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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مايا عنار ووائل عربيات

أثر استخدام التقهيات احلديجة على إعادة ههدسة إجراءات العنل
لدى األجهزة الزكوية
د .وائل حمند عربيات**

دة .مايـا جنيـب عنـار*

تاريخ قبول البحث2281/4/3 :م

تاريخ وصول البحث2281/2/81 :م

ملخص

ما تزاؿ الصورة السائدة إلجراءات العمؿ لدى األجيزة الزكوية غير متناسبة مع حجـ التقدـ العممي

والتكنولوجي الذي نشيده ،والذي بال شؾ كاف لو أثر محسوس عمى واقع األداء المؤسسي سواء عمى المستوى
اإلداري أو التنفيذي واإلجرائي.

تيدؼ ىذه الدراسة إلى بياف أثر استخداـ األجيزة الزكوية لمتقنيات الحديثة عمى التغيير الجذري وما

ستحدثو مف نقمة نوعية في إجراءات العمؿ وأساليبو المتبعة.

وقد خمصت الدراسة إلى ضرورة استخداـ األجيزة الزكوية التقنيات الحديثة ومختمؼ الوسائؿ التكنولوجية

بصورة فاعمة؛ لما لذلؾ مف أثر عمى تطوير العمؿ اإلداري في المؤسسات الزكوية ،وتحسيف األداء الوظيفي
بما يصب في رفع جودة الخدمة المقدمة لمعمالء مف مكمفيف بالزكاة ومستحقيف ليا ،وعمى تغير آليات

التحصيؿ والتوزيع لمموارد الزكوية.

الكممات الدالة :التقنيات الحديثة ،ىندسة إجراءات العمؿ ،األجيزة الزكوية.

Abstract
The prevailing picture of work procedures in Zakat institutions is still disproportionate
to the extent of scientific and technological progress that we are witnessing. A progress
that has a tangible impact on the institutional performance at the administrative, executive
and procedural levels.
This study aims to demonstrate the impact of modern technologies on the radical
change and the qualitative shift of work procedures in Zakat institutions.
Among other things, the study found that it is significant to use modern technologies and
tools in such institutions effectively, as this will have a positive impact on the development
of administrative work and the improvement of job performance in these institutions. This
will eventually result in raising the quality of services provided to legal competent
customers and to those worthy of Zakat from one hand, and in changing the mechanism of
collecting and distributing Zakat funds.

املقدمة.

تتسـ إجراءات العمؿ وأساليبو في مؤسساتنا المالية عموماً ،ومؤسسات الزكاة خصوصاً بالتعقيد ،وكثرة المراحؿ الروتينية

التي تمر بيا المعاممة إلى حيف إبداء الرأي ،وتكرار بعض اإلجراءات الشكمية غير المسوغة كتعدد التواقيع المطموبة لتأخ ػذ
* محاضر غير متفرغ ،قسـ المصارؼ اإلسالمية ،كمية الشريعة ،الجامعة األردنية.
** أستاذ مشارؾ ،قسـ الفقو وأصولو ،كمية الشريعة ،الجامعة األردنية.
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أثر استخدام التقهيات احلديجة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المعاممة شكميا الرسمي ،وكثرة الزيارات المكتبية المطموبة إلنجاز المعاممة ،ولعؿ مف أىـ أسباب ىذه الظاىرة؛ ضعؼ جدوى
التعميمات التي تحكـ العمميات المالية ،إضافة إلى تدني كفاءة الكوادر البشرية العاممة في القطاعات المؤسسية.
لذا ،يعد العمؿ عمى مواكبة أنظمة العمؿ الحديثة في مؤسسات الزكاة واستخداـ الوسائؿ التكنولوجية وتفعيميا لدى
األجيزة الزكوية؛ مسببات تمقائية لتخفيؼ االعتماد عمى العنصر البشري؛ لمتخمص مف المراحؿ الروتينية والشكمية لإلجراءات،
وىذا بدوره يؤدي إلى األمور اإليجابية الرئيسية اآلتية:

 -1رفع حصيمة الزكاة.
 -2التطور اإلداري لممؤسسات الزكوية.
 -3رفع جودة الخدمة المقدمة لعمالء المنظمة مف مكمفيف ومستحقيف.

لذا ،أصبح استخداـ التقنيات الحديثة مف الحاجات الممحة لتأخذ الزكاة مكانتيا بوصفيا مورداً مالياً مف موارد المالية العامة

لمدوؿ ،وبوصفيا منظومة متكاممة تحقؽ مقاصد الشارع مف ىذه الفريضة.
أهنية البحح.

تنبع أىمية الدراسة مف األمور اآلتية:

 -1حاجة األجيزة الزكوية المعاصرة إلى إعادة ىندسة إجراءات العمؿ.
 -2حاجة عمالء المؤسسات الزكوية "مستحقيف ومكمفيف" إلى تحسيف نوعية الخدمة المقدمة ليـ.
 -3حاجة المجتمع المسمـ إلى استخداـ الوسائؿ التي ترفع مف الحصيمة الزكوية.

