
 
 

 لمستخلصا

  موضوع البحث : إدارة التربعات الزكاة، اإلنفق ، الصدقة، و الوقاف (ىف دراسات احلالة من مؤسسات.ألف فوزية
ماالنغ) لعامل الزكاة، اإلنفق ، الصدقة، و الوقاف، السبيل اهللا، ا

  ، املشرف  : احلاجة عمرة احلسنة

 الكلمة الرئيسية : الزكاة، اإلنفق ، الصدقة، و الوقاف

 والزكاة  .الزكاة، اإلنفق ، الصدقة، و الوقف هي جزء من آلية الدينية احملفور من محاسة املساواة العائدات
 املتعلق من مؤسسات املهنية ينبغي النرر يف إدارتا، وهو يف عملية  .لعامل) املهنيةاينبغي أن تدار من مؤسسات (

من تلك املشكلة قدم الباحث األسئلة البحث  اخلطة والتنريم والتنفيذ، واإلشراف على إدارة مصادر التمويل، و
 على ZISWAF يف مؤسسات السبيل اهللا، ماالنغ لتحديد إدارة  LAZIS  علىZISWAFكيفية إدارة التربعات "

 LAZISالسبيل اهللا الذى هو مؤسسات للزكاة أسس على مسجد القائم . 
 اإلنفاق ، الصدقة، و  للزكاة، التربعاتوكان الغرض من هذا البحث هو للشرح والبيان و عملية يف إدارة 

، اإلنفق ،  للزكاة، التربعات ، اإلنفق ، الصدقة، و الوقف حىت التوزيع من مجع التربعات اخلريية للزكاة، أ، بدالوقف
 ماالنغ. هذه البحث هو نوع من البحث النوعي مع املنهج  السبيل اهللاLAZIS إىل املستحق على الصدقة، و الوقف

الوصفي باستخدام منهج دراسة احلالة. البيانات املستخدمة هي البيانات األسسية والبيانات الثانوية مع أسلوب مجع 
 ومراقبة الوثائق. ،  واملقابالت،البيانات باستخدام املالحرة

 السبيل اهللا بطريقة املزكي يعطى بنفسه، من ZISWAF LAZISالبحث حتصل يف طريقة مجع التربعات 
 .خالل احلسابات، وجملس األمناء، واملتطوعني ذهب بنفسه إىل املنزل املزكي ، واستخدام األسلوب املباشر للكيلومرت

 ZISWAF  باإلضافة إىل .األنشطة ال  يططلع با يف االستفادة من التربعات مبا يف ذلك التنشئة االجتماعية ونشر

LAZISتوجيه األموال إىل . السبيل اهللا رفع أيطا أموال األيتامى، والكوارا الطبيعية وصناديق و أمواللس األمناء  
ZISWAF على  LAZISقدمت معرم األموال ال يتم نقدا ولكن يف . السبيل اهللا يعطي  مباشرة إىل املستحق 

   . LAZIS الربنامج  السبيل اهللا لديها برناجمني، مها برنامج التعويض واستغاللLAZIS يف التوزيع األموال،  .النوع
لتوزيع التربعات على شكل االستهالكية ال   . بشكل االستهالكية واالنتاجيةZISWAFيوزع التربعات  السبيل اهللا

صرف التربعات يف شكل جيد املنتجة هي سفتان  .تقسم اىل سفتان التقليدية االستهالكية واالستهالكية اإلبداعية
للحصول على التربعات الوقف مل تكن كامال حلاجة الوقف نفسه، ولكن  .املنتجة التقليدية املنتجة خالقة و اإلبداعية
 . اجلمع التربعات وصرفها قد ال تتوافق دائما مع تنفيذ املخطط.ال يزال جمتمعة باإلنفق ، والصدقة

 


