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 يف ةدراس .صدقةإنفاق و الزكاة عامل وكالة إدارة تنظيم. 2012. حممد ،خريي رضوان
 قسم .حبث العلمي. يف مسجد سبيل اللة مباالنج صدقةو إنفاق الزكاة العامل دارةاإل

 اإلسالمية احلكومية ابراىيم لكام موالنا جامعة. الشريعة كلية. الشخصية األحول
 . مباالنج
 احلاج إشراق النجاح ادلاجستري: رفاملش

 . الزكاة إدارة، ، تنظيم: مفتاحيات كلمات

 للمجتمع  الزكاةعن  اخلريية اجلمعية ادلعلومات نشر يف ىاما دورا الزكاة إدارة
 أكثر الناس يكون أن حيتج وادلثلى، اجليدة االجتماعية نشئةبال. مستمر وبشكل باستمرار

. عليها االعتماد وميكن بالثقة، جدير قوي، الزكاة إدارة خالل من الزكاة دفع من وعيا
 مستقال، يكون أن الزكاة إدارةسبيل اللة مباالنج صدقة إنفاق و  الزكاة عامل وكالة إدارة
 التشغيل وتنفيذ تركيب وبرامج أنشطات .تركيزا األنشطة وليس مستقلة، وكالة يعين

 يف مث مستقل، ألنو ادلركز، من قرار نتظارا يف ليس والتوزيع الرتاكم حيث من. هبا اخلاصة
يف مسجد سبيل اللة  صدقةو إنفاق الزكاة العامل دارةاإل الزكاة أموال وصرف حتصيل
 .مباشرةتطويره  معرفة مباالنج

 يف األموال وتوزيعجتمعة  إلدارة اسرتاتيجيةيعمل ىذا البحث ليعرف كيف تنظيم 
 يف صدقةإنفاق و  الزكاة عامل وكالة إدارة حجنا علىما يدل  ،سبيل اللة الزكاة إدارة

 فيما احمللي اجملتمع استجابة وكيف ،صدقةإنفاق و  الزكاة عامل وكالة اإلستعمال صناديق
 دلعرفة يف سبيل اللة مباالنج صدقةو إنفاق الزكاة العامل دارةاإل يف الصناديق بإدارة يتعلق
 .ماالنغ مسجد سبيل اللة مباالنجيف  صدقةو إنفاق الزكاة العامل دارةاإل ميالتقد

 البياناتو. التجريبية ثالبح من النوع وىذا الكيفي، ادلنهجىذا البحث  يستخدم
 ةالحظوامل ،ةادلقابلالذي يعمل بأسلوب  والثانوية األولية البيانات شكلب ادلستخدمة

 .وصفي شكلب وتقدميها بعناية معاجلتها يتم مث وثائقالو



 الباب، اىل الباب طريق عن األموال مجع كيفيةأن يعرف  التحليل خالل من
 قسمني إىل التوزيع تتوزع ويف. حيصل كثري من الزكاة يعين الزكاة استحصاال الذياألموال و

إنفاق  الزكاة عامل وكالة دارةاإل النجاح وليعرف على. واالنتاجية االستهالكية اإلبداعية
 BMTإىل  األعمال نتائج يف إدراجها ادلال باستخدامادلستحق  ينقذ أن ميكن صدقةو

. سبيل اللة
 ادلال رأس من عمل الذي يتطورب العائليةة قتصادياال أن ترقية ادلستحق ميكن 

 ،الرتبيةنتائج وترقية اىل  العايل، التعليم يواصل أن ميكنو الكفالة وكالة تلقت االستثماري
يدل و. يوم كل حياةحتسن  ،األولد تعليمحتسن  مثل ةلألسر ادلعيشة مستويات ترقيةو

 اليت ،صدقةإنفاق و الزكاة أموال إدارة يف اجناح صدقةإنفاق و الزكاة عامل وكالة إدارة
 صدقةإنفاق و الزكاة عامل وكالة إدارةو اإلسالمية، الشريعة وضعت كما أىدافها حققت

 يعيش أن صدقةإنفاق و الزكاة عامل وكالة إدارة مبساعدةيستطيع أن يرفع احلياة اجملتمع 
 . صدقةإنفاق و الزكاة عامل وكالة إدارةيف تنظيم  جيدف .اخلري يف

 

 

 


