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 عنوان المداخلة: صندوق الزكاة اإلماراتي: الریادة والتمیز في الخدمات اإللكترونیة

  المحور السادس المحور المستهدف:
  خدمات إلكترونیة متمیزة تمكن صندوق الزكاة اإلماراتي على مر أعوامه العشر من تقدیمالملخص:

  من مكانه من خالل هاتفه المتحرك،فتمكن المزكي من تأدیة زكاته، دفع الزكاة بطرق مبتكرة تیسر عملیة
أو من خالل الموقع اإللكتروني للصندوق، أو من خالل الرسائل النصیة، أو بواسطة الصرافات اآللیة 

ومن الخدمات ، الخاصة بالصندوق، أو من خالل الصرافات اآللیة الخاصة بالبنوك والمصارف
صندوق طرح أول البرامج عن كیفیة احتساب أنواع الزكاة ال بهاالتي انفرد المتمیزة واإلبداعات الجلیلة 
، سواء كانت زكاة شركات تجاریة أو صناعیة، أو زكاة أسهم، كما تبنى الصندوق نحو المختلفة الكترونیا

 هذا ما  مشروعا تهدف جمیعها لخدمة مختلف شرائح المجتمع، وتنبع من مصارف الزكاة الشرعیة،21
بین المؤسسات الزكویة على مستوى الخلیج والمنطقة العربیة جعل الصندوق یحتل الصدارة والریادة 

، وأصبح مصدرا لتصدیر الخبرات تقتدي به المؤسسات األخرى. واإلسالمیة
 : الریادة، الخدمات االلكترونیة، الزكاة، صندوق الزكاة االماراتي.الكلمات المفتاحیة

 
Résumé : Au cours de dix ans, le Zakat Fond (EAU) a pu présenter des services électroniques 
remarquables avec des moyens novateurs facilitant les opérations de versement de la Zakat. 
Ceci permet a l’intéressé d’effectuer sa Zakat au moyen de son mobile, de site électronique du 
Fond Zakat, des messages textes, ou des distributeurs automatiques de billets (DAB) du  Fond 
Zakat ou des banques. Parmi les services et les prestations offerts par le Fond Zakat : 
présenter le premier programme concernant la façon de calculer les différentes sortes de Zakat 
électronique que ce soient celles appartenant aux sociétés commerciales industrielles ou 
stocks Zakat. 

Le Fond Zakat a aussi présenté 21 projets dans la plupart a pour but  fournir des services et 
des prestations a la société. Ce ci a permis au Fond Zakat d’être classé parmi leaders aux 
niveau de la région du Golf, le territoire arabe et islamique. Celui –ci est devenue une source 
d’exportation de l’experience imitée par beaucoup d’établissements. 

Mots-clés: le leadership, des services électroniques, Zakat, le Zakat Fond (EAU) 
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 من ارتباطها بأهداف ي الزكاة ركن من أركان اإلسالم، تتجلى أهمیتها في الواقع االقتصادالمقدمة:
المجتمع االقتصادیة ممثلة في العدالة، والكفاءة والنمو، واالستقرار، ومن دورها المحوري في عالج 

المشكالت االقتصادیة، وتحسین أداء اقتصادیات المجتمعات المسلمة وتطویرها، هذا ما یحتم ضرورة قیام 
مؤسسات تتولى تنظیم هذه الفریضة تحصیال وتوزیعا، وذلك الن تلك األهمیة ال تظهر إال عن طریق 

القیام بتنظیم دقیق للزكاة وبوضع أطر مؤسساتیة لها، وبالفعل كما تطور التشریع الزكوي مع تطور 
الزمان، فقد تطور البعد المؤسسي للزكاة-أیضا-وتجلى بصورة أكثر وضوحا بدءا بعهد الخلفاء الراشدین، 

ومرورا بالدول اإلسالمیة المتالحقة، وٕالى عصرنا الراهن، الذي تعددت فیه أشكال التنظیم المؤسسي 
 المسؤول عن تطبیق فریضة الزكاة ومسمیاته من قطر إلى آخر.

 تم إنشاء صندوق الزكاة اإلماراتي، والذي سعى منذ نشأته وحتى الیوم في التفرد 2003    وفي سنة 
والریادة في تقدیم ما أفضل ما لدیه من أجل خدمة فریضة الزكاة، بحیث قدم الصندوق العدید من 

الخدمات االلكترونیة بطرق مبتكرة لتیسیر عملیة حساب ودفع الزكاة، هذا ما جعل الصندوق یحصد 
 الصدارة والریادة بین المؤسسات الزكویة على مستوى الخلیج والمنطقة العدید من الجوائز، ویصل إلى

 مصدرا لتصدیر الخبرات تقتدي به ، لیصبحالعربیة واإلسالمیة بمشاریعه وخدماته االلكترونیة الرائدة
، وتهدف هذه الدراسة إلى التعرف على هذه التجربة الرائدة لالستفادة من الطرق المبتكرة الصنادیق األخرى

 لدفع وحساب الزكاة.

    وقبل الخوض في عرض تجربة صندوق الزكاة اإلماراتي، البد من استعراض عدد من الموضوعات، 
التي تعد بحق أسس نظریة تنطلق بها الدراسة، وذلك بالتعرض للجانب النظري للدراسة، من خالل تبیان 

 ماهیة الزكاة، والتعرض لمصارفها، واإلشارة ألهمیتها االجتماعیة واالقتصادیة.

