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 مقدمة

-2015جألت تترول لجألربتت حرصتتالجمعية تتتلجمية لتت تلمةزتتة لجم اتتنولتتت  لجملتت ةج ل

بأهي يهنلاتأاجولنتنلل شرلثقنفتلجم انولب نلجم نسلوجميحل ستة ي ل(لعزىل2016-2017-2018

ث ت لجمترورج لجميحل لت تلأاوج لجمييةيللجالقيصنايلوجم هةضلجالجيينعيلوذمكلننلت  لتك

ن لجميرا ت لعزتىلجم شتنإللجمع نتيلمزعية تتلوجمتميل تنه للجمةزي تلفيلنعن لجم انو،لوجم روج 

التههنلثقتتلعريترلجميتةجإل  نلوثقتتلعريترلجمعهتن لأنيتنلفيلجميةري لب شنإلن لوأهرجفلجمعية تل

ل.جميه  تلوجمةزي ت

تقتري لولبنميعتن مكتللجألفترجالوجمشتران لالحيلتنالهاتنته للأبةجبهنلجمعية تلافيحاينلل

جميتةه لأيضنللتصصاللعيزهنلجمةزييلجميحل ليللإإلنروفيلل.حة لاللتلنؤالته لجال يشنرو

ل.ل(53.600.100) "ألو زكاة"جمصةتيل

بةاليتتتل ة تتتلجريتترلمزعية تتللفتتر لبةت للبترهلجألحتترجللجميتتيلعناتيهنلجمعية تتتلهتتةأبتت نللونتن

ل.2018جن فيلل20ية لوان لذمكل
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 اجتماعات الهيئة المديرة وهيئات الفروع:عدد  •

 

الجمعية التونسية 

 لعلوم الزكاة

الجمعية فرع 

 بتونس

فرع الجمعية 

 بقفصة

 فرع الجمعية

 بسوسة
 المجموع

53 61 41 6 161 

 

 الشرعية والمحاسبية: اتاجتماعات الهيئعدد  •

 

الجمعية 

التونسية لعلوم 

 الزكاة

فرع الجمعية 

 بتونس

فرع الجمعية 

 بقفصة

فرع الجمعية 

 بسوسة

الهيئة 

ية عالشر

والمحاسبية 

 الوطنية 

 المجموع

23 31 14 2 7 77 
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 2017-2016-2015خالل السنوات )حول الزكاة  اللقاءات التحسيسية عدد  -2-

-2018) 

الجمعية 

التونسية لعلوم 

 الزكاة

فرع الجمعية 

 بتونس

فرع الجمعية 

 بقفصة

فرع الجمعية 

 بسوسة
 المجموع

ل132ل7ل23ل49ل53

ل

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

 

  الندوات الدولية السنة

2015 

النةدوة الدوليةة نظمت الجمعية التونسية لعلوم الزكاة باالشتراك مع جامعة الزيتونةة 
 2015 أفريةل 22يةوم   "مصارف الزكاة ودورهاا ياا المنمياة"الثانية تحت عنوان

وكان من أبرز ضيوفها الدكتور محمةد عبةد الةرازخ مختةار  العاصمةب بنزل افريكا
محاضةرة حةول مسةيرة الزكةاة فةي  الذي قدم  األمين العام لديوان الزكاة السوداني،

 .السودان

2016 

النةدوة الدوليةة مع جامعة الزيتونةة  باالشتراكنظمت الجمعية التونسية لعلوم الزكاة 
افريةةل  21و 20يةةومي  الزكاااة يااا الم االين والمنميااة"" دور تحةةت شةةعار الثالثةةة

بحضةةةور ثلةةةة مةةةن الةةةدكاترة والبةةةاحثين بنةةةزل المشةةةتل بتةةةون  العاصةةةمة  2016

 واألساتذة الجامعيين وبمشاركة وزارة الشؤون الدينية والدكتور محمد عبد الرازخ 
عميةد مختار أمين عام ديوان الزكاة بالسودان والدكتور نصةر الةدين فضةل المةول  

