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مقدمة
حرصتتالجمعية تتتلجمية لتت تلمةزتتة لجم اتتنولتتت لجملتت ةج لجألربتت لجألت تترول -2015
)2018-2017-2016لعزىلتة ي ل شرلثقنفتلجم انولب نلجم نسلوجميحل سلبأهي يهنلاتأاجولنتنل
أاوج لجمييةيللجالقيصنايلوجم هةضلجالجيينعيلوذمكلننلت لتكث ت لجمترورج لجميحل لت تل
وجم روج لجمةزي تلفيلنعن لجم انو،لن لجميرا ت لعزتىلجم شتنإللجمع نتيلمزعية تتلوجمتميل تنه ل
فيلجميةري لب شنإلن لوأهرجفلجمعية تلنيتنلأالتههنلثقتتلعريترلجميتةجإل نلوثقتتلعريترلجمعهتن ل
جميه تلوجمةزي ت .ل
لاينلفيحالجمعية تلأبةجبهنلمكتللجألفترجالوجمشتران لالحيلتنالهاتنته لبنميعتن لوتقتري ل
جال يشنرولحة لاللتلنؤالته .لوفيلإإلنرللعيزهنلجمةزييلجميحل ليلتصصاللأيضنلجميتةه ل
جمصةتيل"ألو زكاة" ()53.600.100ل .ل
ونتنلبت نلأبترهلجألحتترجللجميتتيلعناتيهنلجمعية تتتلهتتةلبةت لفتتر للجريتترلمزعية تتلبةاليتتتل ة تتتل
وان لذمكلية ل20لجن فيل .2018ل

 -1االجتماعات وجلسات العمل خالل السنوات()2018-2017-2016-2015• عدد اجتماعات الهيئة المديرة وهيئات الفروع:

الجمعية التونسية
لعلوم الزكاة

فرع الجمعية
بتونس

فرع الجمعية
بقفصة

فرع الجمعية
بسوسة

المجموع

53

61

41

6

161

• عدد اجتماعات الهيئات الشرعية والمحاسبية:

1

الجمعية
التونسية لعلوم
الزكاة

فرع الجمعية
بتونس

فرع الجمعية
بقفصة

فرع الجمعية
بسوسة

الهيئة
الشرعية
والمحاسبية
الوطنية

المجموع

23

31

14

2

7

77
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 -2عدد اللقاءات التحسيسية حول الزكاة خالل السنوات (2017-2016-2015)2018الجمعية
التونسية لعلوم
الزكاة
 53ل