مشكلة البحح.

تكمف مشكمة الدراسة في بياف مدى افتقار إجراءات العمؿ لدى األجيزة الزكوية في مجمميا إلى استخداـ الوسائػ ػ ػؿ

التكنولوجية الحديثة ،لذا ستجيب الدراسة عف األسئمة اآلتية:
 -1ما إجراءات العمؿ المتبعة لدى األجيزة الزكوية المعاصرة؟

 -2ما أثر التحوؿ مف أنظمة العمؿ التقميدية إلى مرحمة مواكبة الطفرة التقنية في التغيير الجذري إلجراءات العمؿ لدى
األجيزة الزكوية المعاصرة؟
أهداف البحح.

 -1بياف إجراءات العمؿ وأساليبو التقميدية المتبعة لدى األجيزة الزكوية المعاصرة.
 -2إظيار أثر التحوؿ إلى أنظمة العمؿ الحديثة عمى إعادة ىندسة إجراءات العمؿ لدى األجيزة الزكوية.

الدراسات الشابقة.

لـ أجد فيما اطمعت عميو دراسة متخصصة في أثر استخداـ التقنيات الحديثة عمى إعادة ىندسة إجراءات العمؿ لدى

األجيزة الزكوية ،إال أف الباحث قد يجد دراسات في جزئية "إعادة ىندسة إجراءات العمؿ في عمـ "نظـ المعمومات اإلدارية" كما
في دراسة الباحث فيد بف صالح السمطاف ،الموسومة بػ "إعادة ىندسة العمميات اإلدارية (اليندرة)" ،الرياض1419 ،ىػ ،ط،1
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مايا عنار ووائل عربيات

جامعة الممؾ فيصؿ.
مههجية البحح.

يعتمد البحث عمى اسػتقراء وتتبع الجوانب التنفيذية واجراءات العمؿ المفعمة لدى األجيزة الزكوية في الدوؿ التي تطبؽ

اء اإللزامية منيا أـ الطوعية ،ومف ثـ تحميؿ أثر استخداـ التقنيات الحديثة عمى إعادة ىندسة إجراءات العمؿ لدى
الزكاة سو ً
األجيزة الزكوية.
خطة البحح.

جاء البحث في مقدمة ،ومطمبيف ،وخاتمة لمنتائج والتوصيات.

المطمب األول :إجراءات العمؿ المتبعة لدى األجيزة الزكوية المعاصرة.
المطمب الثاني :أثر مواكبة الطفرة التقنية عمى إجراءات العمؿ لدى األجيزة الزكوية.

الخاتمة :وفييا نتائج البحث ،والتوصيات.

املطلب األول :إجراءات العنل املتبعة لدى األجهزة الزكوية املعاصرة.

ما تزاؿ الصورة النمطية السائدة إلجراءات العمؿ في الجيات القائمة عمى تفعيؿ فريضة الزكاة ىي الصورة البدائية

ذاتيا التي كانت تستخدـ منذ عصر الرسالة ،فالدوؿ التي تقوـ بجباية الزكاة العينية ترسؿ لجاف الخرص والعوامؿ لتقدير

زكاة الثروات الزراعية والحيوانية ،فتستمـ المجاف الزكاة العينية وتتحمؿ تكمفة نقميا وتخزينيا ثـ دفعيا لمفقير( ،)1أو تكوف

واسطة بيف الغني والفقير أثناء التسميـ ،دوف أف تتحمؿ كمفة ذلؾ(.)2

أما زكاة النقود مف عروض التجارة بأنواعيا والمستغالت وكؿ نشاط صناعي أو زراعي أو تجاري ،فإف جباية ىذه

األمواؿ تتطمب أف يممي المزكي إق ار اًر يفصح فيو عف مالو( ،)3ويذكر لبعض الجيات الزكوية استحداث وسائؿ تحصيؿ
حديثة كاالقتطاع المباشر ،أو التسديد اآللي عبر وسائؿ الدفع اإللكترونية( ،)4إال أف بعضيا اآلخر بقي محافظاً عمى طرقو
القديمة كخروج المجاف الشعبية لجمع الزكاة أو حتى إقناع المكمفيف بدفع الزكاة ليـ( ،)5أياً كاف المبمغ المدفوع مف قبؿ

المكمؼ ،وكيفما كانت طريقة االستالـ مف قبؿ الساعي ،وسواء أكاف المبمغ موثقاً بوصوالت أـ تـ التغاضي عف توثيقو؛ إذ

إف آليات الرقابة المستخدمة عمى مثؿ ىذه الكيفيات ،تبدو عقيمة؛ فإرساؿ المجاف الشعبية إلى شتى بقاع الدولة ،لجمع

المبالغ الزكوية بدفاتر وصوالت وتوثيقات يدوية ،وعد ذلؾ آلية مف آليات الرقابة والمتابعة أغموطة؛ فما نفع ىذه اآللية في
حاؿ تنازؿ المكمؼ عف حقو في استالـ الوصؿ المالي ،أو حتى عدـ عممو بمزوـ توثيؽ المبمغ المدفوع؟ ،فالمكمؼ يدفع ما بدا
لو ،والساعي يوثؽ ما شاء.