والةدكتور أشةرد دوابةن مةن مصةر والةدكتور المعهد العالي لعلوم الزكاة بالسةودان 
 عبةد   حيةدروالةدكتور  سليمان شيحان من األردن والشيخ زهير الكبي مةن لبنةان

رئةي  صةندوخ  نائبأندايل  إسماعيلوالسيد  يالكويتالعليا لبيت الزكاة  اإلدارةمن 
التنفيةةذي لصةةندوخ  المةةديرعمةةر الشةةتيوي  راهيمإبةة أمجةةدوالسةةيد  السةةنلاليالزكةةاة 
 .يبالزكاة اللي

2017 

جم يية تتلجم تروولجمةزي تتللجننةتتبنميةتنو لنت للمةزتة لجم اتنو ظيالجمعية تتلجمية لت تل

وذمتكليتةنيل "االقتصااد التاااين و زكااة الشاركات"تحتالاتةنرللجمروم تتلجمرجبةتت

ل.ية سبلجميشيلب   لل2017أفريللل12و11

م ه تتن،لولجم تتروولنعيةعتتتلنتتنلجمضتت ةفلنتتنلجمتترو لجمشتتق قت لجملتتةاج ،لهتتم لوحضتتر

لنصتتر..وثزتلنتتنلجمءهتترجالوجمهتتنحث نو جمع جئتتر،و جميلتترا،و جملتت لن ،ومه تتن ،لو

ننلجننةتلجم يية تلوجننةتلقرإلنجلونةهترلجمحضتنرولونيثزت نللجمعننة  ن نتمولجألو

ليثللعنلوهجرولجمير يلونيثللعنلجمهةرصتلونلعنلجمعية ن لون ظين لجميعيي 

ل.نحن ه نلجمِشؤو لجالجيينع تلونيثزةله ئن لننم تلوتهرجا
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جمعية تلجمية ل تلمةزة لجم انولإمىلجن بلص روقلجم انولجمع جئريللانراا

لوص روقلجم انولجمز هيلوتهرجالننلنةريين  نلوجمييزكتلجميلرب تلوتهرجالننلتة س

جميةهرلل ظيهل"ألصغرا"الزكاة واألوقاف والتمويل اإلسالي  لجميزيقىلجمةزييفيل

ل2017جةج لل10جم  نيلمزهحةللوجميرريبلجمينب لمزه كلجم  نيلمزي ي تلجملهال

 .بيقرلجم يية تلتيك نوراتلعيلل

وإلرحلت  لهمجلجمزقنالرئ سلجمعية تلجمية ل تلمةزة لجم انولجمل رلنحيرلنقريشل

وينلع نلتح  لقر لضينلهم لجمفقرولث ثلوجألفنققض تلجم انولفيلتة سلب نلجمةجق ل

 :اهرىلوهيلانمينمي

 ميحتلتنريء تلعنلفريضتلجم انولفيلتة س -

 عرضلتحز زيلميشرو لقن ة لنؤ لتلجم انولجمية ل ت-

لجميحرين  لجميةجةالوجمي شةا -

 

 

 الملمقيات الوطنية السنة

2015 

للجمعيةة التونسةية للزكةاة يةوم  الثالة المجل  الةونني  الجمعية لعلوم الزكاة نظمت
تحةةةت  "ياعلياااة الزكااااة ياااا المنمياااة "تحةةةت شةةةعار  بقفصةةةة   2015 جةةةانفي 17

بحضةور أعضةاا الهيئةة المةديرة و والي الجهةة السةيد مصةنف  بةن موسة  إشراد
أعضاا  بين 150 وقد بلغ عدد المشاركين حوالي .وتون  للجمعية وفرعيها قفصة

 .الصحافيين عدد منغن  الحد  نلبة، كما ووضيود شرد 

2016 

الزكةةاة المجلةةة  الةةونني الرابةةةع  تحةةت عنةةةوان نظمةةت الجمعيةةةة التونسةةية لعلةةةوم 
بواليةةة  2016نةةوفمبر  12"مؤسسةة الزكةةاة التونسةةية دعةةم لالقتصةاد الةةونني" يةةوم 