فرع الجمعية
بتونس

فرع الجمعية
بقفصة

فرع الجمعية
بسوسة

المجموع

 49ل

 23ل
ل

7ل

 132ل

 -3-الندوات والملتقيات العلمية خالل السنوات ()2018 -2017- 2016-2015

السنة

الندوات الدولية

نظمت الجمعية التونسية لعلوم الزكاة باالشتراك مع جامعة الزيتونةة النةدوة الدوليةة
الثانية تحت عنوان"مصارف الزكاة ودورهاا ياا المنمياة" يةوم  22أفريةل 2015
 2015بنزل افريكا بالعاصمة وكان من أبرز ضيوفها الدكتور محمةد عبةد الةرازخ مختةار
األمين العام لديوان الزكاة السوداني ،الذي قدم محاضةرة حةول مسةيرة الزكةاة فةي
السودان.
نظمت الجمعية التونسية لعلوم الزكاة باالشتراك مع جامعة الزيتونةة النةدوة الدوليةة
الثالثةةة تحةةت شةةعار" دور الزكاااة يااا الم االين والمنميااة" يةةومي  20و 21افريةةل
 2016بنةةةزل المشةةةتل بتةةةون العاصةةةمة بحضةةةور ثلةةةة مةةةن الةةةدكاترة والبةةةاحثين
واألساتذة الجامعيين وبمشاركة وزارة الشؤون الدينية والدكتور محمد عبد الرازخ
 2016مختار أمين عام ديوان الزكاة بالسودان والدكتور نصةر الةدين فضةل المةول عميةد
المعهد العالي لعلوم الزكاة بالسةودان والةدكتور أشةرد دوابةن مةن مصةر والةدكتور
سليمان شيحان من األردن والشيخ زهير الكبي مةن لبنةان والةدكتور عبةد حيةدر
من اإلدارة العليا لبيت الزكاة الكويتي والسيد إسماعيل أندايل نائب رئةي صةندوخ
الزكةةاة السةةنلالي والسةةيد أمجةةد إب ةراهيم عمةةر الشةةتيوي المةةدير التنفيةةذي لصةةندوخ
الزكاة الليبي.
ظيالجمعية تتلجمية لت تلمةزتة لجم اتنولبنميةتنو لنت لجننةتتلجم يية تتلجم تروولجمةزي تتل
جمروم تتلجمرجبةتتلتحتالاتةنرل"زكااة الشاركات واالقتصااد التاااين " وذمتكليتةنيل
11و12لأفريلل2017لب لجميشيللبية س .ل
وحضتترلهتتم لجم تتروولنعيةعتتتلنتتنلجمض ت ةفلنتتنلجمتترو لجمشتتق قت لجملتتةاج ،لوم ه تتن،ل
2017
ومه تتن ،لوجملت لن  ،وجميلتترا ،وجمع جئتتر ،ونصتتر..وثزتلنتتنلجمءهتترجالوجمهتتنحث نل
وجأل نتمولجمعننة نلننلجننةتلجم يية تلوجننةتلقرإلنجلونةهترلجمحضتنرولونيثزت نل
عنلجمعية ن لون ظين لجميعيي لجمير يلونيثللعنلجمهةرصتلونيثللعنلوهجرول ل
جمشِؤو لجالجيينع تلونيثزةله ئن لننم تلوتهرجالنحن ه ن .ل
2
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انراالجمعية تلجمية ل تلمةزة لجم انولإمىلجن بلص روقلجم انولجمع جئريل
وص روقلجم انولجمز هيلوتهرجالننلنةريين نلوجمييزكتلجميلرب تلوتهرجالننلتة س ل
فيلجميزيقىلجمةزييل"الزكاة واألوقاف والتمويل اإلسالي األصغر"ل ظيهلجميةهرل
جم نيلمزهحةللوجميرريبلجمينب لمزه كلجم نيلمزي ي تلجملهال10لجةج ل2017ل
وراتلعيللبيقرلجم يية تلتيك ن.
وإلرحلت لهمجلجمزقنالرئ سلجمعية تلجمية ل تلمةزة لجم انولجمل رلنحيرلنقريشل
قض تلجم انولفيلتة سلب نلجمةجق لوجألفنقلح لقر لضينلهم لجمفقرولث ثتلع نوينل
اهرىلوهيلانمينمي:
 ميحتلتنريء تلعنلفريضتلجم انولفيلتة سعرضلتحز زيلميشرو لقن ة لنؤ لتلجم انولجمية ل ت -جميحرين لجميةجةالوجمي شةا ل

