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 تحري الدقة في توزیعكل دوالر من
زكاة المسلمين داخلكندا

 نسعى جاهدين أن تصل الزكاة إلى
 مستحقيها، وأن يحصلوا على الدعم

  اللازم والمؤثر

 ما هي الزكاة؟
يادة.   المعنى اللغوي لكلمة الزكاة: الطهارة والز

أهدافنا :
1

2



أهدافنا :

  الزكاة في القرآن والسنة
ورد لفظ الزكاة اثنتان وثلاثون مرة في القرآن

ورد لفظ الزكاة في اثنین وثالثین موضعاً في القرآن، من ضمنھم ثمان وعشرین مرة مع الصلاة. 
ھذا االرتباط في القرآن یسلط الضوء على الصلة بین الركن األول والثاني والثالث من أركان 

اإلسالم، وفي سیاق ذلك قال اإلمام الحافظ العراقي: إن من أدى ھذه الثالثة بإخالص سھل 
عليه أداء الصیام والحج. وقد علق على ذلك عالم الحدیث الكرماني بقوله أنه تم الجمع بین الزكاة 

والصالة عدة مرات بسبب أھمیتھما وطبيعتهما الشمولیة.
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تعليم الزكاة
 ما هي الزكاة؟

يادة.   المعنى اللغوي لكلمة الزكاة: الطهارة والز

]الأعراف: آية 156[

ِنَا يُؤْمِنُونَ يُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالَّذِيَن هُْم بِآَيَات قُونَ وَ َّ ذِيَن يَت َّ ِل وَرَْحمَتِي وَِسعَْت كُّلَ شَْيءٍ فَسََأْكتُبُهَا ل

ّله أن يخُرج على من ملك مقدارًا معيّنًا  أما الزكاة شرعًا: فتطلق على القدر من المال الذي فرضه ال�
 من المال يسمى: النصاب، وتكون الزكاة 2.5% من قيمة هذا المال الذي بلغ النصاب، وهي حق

الفقراء على الأغنياء.



یة تناولت موضوع  وكما أن القرآن اللكریم یذكر الزكاة في مواضع عدیدة، فإن كثیراً من الأحادیث النبو
الزكاة، منھا على سبیل المثال:

ّله عليه وسلم معاذَ بن جبل إلى نحو أهل اليمن قال له:   إنك تَْقدُم على قوم     لما  بعَث النبيُّ صلى ال�
ّله  ّله تعالى، فإذا عرفوا ذلك فأخبرهم أن ال� من أهل الكتاب فليكن أوَل ما تدعوهم إليه أن يوحدوا ال�

ّله افترض عليهم زكاةً في  قد فرض عليهم خمَس صلوات في يومهم وليلتهم، فإذا صلوا فأخبرهم أن ال�
أموالهم تؤخذ من غنيهم فترد على فقيرهم.   (صحيح البخاري)  

فضيلة الزكاة
ةٍ َأنْبَتَْت َسبَْع َسنَابَِل فِي كُّلِ َّ هِ كَمَثَِل َحب َّ   قال تعالى:   مَثَُل الَّذِيَن يُنْفِقُونَ َأْموَالَهُْم  فِي َسبِيِل ال�

هُ وَاِسٌع عَلِيم. َّ ِمَْن يَشَاءُ وَال� هُ يَُضاعُِف ل َّ ةٍ وَال� َّ ُلَةٍ مِاْئَةُ َحب ُسنْب

]البقرة: آية 261[

ّله مالًا فلم يؤدِّ زكاته مُثِّل له مالُه شجاعًا أقرعَ له  ّله عليه وسلم: من آتاه ال� هِ صلى ال� َّ  قَاَل رَُسوُل ال�
 زبيبتان، يطوِّقه يوم القيامة، ثم يأخذ بِلِْهزِمَتَيْه - يعني: بِشْدقيه - ثم يقول: أنا مالك، أنا كنزك. ثم تلا:
ِ قُونَ مَا َبخِلُوا بِه َّ هُ مِْن فَْضلِهِ هُوَ خَيْرًا لَهُْم بَل ْ هُو شَرٌّ لَهُْم َسيُطَو َّ  }وَلَا َيحْسَبَّنَ الَّذِيَن يَْبخَلُونَ بِمَا آَتَاهُمُ ال�

هُ بِمَا تَعْمَلُونَ َخبِيرٌ{ َّ مَوَاِت وَاْلَأْرِض وَال� هِ مِيرَاُث الّسَ َّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلِ�
  ]آل عمران 3 :180[ 
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ّله عنه، أنه قال: ّله بن عباس رضي ال� حديث عبد ال�

التحذير من منع الزكاة
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البالغ              

شروط دفع مال الزكاة 

المللكیة التامة للثروة. 1

المسلم

على من تجب الزكاة؟

ُ ُلم فلا تجب على غیر المسلمأي: الذي بلغ الح

 العاقل
 أي: ذو العقل السليم؛ ليس
ً  المختل ولا المريض عقليا

ملاحظة ھامة: ذھب جمھور العلماء خلافاً للأحناف إلى وجوب الزكاة في ثروة الأطفال 
وغیر العاقلین.

یجب إخراج الزكاة إذا تحققت الشروط التالیة:

2
أن یكون خالیاً من أي دخل حرام، بل ینبغي أن یتخلص المرء

ّله. من المال الحرام بإنفاقه في الصدقة، وأن یطلب المغفرة من ال�

3

 أن یبلغ المال النصاب: وھو القدر الذي إذا وصل إليه المال وجبت
 فيه الزكاة، ویختلف النصاب باختلاف أجناس الأموال التي تجب
 فیھا الزكاة، فنصاب الذھب ھو 20 دیناراً أو 85 جراماً، ونصاب

الفضة ھي 200 درھماً أو 595 جراما.

4
  يجب أن يحول الحول على المال الذي بلغ النصاب، أي تمر عليه

ية كاملة. سنة قمر
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من ھم مستحقو الزكاة؟
ذُكرت الأصناف المستحقة للزكاة في سورة التوبة آیة 60، وھم ثمانیة:

المؤلفة قلوبهم4.                العاملين عليها3.المساكين2.                 الفقراء          

 الغارمين                     في الرقاب

یتم حساب  یبدأ حساب عام الزكاة من التاریخ الذي تبلغ أو تتخطى فيه ممتلكاتك نصاب الزكاة، و
یة كاملة من ذلك التاریخ، وھكذا تخرج في نفس الوقت من  قیمة الزكاة وإخراجھا عندما تمر سنة قمر

كل عام.

تاريخ إخراجك
 للزكاة

ية قمر سنة

متى یجب دفع الزكاة؟

.1

ّله5.6.7.       ابن السبيل8.في سبيل ال�

 إذا لم تستطع تذكر التاریخ الذي بلغت فيه أموالك النصاب، فمن الممكن أن تقدر یوماً بالتقریب، فإذا
 لم تتمكن من ذلك فاختر یوماً محدداً تخرج فيه زكاتك من كل عام، ولا یشترط إخراج زكاة المال في

شھر رمضان إلا أن الصدقة فيه مضاعفة الأجر والثواب.

الهجري  التاريخ 
أموالك تبلغ   عندما 
يد تز أو   النصاب 



كيف أحسب زكاتي؟

يع الزكاة؟ متى يتم توز

1
L U N A R  Y E A R

يع المقدار  يجب إخراج  الزكاة عند حلول الحول بدون تأخير بحيث يتم توز
يع الزكاة عمدًا بدون عذر معتبر. يأثم من يؤخر توز ية، و كله في خلال سنة قمر

یع الزكاة؟ أین یجب توز

ّا إذا وُجد مستحقها، ويستند هذا إلى التعليمات التي  ًّ الأولى أن توزع الزكاة محلي
ّله عليه وسلم لمعاذ حين بعثه إلى اليمن وأمره أن يدعو  ّله صلى ال� أعطاها رسول ال�
ه افْتَرَض علَْيهِْم َصدقة  َّ الناس لإيتاء الزكاة، فقال له:   يا مُعُاذ!! فَأعْلِمهُم َأّنَ ال�

تُؤْخَذُ مِْن َأْغنِيائِهم فَتُردُّ عَلى فُقَرائِهم.    (صحيح البخاري)

وفي نفس الوقت فقد أجاز العلماء إرسال الزكاة إلى المناطق التي تشتد فيها الحاجة. وحرّي 
بالمسلمين المقيمين في كندا مراعاة التوازن بين الاحتياج المحلي والدولي لأموال الزكاة، وأنه من 
ية والأهمية  عدم إضاعة حقوق الفقراء والمحتاجين في كندا، فإن أعداد مستحقي الزكاة  الأولو

في كندا في تزايد مستمر، لذا، فهم لهم حق أولى على دافعي الزكاة اللكنديين.