القتصةاد ادعةم  مؤسسة الزكاة في  خاللن الجمعية دور بينتصفاق ، فكان مناسبة 
الةةونني ومعالجةةة عديةةد األزمةةات االجتماعيةةة الراهنةةة علةة  غةةرار البنالةةة والفقةةر 

 .لار الفالحين والحرفيين والبحارةرهاب ومديونية صواإل
بلديةة صةةفاق  النيابةة الخصوصةةية ب هةةذا المجلة  تحةت إشةةراد رئةي   انعقةدوقةد 

عةةدد مةةن الخبةةراا المحاسةةبين  نوقةةد شةةارك فةةي فعالياتةة .السةةيد مبةةروك القسةةننيني

 .واألئمة ورجال األعمال واإلنارات البنكية والنلبة

2018 

تحتتتالاتتتةنرللنعزلتتتهنلجمتتتةإل يلجمءتتتننسلمةزتتتة لجم اتتتنو لتتت تل ظيتتتالجمعية تتتتلجمية

حتتالجمقصتترلبلة تتتلتب تت  لل2018لجتتن فيل21ول20يتتةنيل لنتحاادع عااز الزكاااة""

 .إاتتتتتتتتترجفلوهيتتتتتتتتترلجمشتتتتتتتتتؤو لجالجيينع تتتتتتتتتتلجملتتتتتتتتت رلنحيتتتتتتتتترلجم رجبزلتتتتتتتتتي

جمعية تلجيزتلننلجميقيرحتن لجمةيز تتلجمةنجزتتللاوضينلفةنم ن لهمجلجميعزسلإلرح

 . مزحكةنتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتلميلتتتتتتتتتتتتتتتتتتتنعرولجمةتتتتتتتتتتتتتتتتتتتنئ  لجميةتتتتتتتتتتتتتتتتتتتةهو

حفتتللحضتتر للو تت لبلة تتتلمةزتتة لجم اتتنومعية تتتلجمية لتت تلجتراتت نلفتتر للايتتنلوقتت 

  ن  ة لوتهترجالجقيصتناية لورجتن لأعيتن لوعترالنتنلنءيزت لنكة تن لجميعييت ل

ل.جمير ي
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 روولجمعية تلبنالايرجكلن لنصرفلجم يية تللمةزة لجم انو ظيالجمعية تلجمية ل تل

ية لل"لالقتصاد االجتماع  والتااين  أساسية"الزكاة ركيزة تحالع ةج لعزي تل

وت رقالهم لجم روولجمىللبية سلجمةنصيت.ل يصرفجميقرلبل2018ننرسلل27

ضرورولتةظ  لأنةج لجم انولفيلجالقيصنالجمحق قيلوتنصتلجالقيصنالجميضنن يل

وتضينلل.ي ةيرلنشنري لجقيصنايتلوت يةيتمن لجبرجهلجهي تلجم انولاأاجولفةّنمتل

جحيلنالهانولجمشران للوأاوج جمزقنال زلزتلننلجميرجت  لت نومالتصةص ن ل

ل.وهانولجمحلنبن لجمه ك ت

،لحزقتلارج  تل2018أايةبرلل16 ظيالجمعية تلجمية ل تلمةزة لجم انولية لجمث ثنال

لإارججلإلرحالت مهنلنقيرحل"يعاضدة أيوال الزكاة لميزانية الدولة"تحالع ةج 

ي صلعزىلإحرجللحلنالتنصلتحالج  لل2019فصللضينلقن ة لجمينم تلمل تل

يهرفلإمىلاع لجميرت  لجالجيينع تلمزرومتلعهرلجي للوجمصرقن "لص روقلجم انو"