 :الزكاة في اللغة  -1

الزكاة ركن من أركان اإلسالم وشعیرة من شعائره التعبدیة، وتعتبر الركن الثالث بعد الشهادتین والصالة، 
وتعني في اللغة النماء والطهارة لقوله عز وجل: (ُخٌذ من أموالهم َصَدقًة ٌتَطَهٌرهم وتزكیهم بها وصل علیهم 

وسمیت الزكاة ألنها تزید في المال الذي أخرجت منه، وتقیه  1)إن صلوتك سكن لهم واهللا سمیع علیم
  .، أي بمعنى یطهر ویزید2اآلفات كما قال ابن تیمیة : نفس المتصدق تزكو، وماله یزكو

 عرف الفقهاء الزكاة من الناحیة الشرعیة بتعریفات متعددة لكنها تنصب في الزكاة في االصطالح: -2
فعرفها الحنفیة بأنها تملیك جزء مخصوص من مال معنى واحد وٕان اختلفت في المعنى والتعبیر، 

. وعرفها الشافعیة بأنها اسم لما 3مخصوص لشخص مخصوص، عینه الشارع لوجه اهللا تعالى
. وتعریفها عند الحنابلة هو أنها حق واجب في مال 4یخرج عن مال أو بدن على وجه مخصوص
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، أما الزكاة عند المذهب المالكي هي إخراج 5مخصوص لطائفة مخصوصة في وقت مخصوص
. 6جزء مخصوص من مال مخصوص بلغ نصیبا لمستحقیه إن تم الملك وحول غیر معدن وحرث

ویظهر مما سبق أن تعریف المذاهب األربعة للزكاة تدور حول معنى واحد وهو الحصة المقدرة من     
المال التي فرضها اهللا تعالى للمستحقین.  

  تعرف الزكاة من الناحیة االقتصادیة بأنها فریضة مالیة، تقتطعها المفهوم االقتصادي للزكاة: -3
الدولة أو من ینوب من األشخاص العامة أو األفراد قسرا وبصفة نهائیة، دون أن یقابلها نفع 

معین، وتفرضها الدولة طبقا للمقدرة التكلیفیة للمول، وتستخدمها في تغطیة المصارف الثمانیة 
ضیات السیاسة المالیة العامة لإلسالم. فالزكاة فریضة تالمحددة في القرآن الكریم، والوفاء بمق

إجباریة من جهة التحصیل وهذا ما یجعلها تلتقي مع الضریبة في وجود عنصر اإللزام بهما، وفي 
أنهما تؤدیان إلى سلطة عامة، غیر أنهما یختلفان من حیث أساس تشریع كل منهما، فالزكاة احد 

الفروض الدینیة واألركان الخمسة لإلسالم أما الضریبة فهي من وضع الحاكم لمصالح معینة، 
من حیث الثبات، فطالما أن الزكاة مصدرها التشریع السماوي، فإنها تتسم بالثبات واالستقرار من و

مكان آلخر ومن زمان آلخر، بینما نجد أن قواعد ومبادئ الضریبة تقبل التعدیل والتغییر حسب 
الحاجة، الضریبة محصورة األهداف في األمور المادیة، أما الزكاة فلها أهداف روحیة وخلقیة 

وٕانسانیة. 
مصارف الزكاة ثمانیة ال یجوز صرفها إلى غیرهم وهم المذكورون في قول اهللا   مصارف الزكاة: -4

َقاِب َواْلَغاِرِمیَن (تعالى  َدَقاُت ِلْلُفَقَراِء َواْلَمَساِكیِن َواْلَعاِمِلیَن َعَلْیَها َواْلُمَؤلََّفِة ُقُلوُبُهْم َوِفي الرِّ ِإنََّما الصَّ
  7)َوِفي َسِبیِل اللَِّه َواْبِن السَِّبیِل َفِریَضًة ِمَن اللَِّه َواللَُّه َعِلیٌم َحِكیمٌ 

في هذه اآلیة توضیح وتفصیل لمصارف الزكاة، أي للجهات التي تستحق الزكاة، وسیتم شرحها بقلیل من 
 التفصیل كما یلي:

فهم أول من جعل اهللا لهما سهًما في أموال الزكاة. وهذا یدلنا على أن الهدف الفقراء والمساكین:  -أ
األول من الزكاة، هو القضاء على الفقر والعوز، وقد اختلف الفقهاء في تحدید مفهوم كل اللفظین 

على حدا، فالمالكیة والحنفیة أجمعوا  على أن الفقیر یملك أقل من كفایته (حاجته) األساسیة، 
والمسكین ال یملك شيء أصال، إال أن الفقیر یتعفف في السؤال، أما المسكین فال یسأل، 

.أما الحنابلة والشافعیة أجمعوا على أن الفقیر ال یملك شیئا، 8فالمسكین برأیهم أشد حاجة
، أي أن المسكین هو المتعفف في السؤال، والفقیر یسأل لسد 9والمسكین من یملك أقل من كفایته

(لیس المسكین الذي ترده التمرة والتمرتان :عوزه، وهذا یتفق مع حدیث النبي صلى اهللا علیه وسلم
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 وبالرغم من هذا االختالف إال انه یمكن القول 10)وال اللقمة واللقمتان، إنما المسكین الذي یتعفف
هم المحتاجین الذین ال یجدون كفایتهم.  

العاملون علیها: ویقصد بهم كل الذین یعملون في الجهاز اإلداري لشئون الزكاة، من جباة -ب
یحصلونها ومن خزنة وحراس یحفظونها، ومن كتبة وحاسبین یضبطون واردها ومصروفها، ومن 
موزعین یفرقونها على أهلها... كل هؤالء جعل اهللا أجورهم في مال الزكاة، لئال یؤخذ من أرباب 

األموال سواها، وللتنبیه على أن تكون للزكاة حصیلة قائمة بذاتها، ینفق منها على القائمین 
بأمرها. ویشترط فیمن یعمل في شؤون الزكاة أن یكون مسلما، بالغا، علیما بأحكام الزكاة-إذا 

 كانت مهمته تقتضي ذلك-
المؤلفة قلوبهم: وهم الذین یراد تألیف قلوبهم باالستمالة إلى اإلسالم أو التثبیت علیه. أو یكف  -ت

شرهم عن المسلمین، أو رجاء نفعهم في الدفاع عنهم، أو نصرهم على عدو لهم، أو نحو ذلك. 
ویمكن صرف سهم المؤلفة قلوبهم في هذا العصر لمن یدخلون في اإلسالم تشجیعا لهم، أو 

لبعض الهیئات أو الجمعیات ترغیبا لهم لمساندة المسلمین، ولبعض الشعوب اإلسالمیة الفقیرة 
 التي یغریها األعداء للتخلي عن اإلسالم.