يمكنك استخدام الجدول المرفق في الصفحة التالية لحساب قيمة زكاتك.
يارة الموقع التالي لحساب قيمة الزكاة أونلاين:  ويمكنك كذلك ز

www.nzfcanada.com/calculate

 الخطوة الأولى

الخطوة الثالثة

حساب القيمة الإجمالية لكل الأصول والممتلكات

حساب الفرق بین األولى والثانیة

حساب االلتزامات المالیة من أعباء معیشیة ومصروفات ودیون، إلخالخطوة الثانیة

ّله عليه وسلم أنه قال: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ  في الحديث المشهور عن النبي صلى ال�
ما نوى…

ّله  إیتاء زكاتك ھو أهم فرض بعد الصلوات الخمس، ولھذا تأتي أهمية عقد النیة وإخالصھا ل�
وحده عند الشروع في إخراج الزكاة. یجب أن تذكِّر نفسك أن الزكاة تطھر نفسك ومالك، 

ّله وبركاته.   وأنك تؤدي بذلك حق الفقراء والمحتاجین، وأنك تحّصل بذلك رحمة ال�

بمجرد أن تتعمق تلك المشاعر في عقلك وقلبك، ابدأ!
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 مؤسسة الزكاة الوطنية تأخذ بالرأي القائل بأن الزكاة واجبة على الذهب والفضة
بغض النظر عن استعمالهم من عدمه.

وهذا يشمل القروض إلى الأهل والأصدقاء.

تجب الزكاة على الديون المستحقة لك إن كنت واثقاً من سدادها.

الذهب والفضة 

 يشمل هذا جميع الأموال سواءكانت في البنك أو البيت أو أّي مكان يّدخر فيه
 المال.

 إذا كانت مقتنياتك تتكون من خليط من معادن مختلفة، فتجب الزكاة على
 الخليط الذي بلغ مقدار الذهب أو الفضة فيه النصف أو أكثر، وللكن ذهب

 بعض العلماء إلى وجوب الزكاة في المعادن التي تحتوي على أّي نسبة من الذهب
أو الفضة حتى إن لم تبلغ النصف.

 يتم تقييم الذهب والفضة وفقًا لسعر بيعه في السوق بمعرفة تاجر متخصص،
 ويمكن أيضاً ضرب عدد جرامات الذهب أو الفضة في السعر الحالي للجرام في

السوق.

 یجب دفع الزكاة على ما تملك من الذھب والفضة سواء كانت عملات،
 سبائك، جواھر، ....إلخ، واختلف العلماء في وجوب الزكاة في الحلي الذي

یستخدم.

الدیون
المستحقة لك

تجب الزكاة على الأموال والاستثمارات السائلة.

قیمة كل الذھب الذي في حوزتي

2

$

المبلغ الإجمالي الذي أقرضته للآخرين
  وأنا واثق من سداده

 إجمال أموالي النقدية والأصول السائلة

الجزء الجزء أ:

الأموال النقدیة
والأصول السائلة

یة مقترنة بالاستثمارات النقدیة، فیجب تطھیر المال منھا  إذا كان ھناك فوائد ربو
أولاً بصرف كل الفوائد في الصدقة، ثم تخرج الزكاة على رأس المال فقط.

قیمة كل الفضة التي في حوزتي

07

1

 ولا تجب الزكاة على الأجور التي لم تحّصل بعد، والمھر والمیراث والأموال
المحجوز علیھا رھناً للخدمات الائتمانیة.