ل.أنةج لجم انولوتةهيةهن

تحالإارجفلوهيرلجمشؤو لجالجيينع تلجمل رللوقرلج يظياللهم لجمحزقتلجمةزي ت

ة لإمىلجن بلظجمشؤو لجمري  تلجمل رلأحيرلعلجم رجبزليلوبحضةرلوهير نحيرل

ل.نلؤوم نلونيثز نلمةريرلجمه ناللجمر ي ت

ل

-2015 فا  دورييا المشاركة ف  المعرض الدول  للفالحة والصايد البحار   -4-

ل2017

2015 2017 

ل

ل

اتتنراالجمعية تتتلجمية لتت تلمةزتتة لجم اتتنول

فتتتيلجمصتتتنمة لجمتتتروميلمزف حتتتتلوج ال ل

لجمف ح تلوجمص رلجمهحريلت  لجمفيرول

ل1جايتتتتةبرلجمتتتتيل نيتتتتتلل28جميييتتتترولنتتتتنل

بزتتتدلعتترالجم جئتتترينلقتترلول2015 تتةفيهرل

ل.هجئرل400لمع نحلجمعية تلقرجبتل

 

جمعية تلجمية ل تلمةزتة لجم اتنولفتيللانراا

للبرجيتلجمميلج ةقرلجمف حتفةنم ن لنةرضل

ل2017 تةفيهرلل5أايةبرلإمتيل نيتتلل31ننل

ل .بقصرلجميةنرضلبنمكر لبية س

نتتتتنل شتتتتريتلل11ولقتتتترلتتتتت لتةهيتتتت لجمةتتتترال

ل.ونزصتتقن لجميةريتت لبنمعية تتتل"ساانابل"

جميةتتترضلتتتت لتةق تتت لايتتتنالهتتتمجلوبي ن تتتهتل

 زكااااة األنشاااالة الفالحياااة ..دليااال ن ااار "

وه لولقتتت  جممزشتتت للجمحه تتتبلل"يالبيقااا و

نعن نلبةترلجم تروولجمةزي تتلجميتيلج ةقتر ليتة ل

ل.2017 ةفيهرلل3جمعيةتل

بزدلجمةرالجمعيزيلم وجرلجمروجقلحتةجميللاين

هجئتترلقتتننةجلبيةي تترلل100هجئتترلنتت ه لل300

لإمتتىلجن تتبلذمتتكل.ب نقتتتلجالتصتتن لبنمعية تتت
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قتترنالجمعية تتتلعزتتىلهتتننشلجميشتتنراتلفتتيل

لنةتتتترضلجمف حتتتتتل تتتتروولعزي تتتتتلحضتتتترهنللل

لنحنضرج لل3لقرنالت مهنلنض فل119

جأل تسلجمفقه تتلم اتنولجمشتران لجمف ح تتلل-

لقرنهنلجمش للجمحه بلق  ل

جأل تتتتتتسلجميحن تتتتتته تلم اتتتتتتنولجأل شتتتتتت تلل-

 جمف ح تلقرنهنلجمل رلنحيرلنقريش

 ينذجلت ه ق تلحة لتةظ ت لأنتةج لهاتنولل-

جمشران لجمف ح تلفيلجالقيصتنالجميضتنن يل

جملتتت رلايتتتن لولقتتترنهنلجملتتت رلنةمتتتريل  تتتن 

ل.جميهرواي

ل

 (2018-2017-2016-2015العالقات الخارجية خالل السنوات ) -5-
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0
1
5

 

جم اتتنولجميتتؤتيرلجمتتروميلميقتتةي لنلتت رولفتتيلجمعية تتتلجمية لتت تلمز اتتنوللاتتنراا

 بتتتتتتتتتتنمءرإلة ل2015نتتتتتتتتتتنرسلل4ول3وت ةيرهتتتتتتتتتتنلبنملتتتتتتتتتتةاج ليتتتتتتتتتتةنيل

جمةريتتترلنتتتنلجمةزيتتتنالوجميفكتتترينلوأصتتتحنالجميعربتتتتلوجمءهتتتروللإمتتتىلجن تتتب

