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 الملخص

 
بحث . ماالنغبيت األمة فى  LAGZISتمكين المستحيقين مع عملية الزكاة المنتجة في . 2012. رة القويم، خالدةفط

تحت . الجامعة اإلسالمية مولنا مالك إبراىيم الحكمية بماالنغ. كلية الشريعة. شعبة األحوال الشخصية. الجامعى
 .الحاج إشراق النجاح الماجستير: اإلشراف

 
 .التمكين، المستحيق: كلمات البحث

 
.       الزكاة التى تعطى للمستحق لها ستكون لتحسن االقتصادي بمثابة الداعم إذا كان استهالكها في العملية المنتجية

استخدام عملية المنتجة من الزكاة في الواقع لها مفهوم تخطيط دقيق و تنفيذ  عميق كاالستعراض فى أسباب الفقر فى 
المجتمع، و عدم رأس المال للكسب، و عدم الفرصة فى ميدان العمل، فإن وجود مثل ىذه المشاكل ال بد من وضع خطة 

تطوير مؤسسة الزكاة المنتجة ىي بطريقة مكث صندوق رأس . التي تمكن مؤسسة عملية الزكات المنتجة كما قد شرحنا
و مع وجود صندوق . المال للمستفيدين من التمكين االقتصادي، و ىكذا يمكن تشغيل الفقراء فى اكفاء الحياة باستمرار 

زكاة الفقراء يمكن كذلك الحصول على األجرة الثابتة، و زيادة األعمال التجارية و تطوير األعمال و يمكن أيضا أن يواضع 
ستكون أموال الزكاة لألنشطة االنتاجية أفضل إذا نفذت لدى عامل الزكاة و المؤسسة كمنظمة الموثوقة . األجرة فى الخزانة

فى ىذا التخصيص، و فى توزيع أموال الزكاة، وإعطاء ىذه الصدقات، و توفير التوجيو و التدريب للحصول على أموال 
. الزكاة في الواقع فى استخدام رأس المال للعاملين بالخير لكسب الالئق و المستقل

كيف عملية .    تهدف ىذه الدراسة لتحديد مدى برنامج التمكين للمستحقين من خالل برنامج مؤسسة الزكاة المنتجة    
. و مدى تأثير البرنامج للحصول على المستحقين بيت األمة فى مالنج LAGZISىذه البرنامج فى 

أما مصادر . تستخدم ىذه الدراسة من مصادر الطبيعية نظرا من نموذج الظواىر باستخدام منهج النوعي و الدراسة الحالية
البيانات التي جمعتها الكاتب ىي من شكل مصادر البيانات الرئيسية و البيانات الثانوية عن طريق المالحظة و المقابالت و 

.الوثائق ثم تحريرىا، ثم تحليل التحقق منها، و تعيين المرتبة باستخدام منهج الوصفي و النوعي  
     و ظهرت النتائج أن كل المستحقين يشعرون بالمحظوظ مع ىذا البرنامج، حتى يمكنون من فرص عمل جديدة، و 

ومع ذلك، بعض منهم لم ينجحوا بأسلوب تدريسها، و بعضها ال يقدر على إدارة . الشركات الجديدة المواصلة عملياتها
LAGZISاألموال المقدمة، و بعضها ال ينشط بأسلوب البرامج التي نفذىا  لذلك ال تزال رقابتها و تدريبها .  بيت األمة

.و توجيهها نحو األفضل  

  

 

 