الرقاب: أي تصرف الزكاة في فك الرقاب، وهو كنایة عن تحریر العبید واإلماء من نیر الرق -ث
 والعبودیة. 

الغارمون: الغارم هو الذي علیه دین ال یستطیع سداده، وهو نوعان الغارم لمصلحة نفسه فهو  -ج
الذي استدان لتأمین كفایته في حاجاته األساسیة وحاجات من یعول أو الذي أصابته جائحة 

ذهبت بماله، فاضطر لالستدانة وهذا یعطى من الزكاة، أما النوع الثاني فهم الغارمون لمصلحة 
 الغیر وهم الذین یغرمون إلصالح ذات البین.

في سبیل اهللا: قال ابن األثیر سبیل اهللا عام یقع على عمل خالص سلك به طریق التقرب إلى اهللا  -ح
عز وجل بأداء الفرائض والنوافل وأنواع التطوعات، وٕاذا أطلق فهو في الغالب واقع على الجهاد، 

 . 11حتى صار لكثرة االستعمال كأنه مقصور علیه
 أرض لیس له فیها مال فيابن السبیل: ویقصد بهذا المصرف إعطاء الشخص المسافر الغریب  -خ

من الزكاة، فإن كان غنیا فیأخذ هذا المال على سبیل القرض الحسن على أن یرده بعد عودته 
إلى وطنه ، وٕان كان فقیرًا فال یرده باعتباره من الفقراء والمساكین ویعطى له ما یكفیه حتى یعود 

 إلى وطنه.

  للزكاة أهمیة بالغة، تتمثل أهمها فیما یلي::أهمیة الزكاة: -5
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تعتبر الزكاة أداة نقدیة ومالیة مساعدة ومكملة ألدوات السیاسة النقدیة والمالیة في مجال تحقیق - 
 من الدخل القومي في مرحلة الجمع 12٪14٪ إلى 10االستقرار النقدي، فمن خالل التأثیر في نسبة 

والتحصیل أو في مرحلة اإلنفاق والتوزیع فهي تساهم في التخفیف من حدة االضطرابات النقدیة. 
- تؤدي الزكاة إلى زیادة المیل الحدي والمتوسط لالستهالك لدى مستلمیها وذلك في المدى القصیر وهذا 

ما یؤدي إلى ارتفاع دالة االستهالك الكلي في المجتمع. 

- تعتبر الزكاة أداة فعالة لحفز األموال والثروات المعطلة والصالحة للنماء للمشاركة في اإلنتاج، فهي 
تعمل على تحویل الموارد المكتنزة إلى مجاالت االدخار وقنواته الرسمیة، وبالتالي زیادة القدرات 

االستثماریة وتنمیة التراكم الرأسمالي في المجتمع.  

-تساعد الزكاة في الحد من الفقر ورفع مستوى المعیشة لمستحقیها. 

-تضمن الزكاة توزیع العائد االقتصادي، وتحقیق العدالة االجتماعیة حتى ال یكون المال متداوال بین 
األغنیاء فقط. 

 وهذا بدوره یقلل من عنصر المخاطر ویرفع ،13- تعمل الزكاة على توفیر مناخ اجتماعي وسیاسي مستقر
من المیل لالستثمار. 

  یتضح مما سبق أن للزكاة دور اقتصادي واجتماعي كبیر، هذا ما یحتم ضرورة قیام مؤسسات تتولى 
تنظیم هذه الفریضة تحصیال وتوزیعا. وبالفعل قامت العدید من الدول اإلسالمیة بإصدار قوانین تنظم 

جبایة الزكاة وتوزیعها في مصارفها الشرعیة عبر إقامة هیاكل إداریة تعنى بتنظیم شؤون الزكاة. 

هیئة زكویة اتحادیة تحظى بإشراف وشرعیة حكومیة، تهدف  تعریف صندوق الزكاة اإلماراتي: -6
إلى زیادة الوعي بالزكاة وترسیخ مفهوم فاعلیة الزكاة ودورها الهام في مجال التنمیة على صعید 
الفرد والمجتمع، وتعمل على إحیاء هذه الفریضة تطبیقا وممارسة لتستفید منها شرائح المجتمع 

، ویضع الصندوق في أعلى سلم أولویاته 14المحتاجة على اختالفها وذلك وفقا للمصارف الشرعیة
تحقیق مجتمع متكافل اجتماعیا ومتالحم إنسانیا، وینشط في مجال تنمیة العمل الخیري وخدمة 

 اإلنسان المحتاج وفق أسس الشریعة اإلسالمیة.

، ووضع نصب عینیه إنشاء مؤسسة قویة ذات أسس وأهداف، 2004بدأ عمل بصندوق الزكاة في       
وأن تكون صرحا زكویا یعتد به، ومن أجل هذا الهدف قسم العمل على ثالث مراحل: 
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: والتي بدأت بزیارات لصنادیق الزكاة بمجلس التعاون الخلیجي، للتعرف 2007-2005المرحلة األولى 
إلى نظم العمل بها والخدمات التي تقدمها، ومن ثم تشكیل فرق عمل قامت بدراسة وتحلیل جمیع الخبرات  

بتلك المؤسسات. 

 بحیث قدم الصندوق العدید من المشاریع غیر 2010-2008 لتأتي المرحلة الثانیة مرحلة االنطالق 
المسبوقة على مستوى صنادیق الزكاة.  