نثتتللجمعية تتتلقتترلو.لفتتيلجم اتتنولوجميهييتت نلنتتنلجي تت لأق تتنرلجمةتتنم لجم تت ني

 .أحيرلبةاح يتلجمش لمعية تلجلرئ سل نئبلجمية ل تلمةزة لجم انو

عية تلجمية ل تلمةزتة لنمبانركلوفرلننلجمةزينالوجمش ةخلوجمءهرجالجميحن ه نل

ةزتة لجمةنميلمليةهرلجمجم انولوجننةتلجم يية تلفيلجمرورولجميرريه تلجمييل ظيهنل

نمءرإلة لتحالإارجفلجألن نلجمةن لمتريةج لجم اتنولجمترايةرلبلجم انولجملةاج ي

جمترورولأ تهةعنلاتنن ،لنتنليتتة لنحيترلنءيتنرلعهترلجمترجهق،لوقترلجنيتتر لهتم ل

لل.ننل فسلجمشهرل26إمىلية لجمعيةتلل2015ايليهرلل19جملهال

وجميةتنو للجألاتقناوان لجمهرفلننلهم لجم ينرولأ ن نلهةلتهنا لجمءهرج لب نل

وجمي ل قلب نلايةج لجم انولجملةاج يلوجمعية تلجمية ل تلمةزة لجم انولوجننةتتل

انولبنملةاج ،لهم لجميعربتلجمييلتةترلنثتناللجم يية ت،لوجمةقةفلعزىلنل رولجم 

 .يحيمىلبهلفيلجمةنم لجم  ني

2
0
1
6

 

جلسةة تسسيسةية لالتحةاد الةدولي الفةي الجمعية التونسية لعلوم الزكةاة شاركت 
جةةانفي  26و 25و 24بةةالخرنوم أيةةام  انعقةةدلتعظةةيم شةةعيرة الزكةةاة الةةذي 

تون  ممثلة فةي الجمعيةة عضةوا فةي مجلة  إدارة خاللها  انتخبت و 2016
 45دول أخةر  مةن بةين حةوالي  8واالتحةاد العةالمي لتعظةيم شةعيرة الزكةاة 

 .بلدا مشاركا

الدوليةةة ليةةات نةةدوة البركةةة االجمعيةةة التونسةةية لعلةةوم الزكةةاة فةةي فعشةةاركت 
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اجتمةةام مجلةة  إدارة االتحةةاد  فةةيالسةةابعة والثالثةةين لالقتصةةاد اإلسةةالمي و
 التةي انعقةدت بجةدةالمي لتعظيم شعيرة الزكاة بالمملكةة العربيةة السةعودية الع

علةة  رأ  هةةذن النةةدوة الشةةيخ صةةال   كةةانو 2016 جةةوان 14و 13يةةومي 
كامل رئي  مجل  إدارة مجموعة البركة المصةرفية ورئةي  المجلة  العةام 

الندوة عديد الخبراا فةي  استضافتكما  إلسالميةاللبنوك والمؤسسات المالية 
  .مجال االقتصاد اإلسالمي من تون  وقنر ومصر واألردن

لبركةة الشةيخ صةال  كامةل السيد محمد مقديش بةرئي  مجموعةة ا وقد اجتمع
واالتفةةةةاخ علةةةة  ضةةةةبن الخنةةةةة بجةةةةدة  بمكتبةةةةن  2016جةةةةوان  14يةةةةوم 

 اإلستراتيجية لالتحاد العالمي لتعظيم شعيرة الزكاة

الجمعيةة التونسةية لعلةوم الزكةاة إلة  جانةب عةدد مةن الةدول العربيةة  شاركت
واإلسةالمية فةةي االجتمةام الثةةاني لالتحةةاد العةالمي لتعظةةيم شةعيرة الزكةةاة فةةي 

 .2016أكتةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةوبر  6و 5لبنةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةان وذلةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةك يةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةومي 
وقد حضر هذا االجتمام رئةي  مجلة  إدارة االتحةاد المةدير العةام لصةندوخ 