الممتلكات التي تجب فيها الزكاة 

3

$



الذهب والفضة 

الدیون
المستحقة لك

 إجمال أموالي النقدية والأصول السائلة

قیمة كل الفضة التي في حوزتي

 الأسھم
والاستثمارات

العقارات
 وغيرها من

 الأصول الثابتة
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ية أو أكثر(، وتحسب يلة الأجل )سنة قمر  حالة )2(: الاستثمارات طو
 بمطالعة الميزانية العمومية للشركة التي تملك فيها أسهماً باستخدام المعادلة

التالية:

 عند تسییل األسھم أو االستثمارات، یتم خصم قیمة الضرائب والمصروفات
وتجب الزكاة على ما تبقى.

ية(،  حالة )1(: التجارة اليومية/ التجارة قصيرة الأجل )أقل من سنة قمر
ية ثم ادفع الزكاة على هذه القيمة  حدد القيمة الكلية لمحفظتك الاستثمار

الكلية.

مقدار الزكاة = عدد األسھم التي تمتلكھا x المقدار )ي(

المقدار )ي( =  النقد + ما يعادل النقد + الأرصدة أو الحسابات المدينة + المخزون

قیمة الزكاة الإجمالیة من

4

(1
إجمالي عدد الأسهم الصادرة عن الشركة

(2

 * مالحظة: إذا كنت تتلقى أرباحاً من األسھم فیجب إضافتھا لممتلكاتك
الواجب فیھا الزكاة.

5
لا تجب الزكاة على البيت الذي تسكنه.

 أما العقارات وغیرھا من األصول التي اشتریتھا بنیة االستثمار، فيجب
 إخراج الزكاة على القیمة الكلیة لھذه الممتلكات. تذكر أن ھذا ال ینطبق
على المنزل الذي تسكنه ولكن على العقارات أو األصول الإضافية فقط.

  إن لم تكن لك نية معينة عند شراء العقار أو الأصول الثابتة، فلا تجب
عليه الزكاة حتى يندرج تحت أحد الخيارات المذكورة سابقاً.

 قیمة الزكاة االجمالیة على
 عقاراتي وأصولي المالیة

الثابتة

الأسھم والاستثمارات

  إذا كان العقار للإيجار فيجب دفع الزكاة على الدخل من الإيجار بعد خصم
  مصاريف وتكاليف الإيجار.

حالة )3(: تسییل األسھم إلى نقد:



الحالة )2( عند عدم إمكانية السحب من الأموال:

 تحسب القيمة الإجمالية لصناديق الادخار المالية للتعليم + صناديق الادخار للتقاعد
 والتي تتضمن )ما دفعته أنت + ما يضاف إلى ذلك(، ثم تخصم من ذلك المبلغ

جميع الغرامات والضرائب المستحقة بسبب السحب المبكر، ثم تدفع الزكاة على الباقي.

 مالحظة: عند حلول وقت إمكانیة السحب من صنادیق االدخار المالیة، فیجب
 أن تخرج زكاتك على إجمالي مدخراتك في ھذه الصنادیق المالیة بصرف النظر

 إن كنت ستسحب جمیع مدخراتك على مراحل أو دفعة واحدة. یمكنك أن
 تدفع الزكاة على المبلغ المتبقي بعد خصم قیمة الضرائب والرسوم التي تدفعھا عند

السحب.

 وللكن إذا اخترت أن تخرج الزكاة بناءً على سعر التجزئة فإنه یُعد من باب الإحسان
 والتطوع لأنه فوق القدر المطلوب، وقد حض على ذلك كثیر من الفقھاء، لأن ذلك

یفید عدداً أكبر من الفقراء.

  مؤسسة الزكاة الوطنية تأخذ بالرأي القائل أن الزكاة واجبة على قيمة المخزون أو السلع
المعدة للبيع بسعر الجملة. 

أموال المعاشات
 والصناديق المالية

RRSP/RESP/TSFA
 وغيرها:

 ھذا یشمل: النقد والسلع، والعملیات التجاریة في طور التنفیذ، والمواد الخام،
والدیون المستحقة للشركة التي یغلب على الظن أنھا ستحصل.

 أولاً، يجب تحديد الحالة التي تندرج تحتها أصولك المالية.

 ملاحظة: الحالة 2 خاصة ببعض أموال المعاشات، أما الأغلب فيندرج تحت الحالة 1.

