
 ملخص البحث
 

 Lembaga Amil Zakat Bangun Sejahteraإدارة الزكاة يف  ،66001111 ،أريزا آكي سبرتي

Mitra Umat (LAZNAS BSM)   و حكم اإلسالمي،  0166 لعام 02عند القنون رقم
بقسم احلكم اإلقتصادي اإلسالمي يف كلية الشريعة جبامعة موالنا مالك إبراىيم حبث جامعي 

 اإلسالمية احلكومية مبالنج, امشرف : نور ياسن الدكتور املاجستري.
 حكم اإلسالمي الزكاة، إدارة،الكلمة الرئيسيىة : 

دارة يف إلا عن جوانب ال غىنئل لتخفيف حدة الفقر، وبالتايل الزكاة ىي واحدة من وسا
إلدارة الزكاة يف  تأذناملؤسسات اليت توزي ، واالستفادة من الزكاة. واحدة من الم  و اجلعملية 

. Lembaga Amil Zakat Bangun Sejahtera Mitra Umat (LAZNAS BSM)اندونيسيا ىي 

 دارةاإلجوانب على  وهلا خصائص يف إدارهتا. جيب Bank Syariah Mandiriشّكلت ىذه املؤسسة 
 .بشأن إدارة الزكاة 0166لعام  02الزكاة أن تكون وفقا للشريعة اإلسالمية والقانون رقم يف 

املكثف. أوال، البحث اليت حاجت الشرح  مشكلة كانتاملذكورة ،   البحث خلفيةمشريا إىل 
ممارسة إدارة  ؟ ثانيا، كيفLAZNAS BSM  يف إدارة الزكاة يف تستخدماليت ا والتقنية ما األساس
بشأن إدارة القانون الزكاة  0166لسنة  02من حيث قانون رقم   LAZNAS BSM الزكاة يف

 واإلسالمية؟
دقيق. ىذا البحث االعتبارية أو ال البحثطريقة  ارتخي مث ،البحث على مشكلة يجيبل

اإلجتماعية و ىو هنج  يف ىذا البحث عمل القانون يف اجملتم . النهجمعرفة التجريبية هتدف إىل 
احلصول على و  .ئج املالحظة واملقابالت والوثائقاألولية من نتا . احلصول على البياناتالقانونية

من خالل عدة مراحل، وىي: التفتيش  املذكور البيانات تجهز  . مثالكتب دراسة البيانات الثانوية من
 .والتصنيف والتحقق منها وحتليلها واستخالص النتائج

يف إدارة  تستخدماليت ا والتقنية األساسيف ىذا البحث. أوال، ان نتائجحصل الباحث 
تنظيم الالتخطيط و  من إدارة الزكاةيتم وفقا للقانون الزكاة. ثانيا، ممارسة  LAZNAS BSM الزكاة يف

. وم  ذلك، اإلسالمي كمي وفقا للقانون الزكاة واحلى غالبيةال  LAZNAS BSMراقبة يفالتنفيذ و الو 
إذا املزكي  أدلة على دف  الزكاة إىل LAZNAS BSM ال تعطيبعض عدم التطابق، مثل  وجد الباحث

م إجراء تعداد للسكان اليت الزكاة، وعد قنون ( من6الفقرة ) 02مل تطلب، فإنو ليس وفقا للمادة 
 .لشريعة اإلسالميةل فإنو ليس وفقا، أن يعطيالزكاة عليو جيب

 