وىكذا تبدو صورة جباية الزكاة باستخداـ اإلجراءات والطرؽ التقميدية أقرب ما تكوف إلى الفوضى في التحصيؿ والتوثيؽ
والرقابة ،ليس ذلؾ فحسب ،بؿ الوسائؿ التقميدية ذات كمؼ مرتفعة ،وتستغرؽ وقتاً وجيداً مقارنة مع استخداـ التقنيات الحديثة،
ويتولد عنيا نتائج غير دقيقة ،وحصيمة متآكمة ،ىذه الطرؽ التقميدية تمقي بظالليا المعتمة أيضاً عمى أنظمة توزيع الموارد الزكوية.

تنطوي عممية التوزيع عمى خطوة مسبقة قبؿ الصرؼ ،وىي تقدـ المنتفع بطمب مساعدة لدى األجيزة الزكوية مع إرفاقو

مجموعة مف األوراؽ الثبوتية التي تؤيد صدؽ مقالتو ،وتتفاوت طرؽ تقديـ االستمارة بيف دولة وأخرى ،فبينما تتميز بعض
اجمللة األردنية يف الدراسات اإلسالمية ،مج ( ،)11ع (1440 ،)2ه2019/م ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 325
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أثر استخدام التقهيات احلديجة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الجيات الزكوية في دوؿ مثؿ اإلمارات والكويت بتوفير خدمة تقديـ الطمبات عبر بوابتيا اإللكترونية ،حيث تقوـ بدراسة

الطمبات المقدمة مف خالؿ الشبكة والتأكد مف مطابقتيا لموائح واألنظمة واتخاذ القرار المناسب ليا( ،)6تُمزـ الجيات الزكوية
في الدوؿ األخرى طالبي المعونة مراجعة أحد فروعيا ضمف ساعات الدواـ الرسمي لتقديـ الطمب ،وغالباً ما يحتاج المنتفع

تكرار الزيارة ألحد مقرات صناديؽ الزكاة أو لجانيا الشعبية؛ بغية إتماـ األوراؽ المطموبة ،أو إلحاحاً منو لقبولو كأحد
منتفعي الصندوؽ(.)7

وتختمؼ المدة التي تستغرقيا لجاف دراسة الحالة ،فقد تستغرؽ في دولة مثؿ اإلمارات دراسة الحالة لحيف البت في استحقاؽ

مقدـ الطمب والصرؼ لو ( 33يومًا)( ،)8وفي دولة مثؿ ُعماف يستغرؽ إنجاز ىذه الخدمة ( 59يومًا) مف تاريخ تقديـ الطمب(،)9
بناء عمى أسبقية المقدـ تدرس الحالة ،وبعد صدور قرار
أما بيت الزكاة الكويتي فإف موعد النظر في الحالة غير محدد ،بؿ ً
االستحقاؽ تصرؼ المعونة في األسبوع األخير مف الشير الذي صدر فيو قرار منح المعونة( ،)13وفي الدوؿ التي تعتمد عمى

المجاف الشعبية فاألمر يبدو أقرب إلى االجتيادات الشخصية مف أفراد المجاف في تحديد المواعيد وقبوؿ الحالة أو ردىا ،فيي تقريباً

ال مف حيف التقدـ بطمب المعونة إلى حيف صرؼ المستحقات(.)11
في كؿ البمداف تستغرؽ وقتًا طوي ً

وىذا يحمؿ في طياتو ما تتسـ بو النظـ اإلدارية في مؤسساتنا المالية عموماً ،ومؤسسات الزكاة خصوصاً ،مف تعقيد

اإلجراءات ،وتعدد التواقيع ،وكثرة المراحؿ الروتينية التي تمر بيا المعاممة إلى حيف إبداء الرأي وصرؼ المستحقات ،والسبب
في ذلؾ يعود إلى ضعؼ جدوى التعميمات التي تحكـ العمميات المالية ،ومركزية اإلدارة ،إضافة إلى ضعؼ كفاءة الكوادر

البشرية العاممة في القطاع المالي واإلداري(.)12

ويفترض أف يفضي استخداـ التقنيات الحديثة ووسائؿ التكنولوجيا المعاصرة إلى تطوير العمؿ اإلداري مف حيث تحسيف

األداء وتخفيؼ البيروقراطية ( )13عف طريؽ تحديث أساليب واجراءات العمؿ اإلداري وتقنياتو ،وكذلؾ عف طريؽ اعتماد إدارة
فاعمة لمموارد البشرية (.)14

