بسم اهلل الرحمن الرحيم

وزارة الوقاف والشؤون اإلسالمية
إدارة البحوث والدراسات اإلسالمية

الوقفية العالمية ال َّ
محكمة

إسهاما ً في تشجيع البحث العلمي والترقي الثقافي ،والسعي إلى تكوين جيل من العلماء ،تطرح لدورتها الرابعة عشرة موضوع:

الزكاة والتنمية
* المحاور:

 المدخل :تعريف الزكاة؛ زكاة المال ،زكاة الفطر ،الصدقة ،الكفارات ،النذور ،الهدي؛ االستثمار؛ بيت مال الزكاة :صندوقالزكاة ،بنك الزكاة.
 مشروعية الزكاة :الكتاب ،السنة ،االجماع ،المقاصد الشرعية؛ شروط الزكاة ،أصنافها ،نصابها ،مقاديرها ،مصاارف الزكااة؛تحصيل أموال الزكاة؛ الزكاة والضريبة والفرق بينهما.
 التنمية :مفهوم التنمية عند الفقهاء ،عند االقتصاديين ،التنمية باين الفكار االسا ما والفكار الوضاعا؛ التنمياة الشاامنة ،التنمياةالمستدامة ؛ مقاربة ومقارنة بين مفهوم التنمياة والتزكياة؛ قياام الزكااة بادي لنضاراتب وتا ثيرا فاا النهاو والتنمياة؛
تنوع مصادر الزكاة وأثرا عنى التنمية.
 استثمار أموال الزكاة :حكـم استثمار أموال الزكاة فا المشاريع االقتصادية ،األدلة من الكتاب والسنة ،آراء العنماء؛واليـــــة بيت مال الزكاة ،حق التصرف فا أموال الزكاة تحصي وتوزيعا؛ صور من التاريخ االس ما.
 ض وابط اس تثمار أم وال الزك اة :أخ قيااة ،اقتصااادية:التخطيط ،تنااوع االسااتثمار؛ نقاال الزكاااة ماان موطنهااا األصاانا وأثاارا فاااالتنمية؛ القرو ؛ البيع؛ مبدأ التمنيك فا صرف الزكاة وع قتها فا إنشاء المشروعات التنموية؛ تطبيقات معاصرة.
 أهمية استثمار وتنمية أموال الزكاة :قدرة تنمية أموال الزكااة عناى التيييار ،تحقياق التاوازن االقتصاادي ،االجتمااعا ،تحقياقاألماان اليااذاتا؛ الحااد ماان الطبقيااة؛ محاربااة الفقاار والبطالااة؛ توزيااع الاادخل والثااروة؛ ماان الزكااوات االسااته كية إلااى
الزكوات االنتاجية.
 رؤية مستقبلية :تفعيل الدور االستراتيجا لنزكاة إقتصاديا بما يناسب مستجدات العصر ،وبما يهدف إلى إعادة ت هيلاالنسان ،واألوطان؛ جهود التنمية وسبل إنجاحها؛ العقبات ..الحنول ..المقترحات.

قيمة الجائزة ( )022مائتا ألف لاير قطري
* شروط الجائزة :أن يكون البحث قد أُع ّد خصيصًا لنجاتزة؛ أن تتوفر فا البحث شروط البحاث العنماا؛ أن يراعاا الباحاث
المحاور المعننة؛ يُقدم البحث بالنية العربية من ث ث نسخ مطبوعة ،ومخزنة عنى قرص ( )CDمرفق بالبحث ,إضافة إلى منخاص
بالنياة االنجنيزياة ،إن أمكان؛ ال يقال حجام البحاث عان ( )022صافحة( ،)A4حاوالا )020222( :كنماـة بخاـط ( Traditional
 ) Arabicبحجـــم ()16؛ تحجـــب الجـــاتزة فا حالة عدم ارتقاء البحوث لنمساتو المطناوب؛ يجاوز اشاتراك بااحثين أو أكثار
فا كتابة بحوث الجاتزة؛ تسحب قيمة الجاتزة ،إذا اكتشف أن البحث مخالف لبع شروط الجااتزة؛ ال ُتمانا الجااتزة لنفااتز مارة
أُخر إال بعد مرور خمس سنوات؛ التزام الباحث الفاتز باستدراك منحوظات المح َّكمين؛ عنى الباحث أن يرفاق نباذة عان سايرت
الذاتية ،ونسخة مصورة عن جواز سفرا.
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ب رع اي ة اإلدارة ال ع ام ة لألوق اف
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