السنة

الملمقيات الوطنية

نظمت الجمعية لعلوم الزكاة المجل الةونني الثالة للجمعيةة التونسةية للزكةاة يةوم
 17جةةةانفي  2015بقفصةةةة تحةةةت شةةةعار "ياعلياااة الزكااااة ياااا المنمياااة " تحةةةت
 2015إشراد والي الجهةة السةيد مصةنف بةن موسة وبحضةور أعضةاا الهيئةة المةديرة
للجمعية وفرعيها قفصة وتون  .وقد بلغ عدد المشاركين حوالي  150بين أعضاا
وضيود شرد ونلبة ،كما غن الحد عدد من الصحافيين.
نظمةةت الجمعيةةةة التونسةةية لعلةةةوم الزكةةاة المجلةةة الةةونني الرابةةةع تحةةت عنةةةوان
"مؤسسةة الزكةةاة التونسةةية دعةةم لالقتصةاد الةةونني" يةةوم  12نةةوفمبر  2016بواليةةة
صفاق  ،فكان مناسبة بينت خاللن الجمعية دور مؤسسة الزكاة في دعةم االقتصةاد
الةةونني ومعالجةةة عديةةد األزمةةات االجتماعيةةة الراهنةةة عل ة غةةرار البنالةةة والفقةةر
2016
واإلرهاب ومديونية صلار الفالحين والحرفيين والبحارة.
وقةد انعقةد هةةذا المجلة تحةت إشةةراد رئةي النيابةة الخصوصةةية ببلديةة صةةفاق
السةةيد مبةةروك القسةةننيني .وقةةد شةةارك فةةي فعاليات ةن عةةدد مةةن الخبةةراا المحاسةةبين
واألئمة ورجال األعمال واإلنارات البنكية والنلبة.
ظيتتتالجمعية تتتتلجمية لتتت تلمةزتتتة لجم اتتتنولنعزلتتتهنلجمتتتةإل يلجمءتتتننسلتحتتتالاتتتةنرل
"لنتحاادع عااز الزكاااة" يتتةنيل20لو21لجتتن فيل2018لب ت لجمقصتترلبلة تتتلتحتتال
إاتتتتتتتتترجفلوهيتتتتتتتتترلجمشتتتتتتتتتؤو لجالجيينع تتتتتتتتتتلجملتتتتتتتتت رلنحيتتتتتتتتترلجم رجبزلتتتتتتتتتي.
وضينلفةنم ن لهمجلجميعزسلإلرحالجمعية تلجيزتلننلجميقيرحتن لجمةيز تتلجمةنجزتتل
2018
مزحكةنتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتلميلتتتتتتتتتتتتتتتتتتتنعرولجمةتتتتتتتتتتتتتتتتتتتنئ لجميةتتتتتتتتتتتتتتتتتتتةهو.
ايتتنلوق ت لترا ت نلفتتر لجمعية تتتلجمية ل ت تلمةزتتة لجم اتتنولبلة تتتلو ت لحفتتللحضتتر ل
ن ة لوتهترجالجقيصتناية لورجتن لأعيتن لوعترالنتنلنءيزت لنكة تن لجميعييت ل
جمير ي .ل
3
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ظيالجمعية تلجمية ل تلمةزة لجم انولجمعية تلبنالايرجكلن لنصرفلجم يية تل روول
عزي تلتحالع ةج ل"الزكاة ركيزة أساسية لالقتصاد االجتماع والتااين "لية ل
27لننرسل2018لبيقرلجميصرف لبية سلجمةنصيت.لوت رقالهم لجم روولجمىل
ضرورولتةظ لأنةج لجم انولفيلجالقيصنالجمحق قيلوتنصتلجالقيصنالجميضنن يل
ن لجبرجهلجهي تلجم انولاأاجولفةّنمتلمي ةيرلنشنري لجقيصنايتلوت يةيت.لوتضينل
جمزقنال زلزتلننلجميرجت لت نومالتصةص ن لوأاوج لجحيلنالهانولجمشران ل
وهانولجمحلنبن لجمه ك ت .ل
ظيالجمعية تلجمية ل تلمةزة لجم انولية لجمث ثنال16لأايةبرل،2018لحزقتلارج تل
تحالع ةج "يعاضدة أيوال الزكاة لميزانية الدولة"لإلرحالت مهنلنقيرحلإارججل
فصللضينلقن ة لجمينم تلمل تل2019لي صلعزىلإحرجللحلنالتنصلتحالج ل
"ص روقلجم انولوجمصرقن "ليهرفلإمىلاع لجميرت لجالجيينع تلمزرومتلعهرلجي ل
أنةج لجم انولوتةهيةهن .ل
وقرلج يظياللهم لجمحزقتلجمةزي تلتحالإارجفلوهيرلجمشؤو لجالجيينع تلجمل رل
نحيرل جم رجبزليلوبحضةرلوهيرلجمشؤو لجمري تلجمل رلأحيرلعظة لإمىلجن بل
نلؤوم نلونيثز نلمةريرلجمه ناللجمر ي ت .ل
ل