أما عمميات الصرؼ الفعمية فتتـ بإحدى الطرؽ اآلتية؛ إذا كانت المساعدات نقدية فإنو يتـ تحويؿ المبمغ سواء أكاف

دعماً شيرياً دائماً ،أـ معونةً طارئة ،أـ قرضاً ،عبر الحسابات البنكية لممنتفعيف ،أو بموجب شيكات ،أو حواالت بريدية ،أو
صرفيا نقداً وتسميميا باليد ،والواقع العممي يعكس صورة مظممة آلليات توزيع المستحقات عمى المنتفعيف خصوصاً تمؾ
المساعدات التي تسمـ باليد ،وتشيد المجاف الشعبية والجمعيات الخيرية وصناديؽ الزكاة ممارسات فييا إيذاء معنوي لمفقير مف

إذالؿ واىدار لمكرامة ،وعدـ احتراـ ألوقات المنتفعيف ومعاناتيـ ،إضافة إلى افتقارىا لمدقة والتوثيؽ واشكالية الرقابة عمييا(.)15

وعمى كثرة الدعوات التي تنادي بتطوير العمؿ الزكوي وتحديث آليات عمؿ األجيزة الزكوية مف خالؿ استخداـ

التقنيات الحديثة ،إال أنيا ما زالت غير جادة في إعادة النظر ومراجعة إجراءات األعماؿ القائمة وغير الفاعمة ،ىذه الحالة
تشخص عممياً عمى أنيا إحالؿ تقنيات عالية مكاف تقنيات متخمفة ألداء األعماؿ القديمة نفسيا ،أو توفير أساليب متقدمة

ألداء األخطاء السابقة نفسيا وىو أمر أشبو ما يكوف بتفريغ مشروب عديـ الصالحية في كأس جديدة (.)16
()17

األمر الذي يعني ضرورة التوجو إلى إعادة ىندسة إجراءات العمؿ

القديمة إلحراز التطور الحقيقي والتحسيف

الممحوظ الذي يتزامف مع مقاييس (معايير) األعماؿ ،المتمثمة في :الكمفة ،والجودة ،والخدمة ،لدى األجيزة الزكوية وما لذلؾ
مف منعكسات إيجابية عمى كؿ أطراؼ العممية الزكوية مف مكمؼ ومستحؽ (عمالء المؤسسات الزكوية) ،وعمى المؤسسة

نفسيا وتطورىا اإلداري.
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تعريؼ مصطمح "إعادة ىندسة إجراءات العمؿ":
أما مصطمح "إعادة ىندسة إجراءات العمؿ" ( (Business Process Re-engineeringفيرمز لو اختصا اًر بـ(،)BPR

ويسميو بعضيـ بػ"اليندرة" وىي كممة مركبة مف كممتيف ىما (ىندسة) و(إدارة) ،ويقصد بيا :عممية مراجعة المنشأة لطرؽ
وأساليب واجراءات العمؿ المتبعة فييا لتحقيؽ أىدافيا مف خالؿ عممية التغيير الجذري في أساليب العمؿ ،وكيفية تقديـ
الخدمات ،بيدؼ تحقيؽ تطوير جوىري في أداء المنظمات ضمف معايير األعماؿ(.)18

ويرى معظـ الباحثيف في ىذا المجاؿ أف تقنية المعمومات ) )Information Technologyويرمز ليا اختصا اًر بػ()IT

ىي الوسيمة الرئيسية واألىـ إلعادة ىندسة اإلجراءات.

تنبع أىمية استخداـ تقنية المعمومات الحديثة ( )ITمف قدرتيا عمى مساندة وتمكيف تنفيذ إعادة ىندسة إجراءات العمؿ؛

لما يتفرع عنيا مف تخصصات عدة ،تشمؿ( :البرمجة ،والمعالجة ،والتخزيف ،والحماية ،وعمميات اإلرساؿ واالسترجاع اآلمف
لممعمومات)(.)19

املطلب الجاني :أثر مواكبة الطفرة التقهية على إجراءات العنل لدى األجهزة الزكوية.

أما وانا في القرف الواحد والعشريف ،في عصر التكنولوجيا والعمـ والتقنيات المتالحقة التي أصبحت ال تعد وال تحصى،

فإنو مف الالزـ ليأخذ ىذا المورد المالي (الزكاة) مكانتو بيف موارد الدولة المالية ،وكباقي مؤسسات الدولة المالية التي تسعى
لمتطور والتطوير ،أصبح مف الالزـ التحوؿ مف أنظمة العمؿ التقميدية السابقة لدى المنظمات الزكوية إلى مرحمة مواكبة الطفرة
التقنية في أنظمة العمؿ الحديثة ،وذلؾ مف خالؿ عممية التحوؿ في األمور الرئيسية اآلتية:
أوالً :التحول من اإلدارة التقميدية إلى اإلدارة اإللكترونية.