 مجموع القيمة
 الواجب عليها الزكاة

القيمة الإجمالية لما أمتلك من نقد في مشروعي التجاري 

$

6

  القیمة الكلیة لمبلغ الزكاة المستحق من حساب ال

ية أصول تجار

 ما المقصود بسعر البيع بالجملة؟ هو السعر الذي ستبيع به إذا رغب شخص في شراء
 مخزونك وبضاعتك كلها أو معظمهما في صفقة واحدة، فالقيمة الإجمالية المقدرة في

مثل هذا البيع هي التي تجب عليها الزكاة.

 القيمة الإجمالية لما أمتلك من مخزون

القیمة الكلیة للأعمال تحت التنفیذ والمواد الخام

إجمالي الدیون المستحقة للشركة والتي یغلب على الظن سدادھا

 هذا يتضمن تكاليف المعيشة التي حل أو مضى موعد سدادها، مثل:
 الإيجار أو الفواتير أو الديون.
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 الحالة )1(: عند إمكانية السحب من الأموال:

يلة األجل ولم یكن لدیك إمكانیة التحكم المباشر في  إذا كانت استثمارات طو
 ھذه األصول المالیة، ففي ھذه الحالة تعتبر استثماراً مجمداً ال تخرج عنه زكاة

حتى تستطیع التحكم في ھذه األصول أو السحب منھا.

RRSP/RESP/TSFAالخاص بي

7
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ياً.  الالتزامات قصیرة الأجل: یعني أقل من 12 شهراً قمر

يل الأجل حالیًا، فلا تخصم ھذه  إذا لم تكن تدفع أقساط الدین طو
الدیون من المقدار الواجب فيه الزكاة.

مجموع التزاماتي المالية

یل العقاري والقروض الدراسیة؛ یلة الأجل مثل دیون التمو  أما الدیون طو
یة  فقم بخصم الجزء الأساسي ولیس الفوائد من أقساط القرض لسنة قمر

تالیة بغرض حساب الزكاة.

 هذا يتضمن تكاليف المعيشة التي حل أو مضى موعد سدادها، مثل:
 الإيجار أو الفواتير أو الديون.

=$

الجزء      

الالتزامات المالية8
 الشخصية

بعض الالتزامات المالية يمكن أن تخصم من المال الواجب فيه الزكاة،

يفي المعيشية المستحقة التي لم يتم سدادها بعد  مصار

يلة الأجل بدون فوائد  أقساط السنة القادمة من ديوني طو

 إجمالي ديوني الشخصية

 ما علي من أموال مستحقة لآخرين نظير السلع التي تم شرائها

 مؤخر الصداق الواجب عليّ دفعه عند استحقاقه

الالتزامات
ية  التجار

ياً. یلة الأجل: یعني أكثر من 12 شهراً قمر  الالتزامات طو

إجمالي قیمة الإیجار والفواتیر والمرتبات المستحقة التي حل أو
مضى موعد سدادھا

یة المستحقة قصیرة الأجل القیمة الإجمالیة للقروض التجار

یلة الأجل یة طو  أقساط السنة القادمة من الدیون التجار

القیمة الإجمالیة للسلع المشتراة بتسھیلات ائتمانیة

الالتزامات المالیة

8



 قد تتغير قيمة ممتلكاتك على مدار السنة، فقد تقل أو تزيد عن مقدار النصاب، وفي هذه الحالة تكون العبرة بقيمة ممتلكاتك عند
 حلول الحول، أي: بعد مرور سنة كاملة على بلوغ ممتلكاتك النصاب، فالزكاة تخرج دائمًا على قيمة ممتلكاتك عند نهاية الحول وليس

على أّي قيمة متغيرة خلال السنة، ولا على متوسط قيمة ممتلكاتك خلال السنة.

 يمكن دفع الزكاة مقدمًا عن السنوات التالية، ويجب مراعاة عقد النية عند إخراج الزكاة أنها عن هذه السنوات التالية، كما أنه يجب
التأكد من حساب قيمة الزكاة الواجب إخراجها عند حلول الحول من كل عام للتأكد أن القدر الواجب من الزكاة قد ُأخرج.

 يجب التعجيل بإخراج الزكاة عن السنوات التي لم يتم فيها دفع الزكاة. ولذا يجب محاولة حساب مقدار الزكاة عن السنوات
السابقة التي لم يتم فيها دفع الزكاة.