،  بحیث تبنى الصندوق خاللها خطة إستراتیجیة ترتكز على تحقیق مجتمع 2013-2011المرحلة الثالثة 
:  15متالحم محافظ على هویته، ومن أجل الوصول إلى ذلك تم وضع أربعة أهداف هي كالتالي

-المساهمة في زیادة الوعي بمفهوم الزكاة. 

-زیادة وتنمیة موارد الصندوق من الزكاة والموارد المالیة األخرى. 

-المساهمة في تحسین المستوى المعیشي للفئات المستحقة. 

-ضمان أن كل الخدمات اإلداریة تتم بجودة عالیة وبكفاءة وشفافیة وفي الوقت المحدد. 

وعرفت هذه المرحلة بمرحلة التمكین والتي أصبح فیه الصندوق مصدرا لتصدیر الخبرات تقتدي به    
الصنادیق األخرى، ومن خالل تلك المراحل استطاع الصندوق الوصول إلى الصدارة والریادة بین 

المؤسسات الزكویة على مستوى الخلیج والمنطقة العربیة واإلسالمیة بمشاریعه وخدماته االلكترونیة الرائدة. 

 صندوق الزكاة اإلماراتي: - إنجازات7

-یعتبر الصندوق أول مؤسسة زكویة في العالم تطرح آلیة الدفع إلكترونیا، وأول مؤسسة تطرح براءة 
 اختراع لجهاز الدفع اآللي للزكاة.

-خدمات إلكترونیة عدیدة ورائدة، من بینها زكاة فون، جهاز المحصل اإللكتروني، جهاز الصرافات 
 اآللیة...إلخ

منها شهادات مصنف في برنامج زكاة الشركات التجاریة، ومصنف  -حصول الصندوق على عدة جوائز،
 ومنصف في برنامج زكاتي موبایل، وتحصل الصندوق على شهادة ،في برنامج زكاة الشركات الصناعیة
وجائزة أفضل خدمة إلكترونیة مقدمة للجمهور على مستوى دول مجلس مصنف في برنامج زكاة أسهمي، 

في مجال ، فضًال عن جائزة اإلمارات لألداء الحكومي المتمیز 2011التعاون، والُمنظمة في الكویت عام 
وحصد الصندوق جائزة حكومة اإلمارات اإللكترونیة عن فئة أفضل خدمة رضا العمالء والموارد البشریة، 
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، وجائزة اإلمارات لألداء الحكومي المتمیز ضمن برنامج الشیخ خلیفة للتمیز 2011مقدمة للجمهور في 
  جائزة أفضل خدمة حكومیة عبر الهاتف المحمول، جانبالحكومي (خدمة المتعاملین)، إلى

، 2004:10002، واإلیزو 2007:10001، واإلیزو 2008: 9001وحاز كذلك شهادات الجودة اإلیزو 
ومن آخر وأبرز ، الخاصة بنظام إدارة رضا المتعاملین ومالحظاتهم وشكواهم. 1003:2007واإلیزو 

الجوائز التي تحصل علیها صندوق الزكاة جائزة الحكومة اإللكترونیة لدول مجلس التعاون الخلیجي، عن 
 .162013سنة فئة أفضل بوابة إلكترونیة حكومیة 

 مشروع خیري واجتماعي نابع من المصارف الشرعیة للزكاة، وهي مشاریع تخدم جمیع 21-تنفیذ نحو 
 الفئات المحتاجة.

  دولة إسالمیة وغیر إسالمیة.35-نجح الموقع اإللكتروني للصندوق في نیل ثقة األفراد من 

  خدمات الصندوق اإللكترونیة:- 8 

تماشًیا مع التطور التكنولوجي وسعًیا من الصندوق لخدمة المتعاملین بتمیز، قام صندوق الزكاة بعدة  
مبادرات إلكترونیة وذكیة، منها: 

، وحازت على براءة اختراع من 2006: تم إطالق هذه الخدمة سنة تطبیقات الهاتف المتحرك -أ
، وهي ال تتطلب اشتراكا وال 2011وتم تحدیثها سنة ، مكتب المصنفات الفكریة بوزارة االقتصاد

تحمیال، كما أنها مجانیة، وتعتبر أسرع من التقدیم المباشر، وهي الخدمة األولى من نوعها في 
العالم لخدمة حساب ودفع أموال الزكاة عبر أجهزة الهاتف المتحرك من خالل البطاقات االئتمانیة 

، ویتم استخدام الهاتف المتحرك عبر 17المختلفة بالتعاون مع مؤسسة اإلمارات لالتصاالت
وهذا التطبیق یخدم ثالث خیارین، االتصال من الهاتف المتحرك، أو إرسال رسالة نصیة قصیرة، 

  المزكون، مستحقو الزكاة، والمستفتون:فئات من المتعاملین وهم

یتضمن خدمة دفع الزكاة عن طریق الرسائل النصیة القصیرة، كما یتضمن التعریف بخدمات : القسم األول
 دفع الزكاة التي یوفرها صندوق الزكاة وكیفیة االستفادة منها.