يعد تحوؿ المنظمات الزكوية مف نظـ اإلدارة التقميدية إلى نظـ اإلدارة اإللكترونية ،بمثابة حالة تغيير في المعالجة

المتكاممة ألوعية المعمومات مف األساليب التقميدية إلى أساليب رقمية متقدمة ،تتيح القياـ بتنفيذ األعماؿ والمياـ إلكتروني ًا

وبطريقة تفاعمية بيف القائميف ومنظومات المعمومات المتكاممة داخؿ المنظمة أو خارجيا مف خالؿ أنظمة االتصاالت(.)23


يقصد باإلدارة اإللكترونية :تنفيذ منظومة األعماؿ ومختمؼ األنشطة إلكترونياً باستخداـ النظـ والوسائؿ اإللكترونية

عبر شبكات االتصاؿ المختمفة بسرعة عالية ودقة متناىية وبتكاليؼ ومجيود أقؿ( ،)21حيث يتـ تحويؿ جميع العمميات
اإلدارية (التخطيط ،التنظيـ ،التوجيو ،الرقابة) ذات الطبيعة الورقية إلى عمميات إلكترونية وبما يصب في مفيوـ "العمؿ

اإللكتروني" أو "اإلدارة بال أوراؽ"( ،)22وذلؾ باالعتماد عمى مختمؼ تقنيات المعمومات الالزمة ،لموصوؿ إلى تحقيؽ
أىداؼ اإلدارة الجديدة مف تبسيط اإلجراءات ،والقضاء عمى الروتيف ،واإلنجاز السريع والدقيؽ لممياـ والمعامالت؛ لتكوف

كؿ إدارة جاىزة لربطيا مع الحكومة اإللكترونية الحقاً(.)23


تتمثؿ أبعاد تطبيؽ اإلدارة اإللكترونية في المنظمات الزكوية في األمور اآلتية(:)24

 إدارة بال أوراؽ ،حيث يتـ االعتماد عمى األرشيؼ اإللكتروني والبريد اإللكتروني واألدلة والمفكرات اإللكترونية والرسائؿ
الصوتية ونظـ تطبيقات المتابعة اآللية.

 إدارة عف بعد ،حيث االتصاؿ اإللكتروني والياتؼ المحموؿ والياتؼ الدولي الجديد والمؤتمرات اإللكترونية غيرىا مف
وسائؿ االتصاؿ الحديثة.
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 اإلدارة بالزمف المفتوح ،حيث العمؿ  24ساعة متواصمة دوف االرتباط بالميؿ أو النيار.
 إدارة بال تنظيمات جامدة ،فالعمؿ يتـ مف خالؿ المؤسسات الشبكية والمؤسسات الذكية التي تعتمد عمي صناعة المعرفة.
وىذا بال شؾ تحوؿ جذري في أساليب العمؿ واجراءاتو وفي كيفية تقديـ الخدمات لمعمالء؛ فالصورة النمطية إلنجاز

المعامالت في ظؿ النظـ اإلدارية التقميدية في المنظمات الزكوية تتمثؿ في لزوـ زيارة مكاف تقديـ الخدمة الذي قد يتكرر
مرات عدة إلنجاز معاممة بسيطة ،تبدأ مف مرحمة تعبئة النماذج الورقية ،المطموب توقيعيا مف مجموعة مف الجيات ،وارفاؽ
إثباتات وبيانات شخصية ،باإلضافة إلى أعباء االنتظار والتنقؿ لدفع رسوـ الخدمة وما يرافؽ ىذه العمميات مف الوقوؼ في

طوابير المنتظريف ،ضمف مكاف محدود ووقت محدود.

أما في ظؿ اإلدارة اإللكترونية فالعميؿ ال يضطر إلى االنتقاؿ بيف اإلدارات شخصياً إلنجاز معامالتو ،وقد ال يضطر

ال ،بؿ يقوـ بتقديـ طمب بما يريد عبر البوابة اإللكترونية ،التي توفر طمبات التقدـ عف بعد عبر البريد
إلى زيارة المؤسسة أص ً

اإللكتروني ،مع خدمة إرفاؽ األوراؽ المطموبة عف طريؽ الماسح الضوئي ،ثـ إنجاز المعاممة وتدقيقيا وتوقيعيا إلكترونياً،

واإلعالف عف نتيجتيا واستالميا عبر البوابة اإللكترونية بما ال يستدعي مراجعة موقع تقديـ الخدمة والتنبؤ بموعد إنجازىا،

األمر الذي قد يستمزـ عدد مف الزيارات المتكررة (.)25

واذا كانت اإلدارة بالطرؽ التقميدية تعتمد عمى المجيود البشري بشكؿ أساسي ،مما يجعؿ مف الخدمات التي تقدميا

المؤسسة بطيئة ومكمفة ،إضافة إلى تفشي ظاىرة الروتيف الذي سبب ظيور الفساد اإلداري في أغمب المؤسسات التي تستخدـ
أساليب اإلدارة التقميدية()26؛ فإف إدارة المؤسسات الزكوية إلكترونياً سيؤدي إلى اتساميا بالسمات اآلتية(:)27

 -1سرعة إنجاز الخدمات لمعمالء ،وانخفاض الطمب عمى العنصر البشري ألداء ىذه الخدمات ،وخصوصاً ما يتعمػ ػ ػؽ
بالمعامالت الورقية.