 -4المشاركة ف المعرض الدول للفالحة والصايد البحار فا دورييا -2015 2017ل
2015
ل
ل
اتتنراالجمعية تتتلجمية لت تلمةزتتة لجم اتتنول
فتتتيلجمصتتتنمة لجمتتتروميلمزف حتتتتلوج ال ل
جمف ح تلوجمص رلجمهحريلت لجمفيرول ل
جميييتتتترولنتتتتنل28لجايتتتتةبرلجمتتتتيل نيتتتتتل1ل
تتةفيهرل2015لوقتترلبزتتتدلعتترالجم جئتتترينل
مع نحلجمعية تلقرجبتلل400لهجئر .ل

4

2017
انراالجمعية تلجمية ل تلمةزتة لجم اتنولفتيل
فةنم ن لنةرضلجمف حتلجمميلج ةقرلبرجيتل ل
ننل31لأايةبرلإمتيل نيتتل5ل تةفيهرل2017ل
بقصرلجميةنرضلبنمكر لبية س  .ل
ولقتتتترلتتتتت لتةهيتتتت لجمةتتتترال11لنتتتتنل شتتتتريتل
"ساانابل"لونزصتتقن لجميةري ت لبنمعية تتت.ل
وبي ن تتتهتلهتتتمجلجميةتتترضلتتتت لتةق تتت لايتتتنال
"زكااااة األنشاااالة الفالحياااة ..دليااال ن ااار
ويالبيقااا "لمزشتتت للجمحه تتتبلجمقتتت لووه ل
نعن نلبةترلجم تروولجمةزي تتلجميتيلج ةقتر ليتة ل
جمعيةتل3ل ةفيهرل .2017ل
اينلبزدلجمةرالجمعيزيلم وجرلجمروجقلحتةجميل
300لهجئتترلن ت ه ل100لهجئتترلقتتننةجلبيةي تترل
ب نقتتتلجالتصتتن لبنمعية تتت.لإمتتىلجن تتبلذمتتكل
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قتترنالجمعية تتتلعزتتىلهتتننشلجميشتتنراتلفتتيل
نةتتتترضلجمف حتتتتتل تتتتروولعزي تتتتتلحضتتتترهنلللل
119لض فنلقرنالت مهنل3لنحنضرج ل ل
لجأل تسلجمفقه تتلم اتنولجمشتران لجمف ح تتلقرنهنلجمش للجمحه بلق ل ل
لجأل تتتتتتسلجميحن تتتتتته تلم اتتتتتتنولجأل شتتتتتت تلجمف ح تلقرنهنلجمل رلنحيرلنقريش
ل ينذجلت ه ق تلحة لتةظ ت لأنتةج لهاتنولجمشران لجمف ح تلفيلجالقيصتنالجميضتنن يل
قتتترنهنلجملتتت رلنةمتتتريل تتتن لوجملتتت رلايتتتن ل
جميهرواي .ل
ل