من لبنان، واألمين العام لالتحاد الشةيخ محمةد عبةد  كبيالالزكاة الشيخ زهير 
الرازخ محمد مختار من السودان، وعضو مجل  اإلدارة محمد مقةديش مةن 

الةةدكتور نصةةر الةةدين  وعميةةد المعهةةد العةةالي لعلةةوم الزكةةاة بالسةةودانتةةون ، 
 .والدكتور مصنف  اللداوي من فلسنين، فضل المول 

 سالمية الفرنسي جون لوك  لمقر الجمعية.زيارة خبير االقتصاد والمالية اإل

2
0
1
7

 

المةدير العةام لبيةت جمعةت رئةي  الجمعيةة السةيد محمةد مقةديش بجلسة عمل 
مركةز العثمةان ل هماتدشةيناثةر احمةد الصةال   إبراهيم الدكتورالزكاة الكويتي 

تمويلن مةن قبةل بيةت الزكةاة و تم تركيزن بوالية قفصة الذي والتسهيلللتكوين 
  .الكويتي

 

 

 

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

 .اتفاقية تعاون مع ووزارة الشؤون الدينية 2015

 لل.جننةتلجم يية تاتفاقية تعاون مع 

 .ديوان الزكاة السوداني معاتفاقية تعاون  2016

 .اتفاقية تعاون بين الجمعية التونسية لعلوم الزكاة وجامعة قفصة 2017

ل- 2018
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 (2018 -2017-2016-2015النشاط اإلعالي  خالل السنوات ) -7-

فتتيلبتترجنالنهناتتروللنزحتتةظلبحظتتةرلإع نتتيتي تت ل شتتنإللجمعية تتتلجمية لتت تلمةزتتة لجم اتتنول

لونلعزتلوأارإلتلإتهنريتلهمجلإمىلجن بلإصرجرجتهنلجمع ن تلن هن 

سنابل عدد 

 االلكترونية
 سنابل الورقيةعدد 

المداخالت اإلذاعية 

 والتلفزية

البرايج اإلذاعية 

 والتلفزية

ل7ل39

 ظتترجلملتت جرولجم شتتنإللجمع نتتيلليالح ااة:

فتتتتيلهتتتتمجلجمعن تتتتبل رجتتتتةلنتتتت ك لنرججةتتتتتل

جمية لتت تلجميقتنريرلجألاب تتتلجميفصتتزتلمزعية تتتل

لتتتتة سلوقفصتتتت صتتتفنقسلولمةزتتتة لجم اتتتنو

ل.(و ة ت

ل

 (2018-2017-2016) برنامج بريد الزكاة •

(ل2019وييةجصللإمىل نيتلهم لجملت تل ل2016  تللج  زقلب لبر ننالبريرلجم انولن م

بر ننالاي يلعزييلأ هةعيليمج لاتلليتة لتيت سلنتنلجملتنعتلجمثن  تتللوهة.لفيلنة يهلجمثنم 

بةرلجم وج لإمىلجملتنعتلجمثنمثتتلنلتنالعزتىلنةجتن لإذجعتتلجم يية تتلمزقترم لجمكتري للنتنلإعترجال

لل تلمةزة لجم انو.لوتقري لإذجعتلجم يية تلبنالايرجكلن لجمعية تلجمية 

وقرل نقشلبر ننال"بريرلجم انو"لفيلنة يهلجألو لوجمثن يلعريرلجميةجض  لنثلل"هانولجمثيتنر"ل

و"هاتتنولجمةلتتل"لو"هاتتنولجم ييتتة "لو"هاتتنولجمتتمهبلوجمفضتتت"لو"هاتتنولجمةقتتنرج "لو"هاتتنول

تلجمحهةا"لو"هانولجميةجاي"...لو  رهتنلنتنلجميةجضت  ،لايتنلوجاتبلأ شت تلجمعية تتلجمية لت 