یتضمن خدمات تقدیم طلب الزكاة، ونبذة عن المشاریع التي یدعمها صندوق الزكاة،  : القسم الثاني
 .وتواریخ تقدیم الطلبات المخصصة لكل مشروع

: تتیح هذه الخدمة لجمیع المتعاملین إمكانیة تقدیم أسئلتهم واستفتاءاتهم الزكویة من خالل القسم الثالث
 ساعة وهي تعمل على تبسیط اإلجراءات وتقلیل 24 ویتم الرد علیها خالل  القصیرةالرسائل النصیة
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هذا ، كما یتضمن زمن الخدمة للمتعاملین وتخفیف الضغط على الموظفین واالستثمار األمثل ألوقاتهم
 .برامج حساب الزكاة بأنواعها (لألفراد، والشركات) وزكاة األسهمالقسم 

أجهزة الصراف اآللیة للصندوق:   -ب

جاءت هذه المبادرة في إطار استمراره في انتهاج أسالیب عصریة تسهم في تیسیر أداء فریضة الزكاة 
تحت شعار «رؤیة عصریة لفریضة شرعیة»، وترجمة للخطة اإلستراتیجیة والتشغیلیة وألهداف الصندوق 

في التوسع واالنتشار للوصول إلى أكبر شریحة ممكنة لتحقیق التوعیة بفریضة الزكاة، ویساهم الجهاز في 
 ساعة، وأن معدل الوقت الالزم لتنفیذ الخدمة هو 24تیسیر عملیة احتساب ودفع الزكاة على مدار ال 

خمس دقائق، كما أن سداد أموال الزكاة عن طریق الصرافات اآللیة التابعة لصندوق الزكاة ال یتطلب دفع 
أي رسوم، ویستطیع المزكي تقدیم زكاته من خالله إما نقدا أو بشیك أو من خالل البطاقات البنكیة 

إن أي حركة إیداع أو سحب من وبمختلف أنواعها، كما أن األجهزة مبرمجة لقبول جمیع أنواع العمالت، 
الجهاز مربوطة بالحسابات المركزیة للصندوق، فضًال عن حصول المزكي بعد عملیة الدفع إلكترونًیا 

على إیصال بتفاصیل العملیة.  

 صرافا آلیا على 2291   بلغ عدد أجهزة الصراف اآللیة التي یوفرها صندوق الزكاة العام الحالي إلى 
مستوى الدولة بهدف توفیر أفضل السبل وأیسرها للمزكین لسداد أموال زكاتي الفطر والمال حتى یمكنهم 

 صرافا آلیا 1775سدادها في أیام العطالت ودون التقید بأوقات العمل الرسمیة. إضافة إلى أن هناك 
تابعا للبنوك والمصارف اإلسالمیة منتشرة على مستوى إمارات الدولة للتیسیر على المزكین من المواطنین 

 500والمقیمین عالوة على إبرام اتفاقیة مع “ماكس فوكس” للخدمة السریعة والتي بموجبها یتم توفیر 
 .صراف آلي إضافي موزعة أیضا على مستوى الدولة

 وهي خدمة مقدمة للمزكین حیث یتوجه مندوب من صندوق الزكاة جهاز المحصل اإللكتروني:-ت
لمقر المزكي مباشرة واستالم زكاته سواء نقدیة أو بشیك، وتقدیم إیصال إلكتروني بقیمة الزكاة من 

. 18خالل جهاز المحصل اإللكتروني

 هذه الخدمة تمكن المزكي من دفع زكاته عن طریق الموقع االلكتروني لصندوق الزكاة أون الین:-ث
الزكاة عبر االستقطاع من بطاقة االئتمان أو الدرهم االلكتروني، أو عن طریق بوابتي دبي 

وفي ضوء هذه الخدمة، یستطیع اإلماراتي أو أي مواطن آخر االلكترونیة، وابوظبي االلكترونیة، 
في العالم الدخول إلى موقع صندوق الزكاة الحكومي على اإلنترنت وحساب ما علیه من زكاة 

وسداد المبلغ المطلوب باستخدام بطاقات فیزا أو ماستر كارد أو أمیركان إكسبرس االئتمانیة، كما 
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یستطیع الراغب بإخراج زكاة أمواله، احتساب ما علیه بدقة عبر الموقع سواء كان المال ذهبا أو 
، كما یمكن تسدید الزكاة من خالل الخدمات االلكترونیة للمصارف والبنوك ماشیة أو أمواال

 اإلسالمیة.
أنجز صندوق الزكاة اإلماراتي أول مصنف إلكتروني  برنامج حساب زكاة الشركات إلكترونیا: -ج

زكوي، یعد األول من نوعه على مستوى اإلمارات والعالمین العربي واإلسالمي، لحساب زكاة 
الشركات التجاریة والصناعیة في العالم، التي تعتمد على قوائم المركز المالي، وجاء ذلك بعد 
إجراء معالجة زكویة خاصة لكل عنصر من عناصر المركز المالي للشركة وفقا لفقه وفتاوى 

إن الزكاة المعاصرة ووصوال لتحدید الوعاء الزكوي للشركة في تاریخ إعداد المركز المالي،  
برنامج حساب زكاة الشركات المخصص لحساب زكاة الشركات التجاریة والصناعیة إلكترونًیا، 
بكل ما فیه من معلومات وبرمجة هو من جهود أبناء صندوق الزكاة الذین حملوا على عاتقهم 

إیصال رسالة الصندوق لجمیع أفراد المجتمع بكل تفاٍن وٕاخالص وتم تسجیله كمصنف فكري في 
 ، والجدول أسفله یوضح عدد مستخدمي حساب زكاة الشركات إلكترونیا:وزارة االقتصاد

 25/11/2014-01/12/2013: عدد مستخدمي حساب زكاة الشركات للفترة 1الجدول رقم

 العدد القناة
 174 الموقع اإللكتروني للصندوق

 3 الذكیة التطبیقات
 3 مباشر
 180 مجموع

Source : 
https://www.zakatfund.gov.ae/zfp/AssetsManager/Files/Open%20Data%202014/508.pdf 

 یمكن البرنامج موظف خدمة العمالء من فتح ملف إلكتروني برنامج محاسبة ومستحقي الزكاة: -ح
للحالة یسجل فیه البیانات الخاصة بالمتقدم، واستالم األوراق الثبوتیة، وحفظ صورة ضوئیة على 
البرنامج، ویتم استخراج بطاقة إلكترونیة للمستحق، تشمل بیاناته ورقم ملفه لتسهیل عملیة البحث 