 -5-العالقات الخارجية خالل السنوات ()2018-2017-2016-2015

2015
2016
5

اتتنراالجمعية تتتلجمية لت تلمز اتتنولفتتيلجميتتؤتيرلجمتتروميلميقتتةي لنلت رولجم اتتنول
وت ةيرهتتتتتتتتتتنلبنملتتتتتتتتتتةاج ليتتتتتتتتتتةنيل3لو4لنتتتتتتتتتتنرسل2015لبتتتتتتتتتتنمءرإلة
إمتتتىلجن تتتبلجمةريتتترلنتتتنلجمةزيتتتنالوجميفكتتترينلوأصتتتحنالجميعربتتتتلوجمءهتتترول
وجميهييت نلنتتنلجي ت لأق تتنرلجمةتتنم لجم ت نيلفتتيلجم اتتنو.لوقتترلنثتتللجمعية تتتل
جمية ل تلمةزة لجم انول نئبلرئ سلجمعية تلجمش للأحيرلبةاح يت.
انركلوفرلننلجمةزينالوجمش ةخلوجمءهرجالجميحن ه نلبنمعية تلجمية ل تلمةزتة ل
جم انولوجننةتلجم يية تلفيلجمرورولجميرريه تلجمييل ظيهنلجميةهرللجمةنميلمةزتة ل
جم انولجملةاج يلبنمءرإلة لتحالإارجفلجألن نلجمةن لمتريةج لجم اتنولجمترايةرل
نحيترلنءيتنرلعهترلجمترجهق،لوقترلجنيتتر لهتم لجمترورولأ تهةعنلاتنن ،لنتنليتتة ل
جملهال19لايليهرل2015لإمىلية لجمعيةتل26لننل فسلجمشهر.ل ل
وان لجمهرفلننلهم لجم ينرولأ ن نلهةلتهنا لجمءهرج لب نلجألاتقنالوجميةتنو ل
وجمي ل قلب نلايةج لجم انولجملةاج يلوجمعية تلجمية ل تلمةزة لجم انولوجننةتتل
جم يية ت،لوجمةقةفلعزىلنل رولجم انولبنملةاج ،لهم لجميعربتلجمييلتةترلنثتنالل
ني.
يحيمىلبهلفيلجمةنم لجم
شاركت الجمعية التونسية لعلوم الزكةاة فةي الجلسةة تسسيسةية لالتحةاد الةدولي
لتعظةةيم شةةعيرة الزكةةاة الةةذي انعقةةد بةةالخرنوم أيةةام  24و 25و 26جةةانفي
 2016وانتخبت خاللها تون ممثلة فةي الجمعيةة عضةوا فةي مجلة إدارة
االتحةاد العةالمي لتعظةيم شةعيرة الزكةاة و 8دول أخةر مةن بةين حةوالي 45
بلدا مشاركا.
شةةاركت الجمعيةةة التونسةةية لعلةةوم الزكةةاة فةةي فعاليةةات نةةدوة البركةةة الدوليةةة
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2017

السةةابعة والثالثةةين لالقتصةةاد اإلسةةالمي وفةةي اجتمةةام مجل ة إدارة االتحةةاد
العالمي لتعظيم شعيرة الزكاة بالمملكةة العربيةة السةعودية التةي انعقةدت بجةدة
يةةومي  13و 14جةةوان  2016وكةةان عل ة رأ هةةذن النةةدوة الشةةيخ صةةال
كامل رئي مجل إدارة مجموعة البركة المصةرفية ورئةي المجلة العةام
للبنوك والمؤسسات المالية اإلسالمية كما استضافت الندوة عديد الخبراا فةي
مجال االقتصاد اإلسالمي من تون وقنر ومصر واألردن.
وقد اجتمع السيد محمد مقديش بةرئي مجموعةة البركةة الشةيخ صةال كامةل
يةةةةوم  14جةةةةوان  2016بمكتبةةةةن بجةةةةدة واالتفةةةةاخ علةةةة ضةةةةبن الخنةةةةة
اإلستراتيجية لالتحاد العالمي لتعظيم شعيرة الزكاة
شاركت الجمعيةة التونسةية لعلةوم الزكةاة إلة جانةب عةدد مةن الةدول العربيةة
واإلسةالمية فةةي االجتمةام الثةةاني لالتحةةاد العةالمي لتعظةةيم شةعيرة الزكةةاة فةةي
لبنةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةان وذلةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةك يةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةومي  5و 6أكتةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةوبر .2016
وقد حضر هذا االجتمام رئةي مجلة إدارة االتحةاد المةدير العةام لصةندوخ
الزكاة الشيخ زهير الكبي من لبنان ،واألمين العام لالتحاد الشةيخ محمةد عبةد
الرازخ محمد مختار من السودان ،وعضو مجل اإلدارة محمد مقةديش مةن
تةةون  ،وعميةةد المعهةةد العةةالي لعلةةوم الزكةةاة بالسةةودان الةةدكتور نصةةر الةةدين
فضل المول  ،والدكتور مصنف اللداوي من فلسنين.
زيارة خبير االقتصاد والمالية اإلسالمية الفرنسي جون لوك لمقر الجمعية.
جلسة عمل جمعةت رئةي الجمعيةة السةيد محمةد مقةديش بالمةدير العةام لبيةت
الزكاة الكويتي الدكتور إبراهيم احمةد الصةال اثةر تدشةينهما لمركةز العثمةان
للتكوين والتسهيل الذي تم تركيزن بوالية قفصة وتمويلن مةن قبةل بيةت الزكةاة
الكويتي.