وأخيرًا وليس آخراً، لا تنس عقد النية عند إخراج زكاتك على أّن ما تخرجه خاص بالزكاة!

علیك دفع الزكاة إذا كنت تملك أصولاً مالیة بلغت أو تجاوزت النصاب.
إذا لم تكن تملك إلا الذھب أو الفضة فعلیك تحدید نصاب زكاتك بناءً على النصاب الخاص بكل منھما.

 إن كنت تملك خليطاً من الذھب والفضة، فالأسلم اعتبار نصاب الفضة في تحدید نصاب الزكاة.
في جمیع الأصول المالیة الأخرى كذلك اعتبار نصاب الفضة في تحدید نصاب الزكاة.

هي الزكاة  فيها  الواجب  أصولي  إجمالي  من 

$
كندا في  للمحتاجین  زكاتك  إخراج  الاعتبار  في  تضع  أن  ین  شاكر منك   نطلب 

التالي عبرالموقع 

إذاً، فھل یجب عليّ أن أخرج زكاة مال أم لا؟

$

صافي الأصول المستحقة للزكاة ھي:

$ -=

نِصاب

2.5%

بأ

goldbroker.com/charts/silver-price/cad

 أملك خليطًا من الأصول المالية.

2.5%
احجز موعداً خاصاً لمراجعة حساب زكاتك
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ج

قيمة نصاب الفضة اليوم هو

www.nzfcanada.com/donate

:

 ملاحظات إضافية

 النصاب هو قيمة 595 جراما ًمن الفضة. زوروا الموقع التالي لتجدوا قيمة الجرام الواحد من الفضة بالدولار اللكندي:

$$

الحساب النھائي الجزء



  الشيخ
يوسف بادات

الشيخ
توفيق شودري

 الشيخ
أحمد كوتي

الشيخ
 حسين شيباني

:1

إذاً، فھل یجب عليّ أن أخرج زكاة مال أم لا؟

12

خدمات دافعي الزكاة

الداعمون لمؤسسة الزكاة الوطنية

goldbroker.com/charts/silver-price/cad

اتصل بنا
1.888.693.2203

تحدث إلى مستشارینا لشؤون الزكاة للإجابة عن أّي أسئلة متعلقة بزكاتك.

أرسل إلينا عبر البريد الإللكتروني2:
Email: info@nzfcanada.com

ستستقبل إجابة سريعة على أسئلتك من مستشارينا لشؤون الزكاة.

احجز موعداً خاصاً لمراجعة حساب زكاتك3:
ً  خدماتنا الخاصة والمجانية لشؤون الزكاة متاحة لكل من يرغب في حجز موعدا

خاصاً لمراجعة حساب زكاته. 

Email: info@nzfcanada.com

:4
 احجز لحضور محاضرة مجانية عن الزكاة في مكان عملك أو مسجدك أو أّي

 مؤسسة محلية للتعرف على كيفية حساب زكاتك، ولتحصل على إجابة
 عن أسئلتك.

 الشيخ
علاء السيد

 إمام
زيد  شاكر

ّله الشيخ عبد ال�
 إدريس علي

الشيخ
داوود بت

احجز لحضور محاضرة مجانية

الجزء
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4

توصيات

يع الزكاة؟ س/ هل عندكم مقر لتوز

یع الزكاة آلیة توز

مقدم الطلب

1

 شخص يتعرض لضائقة مالية
 يقوم بالتواصل مع مؤسسة
يق الزكاة الوطنية عن طر
 التقديم للحصول على دعم

من الزكاة

2

جمع البيانات

 يقوم باحث اجتماعي
ية صاحب  بتحديد هو

 الطلب، ويجمع
 معلومات عن حالته

 الاقتصادية وأي
مستندات ذات أهمية

3

تقييم الحالة

 عند اكتمال جمع
  المعلومات المطلوبة،

 يقوم باحث اجتماعي
 بتقييم احتياجات

  مقدم الطلب ومدى

ً  استحقاقة للزكاة بناء
  على ما ورد في 

القرآن والسنة

 يغلق
الملف

غير
مستحق 

مستحق
 يقوم باحث اجتماعي بتقديم

 توصيات عن كمية الدعم الذي

ً  ينبغي تقديمه لمقدم الطلب بناء
 على دخله ونفقاته والأصول 
 التي يمتللكها مع اعتبار مدى
  إستحقاقه للخدمات المدعومة