لمةزة لجم انولجميحل ل تلجمةإل  تلوجمروم ت.ل

بر تننالليوفيلجمية  لجمثنم لوب زبلننلعريرلجميليية نلو ظرجلمض قلجمةقالتصصلنقترن

"بريتترلجم اتتنو"لجميعتتن لوميتترول تتنعتلاننزتتتلمؤجنبتتتلعتتنلتلتتنؤال لجميلتتيية نلجمفقه تتتلحتتة ل

  2018-2017-2016حلقة خالل السنوات الثالع  120وقرلت لب لحةجميل،لجم انو

 

 (2016على صفحة "الفايس بوك" ) حلقات  محسيسية حون يقه الزكاة •
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رئةي  الهيئةة الشةرعية سلسةلة مةن الحلقةات  التحسيسةية حةول فقةن  قدم الشيخ الحبيةب القةالل

الزكاة عل  صفحة "الفاي  بوك" الخاصة بالجمعية كل يوم أربعةاا وقةد اننلةث بثهةا مباشةرة 

 وتواصلت إل  نهاية شهر أوت من نف  العام. 2016جويلية  27يوم 

 روبرماجات الجمعية  •

العلميةة، كمةا  أنشةنتهار عديد الروبرتةا  لةبع  قامت الجمعية التونسية لعلوم الزكاة بتصوي

وقةد  اعية فةي مختلةد مجةاالتهم المهنيةةخرجت إل  الشارم وتفاعلت مع عديد الفئات االجتم

 .بينت الجمعية كيفية احتساب زكاواتهم وهذا جدول يلخص هذن الروبرتاجات

 الفئة المسمهدية موضوع الروبرماج الماريخ

 الصاغة المصوغزكاة  2019جانفا  24

 العقاريين والباعث زكاة الباع  العقاري 2018ايرين  17

 أهمية الزكاة في دفع التنمية 2018ايرين  29

ملتق   عدد من المشاركين في

صفاق  الدولي للمالية 

 اإلسالمية الخام 

 2018ماي  5

أهمية الزكاة في تحقيث 

التنمية االقتصادية 

 واالجتماعية

ملتق   المشاركين فيعدد من 

صفاق  الدولي للمالية 

 اإلسالمية الخام 

 ن وموانن الزكاة بصفة عامة 2018جوان  31

 صيادلة زكاة الصيادلة 2018جوان  1

 مواننين مختلفين 1كيد احتسب زكاتي 2018جوان  18

 2018اكموبر  23

نقاش حول الحلقة الدراسية 

معاضدة اموال الزكاة 

 الدولةلميزانية 

حزقتلعدد من المشاركين في 

ررج  تلجم قنشلحة لجمعزلتلجم

نةنضرولأنةج لجم انول"

 مي  ج  تلجمرومت

عدد من المشاركين في ما هو صندوخ الزكاة  2018نويمبر  9
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نةنضرول"ررج  تلجمعزلتلجم ؟والصدقات

 أنةج لجم انولمي  ج  تلجمرومت

 2018نويمبر  10

الزكاة كيد يساهم صندوخ 

والصدقات في النهو  

 ؟بالفئات الضعيفة

عدد من المشاركين في 

نةنضرول"ررج  تلجمعزلتلجم

 أنةج لجم انولمي  ج  تلجمرومت

 خبراا محاسبون ومحاسبون زكاة المهن الحرة 2018نويمبر  30

 أصحاب المخابز زكاة المخابز 2018ديسمبر  6

 نوفالح زكاة المواشي 2018ديسمبر  21

 نوفالح الزيتون زكاة 2018ديسمبر  24

 

 2015انجاز بحث يالبيق  لتحديد نصاب الزيتون بالكغ خالل سنة  -8-

لجميكني تللبيحةيتلقفصتتلبيتة سلوبقننالجمعية تلجمية لت تلمةزتة لجم اتنولبيشتنراتلفرع هتنل

وذمتكل جمفيتناب زبلنتنلايتةج للتهبنم لهتلمز يية لوذمكلالحيلنال صنالهانلإمىلنةجهين