 -6-ايفاقيات الجمعية خالل السنوات ()2018 -2017-2016-2015

2015

اتفاقية تعاون مع ووزارة الشؤون الدينية.
اتفاقية تعاون مع جننةتلجم يية ت.لل

2016
2017
2018
6

اتفاقية تعاون مع ديوان الزكاة السوداني.
اتفاقية تعاون بين الجمعية التونسية لعلوم الزكاة وجامعة قفصة.

-ل
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 -7النشاط اإلعالي خالل السنوات ()2018 -2017-2016-2015تي ت ل شتتنإللجمعية تتتلجمية لت تلمةزتتة لجم اتتنولبحظتتةرلإع نتتيلنزحتتةظلفتتيلبتترجنالنهناتترول
ونلعزتلوأارإلتلإتهنريتلهمجلإمىلجن بلإصرجرجتهنلجمع ن تلن هن ل
عدد سنابل
االلكترونية

عدد سنابل الورقية

المداخالت اإلذاعية

البرايج اإلذاعية

والتلفزية

والتلفزية

يالح ااة:ل ظتترجلمل ت جرولجم شتتنإللجمع نتتيل
فتتتتيلهتتتتمجلجمعن تتتتبل رجتتتتةلنتتتت ك لنرججةتتتتتل
 39ل

جميقتنريرلجألاب تتتلجميفصتتزتلمزعية تتتلجمية لت تل

7ل

مةزتتتة لجم اتتتنول صتتتفنقسلوتتتتة سلوقفصتتتتل
و ة ت) .ل

ل
• برنامج بريد الزكاة ()2018-2017-2016
ج زقلب لبر ننالبريرلجم انولن مل تل2016لوييةجصللإمىل نيتلهم لجملت تل )2019ل
فيلنة يهلجمثنم .لوهةلبر ننالاي يلعزييلأ هةعيليمج لاتلليتة لتيت سلنتنلجملتنعتلجمثن تتل
بةرلجم وج لإمىلجملتنعتلجمثنمثتتلنلتنالعزتىلنةجتن لإذجعتتلجم يية تتلمزقترم لجمكتري للنتنلإعترجال
وتقري لإذجعتلجم يية تلبنالايرجكلن لجمعية تلجمية ل تلمةزة لجم انو.ل ل
وقرل نقشلبر ننال"بريرلجم انو"لفيلنة يهلجألو لوجمثن يلعريرلجميةجض لنثلل"هانولجمثيتنر"ل
و"هاتتنولجمةلتتل"لو"هاتتنولجم ييتتة "لو"هاتتنولجمتتمهبلوجمفضتتت"لو"هاتتنولجمةقتتنرج "لو"هاتتنول
جمحهةا"لو"هانولجميةجاي"...لو رهتنلنتنلجميةجضت ،لايتنلوجاتبلأ شت تلجمعية تتلجمية لت تل
مةزة لجم انولجميحل ل تلجمةإل تلوجمروم ت.ل ل
وفيلجمية لجمثنم لوب زبلننلعريرلجميليية نلو ظرجلمض قلجمةقالتصصلنقترنيلبر تننال
"بريتترلجم اتتنو"لجميعتتن لوميتترول تتنعتلاننزتتتلمؤجنبتتتلعتتنلتلتتنؤال لجميلتتيية نلجمفقه تتتلحتتة ل
جم انو،لوقرلت لب لحةجميل 120حلقة خالل السنوات الثالع 2018-2017-2016

• حلقات محسيسية حون يقه الزكاة على صفحة "الفايس بوك" ()2016

7
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قدم الشيخ الحبيةب القةالل رئةي الهيئةة الشةرعية سلسةلة مةن الحلقةات التحسيسةية حةول فقةن
الزكاة عل صفحة "الفاي بوك" الخاصة بالجمعية كل يوم أربعةاا وقةد اننلةث بثهةا مباشةرة
يوم  27جويلية  2016وتواصلت إل نهاية شهر أوت من نف العام.
• روبرماجات الجمعية
قامت الجمعية التونسية لعلوم الزكاة بتصوير عديد الروبرتةا لةبع

أنشةنتها العلميةة ،كمةا

خرجت إل الشارم وتفاعلت مع عديد الفئات االجتماعية فةي مختلةد مجةاالتهم المهنيةة وقةد
بينت الجمعية كيفية احتساب زكاواتهم وهذا جدول يلخص هذن الروبرتاجات.
الماريخ

موضوع الروبرماج

الفئة المسمهدية

 24جانفا 2019

زكاة المصوغ

الصاغة

 17ايرين 2018

زكاة الباع العقاري

الباعثو العقاريين

 29ايرين 2018

أهمية الزكاة في دفع التنمية

عدد من المشاركين في ملتق
صفاق

الدولي للمالية

اإلسالمية الخام
أهمية الزكاة في تحقيث
 5ماي 2018

التنمية االقتصادية
واالجتماعية

صفاق

الدولي للمالية

اإلسالمية الخام

 31جوان 2018

الزكاة بصفة عامة

مواننون

 1جوان 2018

زكاة الصيادلة

صيادلة

 18جوان 2018

كيد احتسب زكاتي1

مواننين مختلفين

نقاش حول الحلقة الدراسية
 23اكموبر 2018

معاضدة اموال الزكاة
لميزانية الدولة

 9نويمبر 2018
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عدد من المشاركين في ملتق

ما هو صندوخ الزكاة

عدد من المشاركين في حزقتل
جم قنشلحة لجمعزلتلجمررج تل
"نةنضرولأنةج لجم انول
مي ج تلجمرومت
عدد من المشاركين في
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والصدقات؟

جمعزلتلجمررج تل"نةنضرول
أنةج لجم انولمي ج تلجمرومت

كيد يساهم صندوخ الزكاة
 10نويمبر 2018

عدد من المشاركين في

والصدقات في النهو

جمعزلتلجمررج تل"نةنضرول

بالفئات الضعيفة؟

أنةج لجم انولمي ج تلجمرومت

 30نويمبر 2018

زكاة المهن الحرة

خبراا محاسبون ومحاسبون

 6ديسمبر 2018

زكاة المخابز

أصحاب المخابز

 21ديسمبر 2018

زكاة المواشي

فالحون

 24ديسمبر 2018

زكاة الزيتون

فالحون

 -8انجاز بحث يالبيق لتحديد نصاب الزيتون بالكغ خالل سنة 2015قننالجمعية تلجمية لت تلمةزتة لجم اتنولبيشتنراتلفرع هتنلبيتة سلوبقفصتتلبيحةيتللجميكني تلل
إمىلنةجهينلبنم لهتلمز يية لوذمكلالحيلنال صنالهانتهلب زبلنتنلايتةج لجمفيتنا وذمتكل
بينريلل15لايليهر .2015ل