من الحكومة

 تقوم لجنة مكونة من مدير
يع وخبراء الزكاة  التوز
 بتقييم توصية الباحث

الاجتماعي

5

لجان

 يغلق
الملف

لا

نعم

الزكاة

 المساعدة
مطلوبة

6

 يغلق
الملف

لاال

نعم
مستحقو زكاة
مؤسسة الزكاة 

الوطنية 



من أغنيائهم فترد على فقرائهم.
ّله افترض عليهم صدقة تؤخذ           فأعلمهم أن ال�
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أسئلة متكررة
ية؟ س/ ما قيمة المصاريف الإدار

ية تمثل %5 فقط، يفنا الإدار ج/ مصار
  ونحاول جاهدين أن نوفر قيمة المصاريف
ية من تبرعات خارج نطاق الزكاة. الإدار

س/ هل مؤسسة الزكاة الوطنية
ية؟  مسجلة كمنظمة خير

یة سنة ج/ نعم، حصلنا على رخصة المنظمات الخیر
2017، مع العلم أننا نمارس أعمالنا في كندا منذ

.2013

س/ أي المدن والمقاطعات تتلقى مساعدتكم؟

  ج/ نحن مؤسسة محلیة تقدم المساعدات للمسلمین
 في جمیع أنحاء كندا، وقد وصلت مساعداتنا إلى

یة عبر كندا. 85 مدینة وقر

س/ هل مساعدتكم تقتصر على المسلمين؟

 ج/ نحن نتبع معايير دقيقة وفقًا للأحكام الشرعية
 للزكاة، ونقوم بتغطية الاحتياجات العاجلة للمسلمين
 في كندا كلها، وللكن في بعض الأحيان تقرر لجنة

الزكاة أن تساعد غير المسلمين من أموال الصدقة.

يعه؟ س/كم من المال تم توز
يع 4 مليون دولاراً  ج/ حتى عام 2019 تم توز

للمحتاجين عبر كندا كلها.

يع الزكاة؟ س/ هل عندكم مقر لتوز
ج/ مقرنا الرئيسي في

یتم دراسة كل الطلبات من خلال الھاتف أو و
یع الزكاة إللكترونیًا یتم توز البرید الإللكتروني، و

یق البرید. أو عن طر

Mississauga - Ontario

 س/ ما هي المدة التي ينتظرها المستحقون
للزكاة حتى يتلقوا المساعدات؟

   ج/ نحرص أن ننظر في الطلب خلال
 خمسة أيام، وللكن إذا كانت الحاجة ملحّة

فإننا نقوم بتعجيل الإجراءات.

 س/ هل تعملون في جهود الإغاثة خارج
كندا؟

يع الزكاة محليًا، كما ية توز  ج/ نحن نعتقد بأولو
ّله عنه  ذكرنا سابقًا من حديث معاذ رضي ال�
ّله عليه وسلم ّله صلى ال�  عندما أرسله رسول ال�

       إلى اليمن لنشر الإسلام، فقال:

ية لمؤسسات  نحن ندرك أن هناك أعمال خير
يع مساعدات خارج  أخرى تعمل على توز

 كندا، وندعمهم.

 س/ ما مُدة المساعدة التي يتلقاها مستحقو
الزكاة؟

 ج/ نركز أن نُقدم مساعدات مؤقتة لمدة
 تتراوح ما بين شهر إلى 3 أشهر، وهي مدة
 تسمح لمستحق الزكاة أن يأخذ خطوات
 جادة لتحسين وضعه وتحقيق الاكتفاء

الذاتي.

یع الزكاة آلیة توز



www.nzfcanada.com
1.888.693.2203 | info@nzfcanada.com

Registered Charity No. 839912599RR0001

 مھمتنا ھي توفیر خدمة زكاة متكاملة للجالیة المسلمة
 تشمل التالي

™

التعليم التحصيل يع الحسابالتوز

:

تمت ترجمة هذا الدليل بالتعاون مع

Ummah Mosque and Community Centre, 
Halifax NS