واالستفسار، انتهاء بتحویل قرار لجنة الصرف إلى اإلدارة المالیة لسرعة الصرف، ومن خالل 
البرنامج یستطیع الباحث إجراء عملیة البحث االجتماعي المكتبي، وترتیب البحث المیداني 

. 19دللباحث مما یوفر الوقت والجه
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تتیح هذه الخدمة لكبار المزكین داخل الدولة أو خارجها من امتالك حساب برنامج كبار المزكین:  -خ
خاص على الموقع االلكتروني للصندوق، بهدف تسهیل عملیة متابعة زكواتهم بما یضمن 

الشفافیة المعمول بها لدى صندوق الزكاة وترجمة لمبادئ الحوكمة. 
  لتعزیز الشفافیة والمصداقیة في سیر عمل الصندوق، تم ربط نظام دفع الزكاة :برنامج مراسل -د

ومستحقي الزكاة مع نظام الرسائل النصیة، مما یؤدي إلى اختصار الوقت والجهد ویسهل 
إرسال رسالة نصیة قصیرة للمزكي تشكره على التعامل ، إذ یتم التواصل بین الصندوق ومتعاملیه

سنة ستصله رسالة تذكیریة قبل نهایة العام بعشرین یوما تذكره بدفع المع الصندوق وبعد مرور 
، بجانب خدمة المستحق حیث تصله رسالة بحركة دوران ملفه من لحظة استالمه إلى الزكاة

 دعوته الستالم شیك المساعدة. 

 إلى غایة 2008   والشكل التالي یوضح تطور عدد المزكین عبر القنوات االلكترونیة من سنة 
2011: 

 2011-2008: عدد المزكین عبر القنوات اإللكترونیة خالل الفترة 1شكل رقم 

 
Source: https://www.zakatfund.gov.ae/zfp/AssetsManager/Files/Muzakeen.pdf 

 إلى 2008یتبین من الشكل أعاله أن عدد المزكین عبر القنوات االلكترونیة في ارتفاع مستمر من سنة 
، وكما 2011 مزكي سنة 7601 ارتفع إلى 2008 مزكي سنة 684، فبعد ما كان 2011غایة سنة 

یالحظ أن العدد الفعلي للمزكین یفوق العدد المستهدف طوال الفترة المدروسة، وهذا یدل على تفضیل 
المزكین لوسائل الدفع االلكترونیة لبساطة وسهولة استعمالها ولعدم استغراقها لوقت طویل فأجهزة الصراف 

 ساعة وال تستغرق عملیة دفع 24اآللي مثال متوفرة في مختلف مناطق اإلمارات ومتاحة على مدار ال 
الزكاة بواسطتها وقت طویل بحیث ال یتعدى خمس دقائق فقط، ونفس الشيء بالنسبة لباقي وسائل الدفع 
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األخرى،  هذا ما جعل الصندوق یتمیز بخدماته االلكترونیة ویتبوأ مكانة كبیرة على المستویات المحلیة 
 والعربیة والعالمیة.

 والجدول أسفله یلخص عدد المزكین تبعا لوسائل الدفع االلكترونیة التي وفرها الصندوق:

 31/10/2014-01/12/2013 عدد المزكین من :2الجدول رقم 

 العدد البیان
 567 المزكون مباشر في الصندوق

 1628 المزكون مباشر في البنوك
 702 حكومة دبي- الدفع االلكتروني

 91 زكاة فون/حكومة أبو ظبي
 516 الصرافات اآللیة للصندوق
 SMS 9043رسائل نصیة للصندوق 

 182 الرد التفاعلي للبنوك
 SMS 452الرسائل النصیة للبنوك 

 9540 المواقع االلكترونیة للبنوك
 5191 الصرافات اآللیة للبنوك
 17631 التطبیقات الذكیة للبنوك

 3259 الصرافات اآللیة -ماكس بوكس
 48802 اإلجمالي

Source : 
https://www.zakatfund.gov.ae/zfp/AssetsManager/Files/Open%20Data%202014/504.pdf  

    من الجدول أعاله یتبین أن مجموع المزكین عبر الوسائل االلكترونیة التي وفرها الصندوق یفوق بكثیر 
إجمالي المزكین مباشر في الصندوق والبنوك، هذا یفسر تفضیل غالبیة المزكین للوسائل االلكترونیة عن 

التقلیدیة، والخدمة االلكترونیة التي احتلت الصدارة هي دفع الزكاة عبر الرسائل النصیة إلى حسابات 
 البنوك، لتلیها المواقع االلكترونیة للبنوك، فالرسائل النصیة للصندوق.

 أما عدد المزكین فیتم توضیحه في الجدول التالي:

 31/10/2014-01/12/2013 عدد طلبات الزكاة للفترة :3جدول رقم 
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 العدد القناة
 941 البوابة اإللكترونیة-نظام النفاذ عن بعد

 8126 تقدیم طلب عبر البوابة االلكترونیة
 6 تقدیم طلب عبر التطبیقات الذكیة

 9109 اإلجمالي
Source : 

https://www.zakatfund.gov.ae/zfp/AssetsManager/Files/Open%20Data%202014/506.pdf 

یم طلب الزكاة من البوابة دیالحظ من الجدول أعاله أن نسبة كبیرة من مستحقي الزكاة یقومون بتق
اإللكترونیة. 

 - مشاریع الصندوق:9

یدیر الصندوق الزكاة باحترافیة تخصصیة من خالل عدة مشاریع نابعة من المصارف الشرعیة للزكاة، 
 مما یوفر على المزكي جهد وعناء البحث عن المستحقین، وهذه المشاریع هي:

ویهدف هذا المصرف إلى دعم الفئات غیر القادرة على إیجاد مصرف الفقراء والمساكین:  -أ
 مصادر للدخل یعیشون منه، ویندرج تحته العدید من المشاریع مثل:

 بقول اقتداء وذلك ،ویهدف إلى رعایة األیتام ودعمهم مادیا ومعنویا :)مشروع كافل (أسر األیتام -
، كما رسول اهللا صلى اهللا علیه وسلم "أنا وكافل الیتیم في الجنة كهاتین" وأشار بالسبابة والوسطى

 یوضح 4یعمل المشروع على توفیر مصدر رزق یؤمن الحیاة الكریمة للیتیم وأسرته، والجدول رقم 
 عدد المستفیدین من هذا المشروع:

  عدد األفراد واألسر المستفیدة من مشروع كافل:04الجدول رقم 

 المبلغ (درهم إماراتي) عدد األسر عدد األفراد المدة
2010 453 89 2551000 
2011 349 81 1982000 
2012 543 118 2581500 
2013 599 134 2187000 

Source : https://www.zakatfund.gov.ae/zfp/web/projects/projectdetails.aspx?id=14 

 لدیهن أبناء تتعدى التيرامل الاألویهدف هذا المشروع إلى رعایة  مشروع رحمة (األرامل): -
األسر، ونلخص عدد األفراد سنة، بهدف تحقیق الحیاة الكریمة لهذه 15أعمارهم سن الیتم فوق 

  في الجدول التالي:2013-2011المستفیدة من هذا المشروع خالل الفترة 
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 عدد المستفیدین من مشروع رحمة:05الجدول رقم 

 المبلغ عدد األسر عدد األفراد المدة
2011 241 69 1580000 
2012 408 104 2501000 
2013 682 211 3143000 

Source : https://www.zakatfund.gov.ae/zfp/web/projects/projectdetails.aspx?id=29 

 )الغیر قادرین(یعمل المشروع على إعانة طلبة العلم  :(لطلبة المدارس اإللزامیة) مشروع اقرأ -
، ویهدف هذا المشروع إلى رفع المستوى بالمدارس على تسدید الرسوم الدراسیة لمواصلة تعلیمهم

 أفراد منتجین، ومساعدة العاجزین االتعلیمي للفئات المستهدفة، وتأهیل الفئات المستحقة لیكونو
 طالب سنة 1285عن دفع الرسوم الدراسیة، وقد تطور عدد المستفیدین من هذا المشروع من 

 ، وهذا ما یوضحه الجدول أسفله:2013 فرد سنة 3285إلى  2009

  عدد المستفیدین من مشروع اقرأ:06جدول رقم 

 المبلغ عدد األسر عدد األفراد المدة
2009 1285 1285 5997186 
2010 2799 2799 10067833 
2011 3065 3065 12329576 
2012 2941 2941 12851324 
2013 3285 3285 12992856 

Source : https://www.zakatfund.gov.ae/ZFP//web/projects/projectdetails.aspx?id=7 

یعمل هذا المشروع على مساعدة الطلبة المتفوقین الغیر  مشروع زدني علما (الطلبة الجامعیون): -
ج، والجدول التالي رهم بعد التخرألسقادرین على مواصلة تعلیمهم الجامعي لیتحولوا إلى معیلین 

 :2013-2010یوضح عدد المستفیدین من هذا المشروع خالل الفترة 
 : عدد المستفیدین من مشروع زدني علما07جدول 

 المبلغ عدد األسر عدد األفراد المدة
2010 59 59 8011702 
2011 54 54 6146634 
2012 63 63 7746748 
2013 78 78 6775566 

Source : https://www.zakatfund.gov.ae/zfp/web/projects/projectdetails.aspx?id=21 
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  یقوم هذا المشروع على تقدیم المعونة المالیة لفئة كبار المسنین، مشروع وقل ربي ارحمهما: -
المجتمع وبین هذه الفئة المنسیة، وتسهیل الظروف الصعبة التي بهدف ربط جسور التواصل بین 

تواجههم وضمان توفیر الحیاة الكریمة لهم عمال بقول اهللا عز وجل﴿ وقل ربي ارحمهما كما 
 20ربیاني صغیرا﴾

 درهم 3677730 فرد بمبلغ 1031دین من هذا المشروع ي بلغ عدد األفراد المستف2013وفي سنة 
. 21إماراتي

یهدف هذا المشروع إلى مد ید العون إلى المرضى المحتاجین : مشروع أجر وعافیة (مرضى) -
الذین یجدون صعوبة في تحمل تكالیف العالج، وذلك سعیا من الصندوق في تخفیف من آالمهم 

ومحاولة إیجاد طرق لعالج ما أصیبوا به من أسقام، فیقوم الصندوق بتقدیم أرقى الخدمات لهم 
عن دفع تكالیف العالج. قال رسول اهللا  بهدف رسم االبتسامة على وجوه الكثیرین ممن عجزوا

 .صلى اهللا علیه وسلم " حصنوا أموالكم بالزكاة، وداووا مرضاكم بالصدقة " رواه الطبرانى والبیهقى
 .22 مریض397 بما یقارب 2013وتكفل الصندوق في سنة 

 یستهدف هذا المشروع المعاق من ذوي االحتیاجات الخاصة، بهدف توفیر تكالیف مشروع أمل: -
 التأهیل والتعلیم الخاصة به وما یحتاجه لیكون عنصرا فعاال في المجتمع.

