوؤ�ض�ضات الزكوية، بحجة اأن يد املنفق الي�ضرى ل ينبغي اأن تعلم ما اأنفقت ميناه، بني هذا 
وذاك جند اأن العتماد على همم النا�ض فقط ي�ضر مب�ضالح الفقراء، فالنف�ض حتتاج التذكري، ف�ضاًل عن اأن تتبع الفقراء من 
اأمرًا ع�ضريًا، وهو ما ا�ضطرنا لبناء موؤ�ض�ضات الزكاة وا�ضتخدام العلوم الجتماعية والإدارية واملحا�ضبية  اأ�ضبح  قبل الأغنياء 

والت�ضويقية واحلا�ضوبية وغريها للنهو�ض بها، وب�ضكل يليق بالإ�ضالم وامل�ضلمني.
واليوم موؤ�ض�ضات الزكاة اأ�ضبحت من احتياجات الع�ضر احلا�ضر، ولكن من يقيمها؟ من يرعاها؟ ما اأهدافها؟ من ينفق عليها؟ 
من يديرها؟ كيف تدار؟ ما هي حدود عملها؟ هذه الأ�ضئلة وغريها ل بد من الإجابة عليها، لطماأنة اجلمهور بقطبيه املزكني 

وامل�ضتفيدين من اأ�ضحاب امل�ضارف الثمانية.
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اأهداف ال�سهادة :
متكني اإدارات الزكاة الت�ضغيلية من النهو�ض بفنيات ت�ضيري جمع الزكاة و�ضرفها. . 1
متكني جهات ت�ضويق موؤ�ض�ضة الزكاة من التوا�ضل مع اجلمهور واجلهات الإعالمية بلغة مب�ضطة.. 2
متكني مندوبي املوؤ�ض�ضة يف املناطق من التوا�ضل مع اجلمهور بلغة مي�ضرة بثوب فقهي.. 3
تاأمني خدمات احت�ضاب الزكاة مبعادلت فنية حتاكي النظم املحا�ضبية واملالية املعروفة.. 4
تنميط اآليات الحت�ضاب مما ي�ضهل اعتماد الحت�ضاب الإلكرتوين.. 5

امل�ستهدفون  بال�سهادة:
موظفوا الإدارات الر�ضمية بتعمق للقيادات العليا وب�ضكل عام خمتلف املوظفني يف هذه الإدارات.. 1
القطاع الأهلي املنظم  حيث ل تنظيم ر�ضمي لالإدارتني. 2
للمهتمني بهذين املالني لت�ضنيفهما من املوارد العامة يف اللغة املالية املعا�ضرة ولي�ض ال�ضرعية من جانب.. 3
ال�ضرعيون املهتمون ب�ضوؤون التنظيم املعا�ضرة، ويف مقدمهم املدققني ال�ضرعيني وامل�ضت�ضاريني املاليني.. 4
جمهور املزكني والواقفني لتنمية الثقة لديهم بوجود ال�ضوابط املهنية وال�ضرعية، ليكون ذلك حافزًا لهم ملزيد بذل يف �ضبيل اهلل اأو . 5

مزيد دعوة بني اأقرانهم ملثل هذا.
اجلهات املالية الر�ضمية يف م�ضلحة ال�ضرائب والبنوك ويف مقدمها املركزي منها.. 6
القطاع املايل يف املجتمع عمومًا ملا له من مردود ثقة وم�ضداقية  اإن  اطمئنوا لل�ضوابط واملنهجية واملعا�ضرة يف التعاطي.. 7
عموم الراغبني مبزيد ثقافة يف املال الإ�ضالمي املفرو�ض وامل�ضنون.. 8
وهو املاأمول طلبة املار�ض الثانوية واجلامعية لن�ضتهدف البناء امل�ضتقبلي يف تفكريهم لأنف�ضهم وجمتمعهم بطرفيه القادر واملحتاج. . 9



 1.  اإدارة املوؤ�س�سة الزكوية والنظام الداخلي
• اإي�ضال الفكر الإداري املتقدم للمتدربني.	
• اإي�ضال فكرة النتظام الداخلي واأ�ض�ضه. 	
• تاأمني التفاعل التمثيلي لالأفكار الإدارية.	

2.  الت�سويق الزكوي
• تاأمني فكرة التوا�ضل مع اجلمهور.	
• اعتماد املعا�ضر من اأ�ضاليب التوا�ضل.	
• املقدرة على التوا�ضل مع خمتلف �ضرائح املجتمع.	
• عر�ض املوؤ�ض�ضة ب�ضورة حمببة وجاذبة للجمهور.	

3.  فقه الزكاة
• تو�ضيح الإطار ال�ضرعي للعمل الزكوي.	
• تو�ضيح تق�ضيمات الأموال املعا�ضرة زكويًا.	
• التعريف بزكاة الفطر وزكاة املال.	
• تو�ضيح الفروق بني الزكاة وال�ضرائب.	

4. حما�سبة الزكاة
• تو�ضيح اأ�ض�ض وخطوات احت�ضاب الزكاة.	
• الحت�ضاب العملي لزكاة مناذج الأموال املعا�ضرة.	
• التعرف على قاعدتي احت�ضاب الزكاة 	

قاعدة �ضايف راأ�ض املال العامل. . 1
قاعدة �ضايف حقوق امللكية )موارد الأموال(.. 2

• تنميط اآلية الحت�ضاب.	

5. ت�ساوؤلت معا�سرة حول الزكاة والإجابة عليها
• تو�ضيح اأكرث الفتاوى املعا�ضرة �ضوؤاًل.	

�سهادة الخت�سا�سي الإ�سالمي  املعتمد  يف اإدارة الزكاة

برنامج ال�سهادة:


