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 المستخلص

 

  مؤسسة الصندوق االجتماعً الفالح ماالنج ضد إمكانٌة اختاللرؤٌة (2012).  فطنى لطف، محمد

قسم  . بحث جامعً. على إدارة الزكاة2011 سنة23 وظٌف معهدي العامل الزكاة بعد القانون رقم

 . جامعة اإلسالمٌة الحكمٌة موالنا ملك ابراهٌم مالنج. كلٌة الشرٌعة.االحول الشخصٌة

  سودٌرمان، المجستر.د :المشرف

 معهد ي العامل الزكاة، اختالل وظيف  ، رؤية :العنوان 

 عاما، وأخٌرا 12بعد صالحة لمدة . بدأت إدارة الزكاة فً إندونٌسٌا إلدخال بعد جدٌد فً ائحته

بشأن  1999 سنة  38 ، من خالل جلسة عامة لمجلس النواب، وعلى القانون رقم 2011 أكتوبر 27فً 

من الواضح .  بشأن إدارة الزكاة2011 سنة 23إدارة الزكاة إلغاء واستبدال قانون جدٌد وهً قانون رقم 

، والعامل معهد الزكاة نظرا 1999 سنة 38مع تغٌٌر فً قانون أٌضا تغٌٌر األنظمة القائمة، وقانون رقم 

 .، هناك إشارة إلى تضٌٌق مساحة العملٌن2011 سنة 23التساع نطاق إدارة واستخدام، ولكن القانون رقم 

بشأن  2011 سنة 23 تهدف هذه الدراسة إلى تحدٌد مؤشرات ضعف محتمل فً القانون رقم 

إدارة الزكاة، وٌرى الزكاة، االنفاق وصدقة، مؤسسة صندوق االجتماعٌة الفالح ماالنج للمؤشرات المحتملة 

المخبرٌن من هذه .  على إدارة الزكاة2011 سنة 23آخر اختالل وظٌفً إدارة الزكاة من القانون رقم 

وشملت . الدراسة هو المدٌر العام، موظفٌن معهد عامل الزكاة مؤسسة الصندوق االجتماعً الفالح ماالنج

الدراسة طرق النوع من البحث المٌدانً، من خالل نهج نوعً، طرق جمع البٌانات، مع مقابالت والوثائق، 

 .فً حٌن أن أسلوب تحلٌل البٌانات، المقارنة الوصفٌة و النوعٌة وصفً

من هذه الدراسة، ٌمكن للكتاب اتخاذ أي استنتاجات حول إمكانٌة مؤشرات ضعف القانون بوست 

 بشأن إدارة الزكاة وٌرى مؤسسة صندوق االجتماعً الفالح ماالنج 2011 سنة 23الزكاة العامل رقم 

فً هذا القانون تشٌر . 2011 فً عام 23 للمؤشرات المحتملة ضعف مشاركة عدد العامل القانون الزكاة 

إلى وجود خلل وظٌفً محتمل من حٌث التحرٌر غامضة، تفسٌرات متعددة، ولٌس موقف واضح، وظٌفة، 

العامل  مساعدة 17 " كما هو الحال فً واضحة حتى اآلن ال ٌعطً الموقف من عامل الزكاة، الفصل

العامل  الزكاة وكاالت وطنٌة فً تنفٌذ والجمع والتوزٌع، واستخدام الزكاة، ٌمكن للجمهور تشكٌل

وجهة النظر االجتماعٌة صندوق مؤسسة الفالح للماالنج مؤشرات على ضعف ". المؤسسات الزكاة

عامل 2) قانون ممارسة وظٌفتٌن،  :   1) هو على عدة عوامل 2011 سنة 23 إمكانات بعد القانون رقم 

 الضمان مركزٌة  4) وكالة المعهد الوطنً للزكاة جود العامل فً السلطة والفضاء، 3)الزكاة المؤسسٌة،

 فإن الفجوة بٌن الوكالة والمعهد  6)،1985 سنة 08 منظمات المجتمع المدنً قانون رقم  5)الحكومة،

وسوف ٌكون ستة العوامل المذكورة أعاله لضعف اإلمكانات فً سن القانون رقم .الوطنً العامل الزكاة 

 . بشأن إدارة الزكاة2011 سنة 23