 -9اعتماد يقنية الموزع الصوي "الو زكاة" خالل سنة 2016بهنارولننلفر لجمعية تلجمية ل تلمةزة لجم انولبية سلت لبة لنةه لصةتيلتنصلبءرنتل
"الو زكاة" 53.600.100لوهيلترنتلني ةرولتيكنلجمعية تلننلحصرلجال يفلنرج ل
وجميلنؤال لحة لجم انولوبرألجمةيللبهنللننلية ل25لجةج ل2016لوهيلتيةجصللإمىل
نيتلجم ة ل )2019

 -10جلسات احتساب الزكاةبنمضنفتلجمىلجمحزقن لجميحل ل تلوجم روج لجمروم تلوجمةإل تلوجميشنران لجميي ةعتلوجمييةتراول
ن لنكة ن لجميعيي لجمير يلتقة لجيضنلجمعية تلجمية ل تلمةزة لجم اتنولبنحيلتنالجم اتنولنعن تنل
م فتترجالوجمشتتران لويءصتتصلتهرجاهتتنلجمشتترع نلوجميحن تته نلب ت نلجمح ت نلوج تتترلحزقتتن ل
الحيلنالجم انولث ليق لجالتصن لبنمي ايلوإب هلبيقرجرلهانته .ل
ل

 -11اإلصدارات العلمية للجمعية خالل سنت 2018 -20179
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• يوم  11أفريةل  2017تةم إصةدار أول الكتةاب للجمعيةة التونسةية لعلةوم الزكةاة تحةت
عنةةوان "اإلنةةار الفقهةةي والمحاسةةبي لزكةةاة األنشةةنة التجاريةةة وفةةث النظةةام المحاسةةبي
التونسي" من تسليد الخبير المحاسب محمد مقديش.
• يوم  23أكتوبر  2017تم إصدار الكتاب الثاني للجمعيةة التونسةية لعلةوم الزكةاة تحةت
عنةةوان " زكةةاة األنشةةنة الفالحيةةة  -دليةةل نظةةري وتنبيقةةي – تةةسليد الشةةيخ الحبيةةب
القالل
• يوم  27مار  2018تم إصدار الكتاب الثال للجمعيةة التونسةية لعلةوم الزكةاة تحةت
عنةةوان" دليةةل احتسةةاب زكةةاة التجةةارة والصةةناعة" .تةةسليد الخبيةةر المحاسةةب محمةةد
مقديش.

 -12يالوير صفحات التواصل االجتماع ()2018 -2017-2016-2015عيتتر لجمعية تتتللجمية لت تلمةزتتة لجم اتتنولتت

لجمل ت ةج لجالرب ت لعزتتىلت تتةيرلنةقةهتتنل

جالمكيرو تتيلبنال ير تتن لوإثتترجالصتتفحن لجميةجصتتللجالجييتتنعيلصتتفحتلجمفتتنيسلبتتةكل

وصفحتلجم ةت ةالنينل نه لاث رجلفيل شترلثقنفتتلجم اتنولوا ف تتلجحيلتنبهن والتعريةد
بها.

خاتمة
ف الختام البد أن وكل يز ساهم يز قريب أو بعيد ف يالوير وإنجاح نشاطات الجمعية
التونسية لعلوم الزكاة رغم الصعوبات الت يالرأ أحيانا والت لم يثز عزينا ،وال يسعنا إال
أن نبذل كل جهودنا الممكنة ،واألخذ بالدروس الت يفيد المجتمع واألفراد.

نأمن من هللا أن ينان قبولكم وان يلقى االسمحسان منكم
مالحظة لمزيد التفصيل يرج االنالم عل التقارير األدبية للجمعية التونسية لعلوم
الزكاة خالل السنوات األخيرة ( ) 2018 -2017-2016-2015يمكنكم مراجعة التقارير
األدبية المفصلة لكل من صفاق وتون وسوسة وقفصة.
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