 -2انخفاض نسبة تأثير العالقات الشخصية عمى إنجاز األعماؿ؛ نظ اًر لعدـ وجود عالقة مباشرة بيف طرفي المعاممة.

 -3القضاء عمى ظاىرة الفساد اإلداري؛ إذ يعد نظاـ تقديـ الخدمات إلكترونياً نظاماً عالي الجودة فيما يخص آليات الرقابة
والمتابعة عمى أداء العامميف والكشؼ عف المقصريف.

 -4تقميص العنصر البشري يؤدي إلى تقميص الطمب عمى المباني والعقارات كأماكف الستقباؿ العمالء ،مما يؤدي إلى
خفض تكمفة الخدمة.

 -5يؤدي إنجاز المعامالت إلكترونياً إلى تبسيط اإلجراءات وتقميؿ المعامالت ورفع كفاءة األداء ،فالنظاـ اإللكتروني أقؿ
عرضة لألخطاء والمخالفات؛ نظ اًر لسيولة النظاـ ودقتو ويسره.

وعميو ،فإف كانت المنظمة الزكوية تطبؽ نظـ اإلدارة اإللكترونية ،فإف دخوليا في منظومة الحكومة اإللكترونية فيما

بعد ،سيجعؿ نظاـ الربط الشبكي لتبادؿ بيانات الجيات كافة التي تدير األنشطة االقتصادية المختمفة مف صناعة ،وتجارة،
وزراعة ،وثروة حيوانية ،ونقدية ،وشركات بأنواعيا ،وميف واستثمارات ...؛ متاحة لممشاركة مع المنظمة الزكوية.


يتطمب التحوؿ مف اإلدارة التقميدية في المنظمة الزكوية إلى اإلدارة اإللكترونية ،لمدخوؿ في مرحمة الحكومة اإللكترونية

"سوى الحواسيب وشبكات االتصاؿ" أمريف رئيسييف:
 تأىيؿ الكوادر البشرية القائمة عمى تنفيذ ىذه المرحمة ،فاإلدارة اإللكترونية تتطمب ميارات خاصة في التعامؿ مع
الحاسب ،وطرؽ إدخاؿ البيانات واسترجاعيا وحفظيا ونقميا وأرشفتيا ،والتعامؿ مع برامج وأساليب حماية البيان ػ ػات
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ومتابعتيا ،وطرؽ تنفيذ الرقابة اإللكترونية.

 تحديد عالقة تداخؿ اإلجراءات بيف الو ازرات والمؤسسات المختمفة بالتفصيؿ(.)28
حيث تعد مرحمة تحوؿ المنظمة إلى اإلدارة اإللكترونية ،مرحمة تسبؽ التحوؿ إلى ما يسمى بالحكومة اإللكترونية،
والتي تعني :العمميات اإللكترونية التي يتـ مف خالليا الربط بيف المنظمات التي تطبؽ اإلدارة اإللكترونية.

فالحكومة اإللكترونية نظاـ حديث واستراتيجية إدارية تتبناىا الحكومات ،تعتمد عمى استخداـ الشبكة العنكبوتية

العالمية لربط المؤسسات بعضيا ببعض وتبادؿ النشاطات فيما بينيا ،وتقديـ مختمؼ خدماتيا لمجميور عمومًا( ،)29إذ تقوـ

الحكومة اإللكترونية عمى فكرة تجميع األنشطة والخدمات المعموماتية والتفاعمية والتبادلية كافة في موضع واحد ىو موقع

الحكومة الرسمي عمى شبكة اإلنترنت ،في نشاط أشبو ما يكوف بفكرة مجمعات الدوائر الحكومية بحيث يمكف االستفادة مف
الخدمات الحكومية مف خالؿ بوابة واحدة لمخدمات اإللكترونية ،حيث يتـ ربط مختمؼ الو ازرات ومختمؼ أقساـ األجيزة

الحكومية لتبادؿ األنشطة والبيانات بما يضمف إدارة أفضؿ وأكثر فاعمية (.)33

ثانياً :التحول من أنظمة العمل التقميدية إلى األنظمة الحديثة فيما يخص الثروة الزراعية.

تتسـ األرقاـ اإلحصائية لحساب المساحات الزراعية والغالت الناتجة عنيا ،بتدني الدقة العممية ،التي تعود إلى

الطرؽ والوسائؿ المتبعة تقميدياً في الحصوؿ عمى البيانات اإلحصائية ،عالوة عمى ارتفاع تكاليؼ ىذه الطرؽ والوسائؿ،
وطوؿ الوقت المستغرؽ إلنجازىا ،مما يؤثر عمى حساب الزكاة المستحقة ويرفع كمفة نفقات الجباية والتقدير والخرص(،)31
()33

ومف ىنا تتضح أىمية اسػتخداـ "تقنيػات االستشعار عف بعد"( ،)32و"نظـ المعمومات الجغرافية "GIS

بوصفيا وسيمة بديمة

لمطرؽ التقميدية في إنجاز الدراسات اإلحصائية فيما يخص الثروة الزراعية ،ويتضح ذلؾ مف خالؿ نقاط عدة أىميا(:)34

 -1استخداـ طريقة إحصائية جديدة معتمدة عمى تقنيات االستشعار عف بعػد ،فػي تقػدير مساحة المحاصيؿ وغمتيا ذات
البعد االستراتيجي سواء الغذائي أو التصنيعي ،يػؤدي إلػى االستغناء عف الطرؽ التقميدية المعتمدة عمى الجوالت الحقمية
موفريف الكثير مف الوقت والجيػد والتكمفة.
 -2تعد ىذه الطريقة عالمياً سريعة وفاعمة جداً بالنسبة لمتخذي القرار عمى صعيد رسـ الػسياسات الزراعية ،مثؿ :حساب
االحتياجات المائية والسمادية والتسعيرية ،مقارنة مع الطرؽ التقميدية.

()35

 -3تتـ عممية مراقبة جميع المساحات الزراعية وتحديد نوع النشاط الزراعي ،ونظاـ الري المستخدـ ،وتقدير الغالت

،

بشكؿ سميـ وحيادي ،وبالتالي الحصوؿ عمى رقـ إحصائي صحيح بعيداً عف األخطاء العائدة لإلنساف نتيجة العتبارات

مختمفة مثؿ التحيػز لبعض األشخاص ،أو إىماؿ بعض المناطؽ نتيجة صعوبة الوصوؿ إلييػا مقارنػة مػع الطػرؽ
التقميدية.

 -4يتـ تمثيؿ البيانات المطموبة عمى شكؿ خرائط غرضية باستخداـ نظاـ المعمومات الجغرافي ))GIS؛ لتسييؿ عممية
(.)36

التعرؼ عمى البيانات مباشرة دوف العودة إلى قاعدة البيانات الرقمية

ىذه اإلجراءات مف المفترض أف تقوـ بيا و ازرات الزراعة وليس المنظمات الزكوية ثـ عف طريؽ الربط الشبكي المتمثؿ
بتفعيؿ منظومة الحكومة اإللكترونية يتـ توريد قواعد البيانات الرقمية التي تحتاجيا المنظمة الزكوية ،وتشكؿ قاعدة البيانات
اإلحصائية المتمثمة بػ (سجؿ الحائز الزراعي) القاعدة التي تستفيد منيا المنظمة الزكوية.

ىذا يتطمب كادر فني مدرب مف و ازرة الزراعػة قادر عمى التعامؿ مع تقنيات االستشعار عف بعد ونظاـ المعمومات
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الجغرافي ) ،(GISبيدؼ إعداد خرائط اسػتعماالت األ ارضػي والغطػاء األرضػي واالستفادة مف المعطيات والنتائج التي يتـ
الحصوؿ عمييا عمى شكؿ خرائط أو بيانات إحصائية إلعداد عدد مف قواعد البيانات الزراعية الرقمية وتصميميا وربطيا

بنظاـ المعمومات الجغرافي ) ،)37()GISواستخداـ ىذه التقنية يعد استغالالً لموارد متاحة؛ إذ تمتمؾ معظـ البمداف حتى النامية
منيا ىيئات وجيات متخصصة تمارس جميع المياـ واألعماؿ المتعمقة باستخداـ تقنيات الفضاء واالستشعار عف بعد وما

يتصؿ بيا مف نشاطات البحث والتطوير(.)38

ثالثاً :التحول من أنظمة العمل التقميدية إلى األنظمة الحديثة فيما يخص الثروة الحيوانية.