وال تفي النفقة حاجتهن   المطلقات الالتي لدیهن أطفال، هذا المشروع  یستهدف:مشروع تالحم -
 وألبنائهن.الیومیة، ولیس لدیهن معیل یعین على توفیر مطالب المعیشیة لهن 

 االمتیازات، لحرمان أسرتها من بعض األجنبيویخدم المشروع فئة المواطنة زوجة  مودة: مشروع -
 .ة، وذلك بهدف بث الطمأنینة واالستقرار في األسرة المواطناألسرالتي تحصل علیها 

وهو مشروع یهدف إلى تبني ذوي القدرات والمواهب ومن له فكرة مشروع  مشروع ینابیع الخیر: -
مثمر من المستحقین، فیعمل علیه المستحق حتى یصبح له مصدر دخل یعتمد علیه، بالتعاون 

 .23مع صندوق خلیفة
 یفي إیرادها متطلبات المعیشة ال التي األسریهدف مشروع داعم لمساعدة مشروع داعم:  -

 3701، وبلغ عدد األسر المستفیدة من هذا المشروع والتزاماتها، وذلك لضمان حیاة كریمة لهم
 . 24 فرد18067، ما یعادل 2013أسرة سنة 

ن عن العمل الذین یعیلون أسر بحاجة يیهدف هذا المشروع إلى مساعدة الباحث :مشروع إعانة -
، وبلغ عدد األفراد المستفیدین من لمصدر دخل یعینهم على المعیشة لحین الحصول على عمل

 . 201325 فرد سنة 2139هذا المشروع 
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 رعایة أسر السجناء أثناء وجود عائلهم في إلى  هذا المشروعهدفي: مشروع أسر السجناء -
 وذلك بهدف إعطاء أسرته فرصة حقیقیة ، إلى جانب رعایة السجین نفسه،المؤسسة العقابیة

إلعادة التكیف مع المجتمع وتحقیق مبدأ الوقایة من الجریمة لضمان عدم انحراف األبناء تحت 
 .ضغط الحرمان والعوز والحاجة

ال  العاجلة التي تستدعي التدخل السریع والحاالتهو مشروع یهدف إلى مساعدة مشروع فزعة:  -
 . المنكوبةاألسرتتحمل التأخیر، مثل إغاثة 

یهدف مشروع الحج إلى مساعدة غیر القادرین على أداء فریضة الحج من الناس،  مشروع الحج: -
 .  والمطلقات... الخواألرامل تصنیفاتهم من ضعاف الدخل باختالف

 المحتاجة التي تمنعها األسریهدف هذا المشروع إلى التعرف على  مشروع األسر المتعففة: -
جاء اهتمام صندوق الزكاة بهذه ،  لهاالالزمعفتها من السؤال رغم حاجتها الشدیدة لتقدیم العون 

الشریحة من المجتمع إلیمانه بحاجتها الماسة إلى مد ید العون و المساعدة، مما استدعى وضع 
 المتبعة في تقدیم الطلب والبحث االجتماعي اإلجراءاتآلیة لهذه الفئة یراعى فیها تیسیر وتسهیل 

واستالم المساعدات، وتم تحدید الضوابط الالزمة في البحث و الصرف لیكون دلیال للباحث 
المختص عند دراسة الحالة، وتحدید المستندات الواجب توافرها وأسلوب التعامل مع هذه الفئة 

 .لرفع المعاناة النفسیة عنها، وذلك بتوفیر السریة والخصوصیة لها
قدر حیث   یستهدف فئة المسلمین الجدد،الذيویشمل مشروع أمتي  مصرف المؤلفة قلوبهم:  -ب

 فرد سنة 380 بعدما كان 2013 فرد سنة453عدد المستفیدین من هذا المشروع بنحو 
262010. 

 ویتضمن المشاریع التالیة:ج- مصرف الغارمون: 

 الذین عجزوا األشخاصتمثل فئة الغارمین باباً  أساسیا من مصارف الزكاة، وهم مشروع الخالص: 
عن تسدید دیونهم نتیجة مرورهم بضائقة مالیة، وبدوره یقوم الصندوق بمساعدتهم بتسدید مدیونیاتهم 

 فرد مما كلفه 104 قام الصندوق بدفع دین 2013، وفي سنة نظرًا لظروفهم الصعبة وفك محبسهم
 .27 درهم إماراتي2429614

 الصندوق بإیصال زكاة الفطر خاللهاوهو من المشاریع الموسمیة التي یقوم من مشروع زكاة الفطر: 
على إخراجها بمقدارها وفي وقتها الشرعي ر إلى أهلها ومستحقیها، ویعین المشروع مؤدي زكاة الفط

 .والمسنون
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 من كل األضحى، یقوم بتخصیص مبلغ كعیدیة لعید األیتاموهو مشروع خاص بفئة مشروع عیدیة: 
 . بهدف إدخال البهجة والسرور في نفوسهماألسرةعام ینفق لكل یتیم في 

یمثل صندوق الزكاة اإلماراتي تجربة ناجحة ورائدة في مجال القنوات االلكترونیة لتسدید الخاتمة: 
 ةالزكاة، ففي غضون عشر سنوات تمكن الصندوق من توفیر خدمات الكترونیة متمیزة تسهل عملي

دفع الزكاة، فمن خاللها یمكن دفع الزكاة بكل سهولة وبساطة وفي أي وقت وبأقل مدة، ومن أهم تلك 
وكما قدم الصندوق ، القنوات أجهزة الصراف اآللیة، والهاتف المتحرك، والموقع اإللكتروني للصندوق

نظام لحساب زكاة الشركات، وزكاة األسهم، وقدم عدة مشاریع تخدم مختلف فئات المجتمع، ویتوجب 
على صندوق الزكاة الجزائري االستفادة قدر اإلمكان من هذه التجربة، والعمل على تطویر قنوات دفع 
الزكاة التي تقتصر فقط على الطرق التقلیدیة، والمتمثلة في الصنادیق المسجدیة، والحواالت البنكیة، 
والصكوك البنكیة، التعاون مع صندوق الزكاة اإلماراتي لالستفادة من خبراته، وذلك بإرسال العاملین 
بالصندوق الجزائري للقیام بدورات تدریبیة في اإلمارات، ضرورة مواكبة الصندوق الجزائري للتطورات 

 التكنولوجیة، والعمل على تفعیل موقع الصندوق.
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