ل.2015ايليهرل15بينريلل

 2016اعتماد يقنية الموزع الصوي  "الو زكاة" خالل سنة  -9-

بهنارولننلفر لجمعية تلجمية ل تلمةزة لجم انولبية سلت لبة لنةه لصةتيلتنصلبءرنتل

وهيلترنتلني ةرولتيكنلجمعية تلننلحصرلجال يفلنرج لل53.600.100"الو زكاة" 

وهيلتيةجصللإمىلل2016جةج لل25ية لننللجمةيللبهنللأوجميلنؤال لحة لجم انولوبر

 (2019 لجم ة  نيتل

 احتساب الزكاة   جلسات -10-        

وجم روج لجمروم تلوجمةإل  تلوجميشنران لجميي ةعتلوجمييةتراولبنمضنفتلجمىلجمحزقن لجميحل ل تل

جمية ل تلمةزة لجم اتنولبنحيلتنالجم اتنولنعن تنللن لنكة ن لجميعيي لجمير يلتقة لجيضنلجمعية ت

وجمشتتران لويءصتتصلتهرجاهتتنلجمشتترع  نلوجميحن تته نلبتت نلجمحتت نلوج تتترلحزقتتن للم فتترجا

لالحيلنالجم انولث ليق لجالتصن لبنمي ايلوإب  هلبيقرجرلهانته.

ل

 2018 -2017اإلصدارات العلمية  للجمعية خالل سنت   -11-
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التونسةية لعلةوم الزكةاة تحةت  الكتةاب للجمعيةةأول تةم إصةدار  2017أفريةل  11يوم  •

"اإلنةةار الفقهةةي والمحاسةةبي لزكةةاة األنشةةنة التجاريةةة وفةةث النظةةام المحاسةةبي  عنةةوان

  من تسليد الخبير المحاسب محمد مقديش. التونسي"

تم إصدار الكتاب الثاني للجمعيةة التونسةية لعلةوم الزكةاة تحةت  2017أكتوبر  23يوم  •

تةةسليد الشةةيخ الحبيةةب  –ليةةل نظةةري وتنبيقةةي د -عنةةوان " زكةةاة األنشةةنة الفالحيةةة 
 القالل

الكتاب الثال  للجمعيةة التونسةية لعلةوم الزكةاة تحةت  إصدارتم  2018مار   27يوم  •

تةةسليد الخبيةةر المحاسةةب محمةةد  عنةةوان" دليةةل احتسةةاب زكةةاة التجةةارة والصةةناعة".

  مقديش.

 

 (2018 -2017-2016-2015)صفحات التواصل االجتماع   يالوير -12-

عزتتىلت تتةيرلنةقةهتتنللجملتت ةج لجالربتت عيتتر لجمعية تتتللجمية لتت تلمةزتتة لجم اتتنولتتت  ل

جالمكيرو تتيلبنال ير تتن لوإثتترجالصتتفحن لجميةجصتتللجالجييتتنعيلصتتفحتلجمفتتنيسلبتتةكل

والتعريةد  وا ف تتلجحيلتنبهننينل نه لاث رجلفيل شترلثقنفتتلجم اتنوللوصفحتلجم ةت ةا

 بها.

 خاتمة
 

أو بعيد  ف  يالوير وإنجاح نشاطات الجمعية  ف  الختام البد أن وكل يز ساهم يز قريب

رغم الصعوبات الت  يالرأ أحيانا والت  لم يثز عزينا، وال يسعنا إال  التونسية لعلوم الزكاة

واألفراد.يفيد المجتمع  الت  الدروسبخذ واألالممكنة،  جهودنا أن نبذل كل  

 

 أن ينان قبولكم وان يلقى االسمحسان منكم نأمن من هللا

 
االنالم عل  التقارير األدبية للجمعية التونسية لعلوم يرج   صيلالتفمالحظة   لمزيد 
مراجعة التقارير يمكنكم  ( 2018 -2017-2016-2015األخيرة )الزكاة خالل السنوات 
 وقفصة.وسوسة  كل من صفاق  وتون  لالمفصلة  األدبية
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