تكتسب دق ػ ػ ة الرقـ اإلحصائي أىمية استثنائية في مجاؿ تعداد الثروة الحيوانية؛ لما ليا مف ارتباط وثيؽ باألمػ ػ ػف

الغذائي( ،)39وتشير الدراسات إلى تجاوزات تحصؿ أثناء الجوالت الميدانية لتعداد الثروات الحيوانية كعدـ تعاوف مالكي الثروة،
وعدـ جدية المجاف في الحصر الشامؿ؛ نظ اًر لمصعوبات التي تواجييـ أثناء التعداد ،فكانت النتائج النيائية لمتعداد ذات نسب

متفاوتة ،وأحياناً متضاربة ،مما يدؿ عمى تدني دقة النتائج النيائية لممعمومات اإلحصائية( ،)43وتكمف أىمية استخداـ تقنيات
()41

"الشيادة اإللكترونية" أو "الترقيـ اإللكتروني"

في إحصاء الثروة الحيوانية الذي يعد بمثابة ىوية وبطاقة تعريفية ألفراد الثروة

الحيوانية ،في األمور اآلتية:
 -1الحصوؿ عمى معمومات دقيقة وموثوقة عف أعداد الحيوانات ،وأنواعيا ،وأجناسيا ،وتوزيعيا الجغرافي ،وارتباطيا
بتحديد موقع المزارع أو المالكيف ،مما يوفر قاعدة بيانات يمكف االستفادة منيا في إعداد الخطط والسياسات المناسبة
لتطوير قطاع الثروة الحيوانية بناء عمى اإلحصاءات التي يوفرىا نظاـ الترقيـ ،بحيث تستطيع الدولة اتخاذ ق اررات
مناسبة بخصوص كميات األعالؼ الالزمة ،وعمميات االستيراد والتصدير ،والمطاعيـ الالزمة لمتحصف ضد األمراض
واألوبئة .)42(...

 -2إنشاء سجؿ خاص لكؿ حيواف ،وتتبع حركتو مف حيف تسجيمو بنظاـ التعريؼ اإللكتروني ،إلى حيف نفوقو أو ذبحو
أو نقؿ ممكيتو ،وامكانية الرقابة عميو ومتابعة حالتو الصحية مف حيث :إصابتو باألمراض وتطبيؽ برنامج التحصيف
ضدىا ،ورفع إنتاجية الحيواف مف خالؿ التحسيف الوراثي ،مما يسيـ إسياماً كبي اًر في عممية تتبع المنتج وسالمة
الغذاء ،حيث يوفر ذلؾ القدرة عمى متابعة إنتاج األغذية ومعالجتيا وتوزيعيا(.)43

إف استفادة منظمة الزكاة مف ىذه التقنية في ضبط زكاة الثروة الحيوانية مف األمور المتاحة أو تكاد؛ وذلؾ الرتباط
عممية الترقيـ اإللكتروني بسياسات االستيراد والتصدير والتجارة العالمية لمثروة الحيوانية ،مما أدخميا إلى حيز التنفيذ في كؿ
مف اإلمارات ،والسعودية ،والمغرب ،ومصر ،واألردف ،وغيرىا مف الدوؿ ،ومع تفاوت الدوؿ في استيعاب الثروة وشمولية
الترقيـ ،إال أف اعتماد سياسة ضبط وتنظيـ برامج الدعـ الحكومي لمربي الحيواف ،بحيث يكوف الترقيـ شرطاً مف شروط

الحصوؿ عمى الدعـ ،خطوة ميمة لنجاح تعميـ العممية عمى مالكي الثروة الحيوانية كافة ،ومف الجدير بالذكر أف الحيوانات
التي شمميا الترقيـ بوصفيا خطوة أولى ىي اإلبؿ ،والبقر ،والماعز ،والضأف(.)44

يمكف لمنظمة الزكاة بعد إنجاز و ازرة الزراعة لعمميات الترقيـ اإللكتروني أف تستفيد مف قاعدة البيانات المركزية عف
طريؽ تقنية الربط الشبكي ،بحيث يتـ عمى أساس عدد الرؤوس المسجمة باسـ المالؾ حساب الزكاة الواجبة ،مع األخذ بعيف
الحسباف ما توفره التقنية مف الكشؼ عف الحالة الصحية التي تعد شرطاً لمحيوانات المختارة لمزكاة.
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رابعاً :تحول إجراءات العمل المتعمقة في إدارة الموجودات العينية.

تستطيع األجيزة الزكوية تقديـ خدمة "التسويؽ اإللكتروني" و"التجارة اإللكترونية" عمى البوابة اإللكترونية لممنظمة

صور توضيحية لمصنؼ
الزكوية ،بحيث تعمف عف الموجودات العينية ،مف حيث :الكـ ،والنوع ،والمواصفات ،وقد ترفؽ
اً
المراد التعاقد عميو ،ثـ يبدي طرؼ مف أطراؼ السوؽ رغبتو في اقتناء البضاعة عبر شبكة اإلنترنت إما بالدخوؿ إلى الموقع

المعني مف قبؿ المستخدـ أو عبر تقنية البريد اإللكتروني ،بحيث يتـ التفاعؿ وعمميات التبادؿ بيف المتعامميف إلكترونياً ،وتعتمد

الرسالة اإللكترونية والتوقيع اإللكتروني بوصفو سنداً قانونياً معترفاً بو مف قبؿ الطرفيف عند حدوث أي خالؼ بيف المتعامميف(،)45

وال تتكمؼ األجيزة الزكوية عناء الجباية والنقؿ والتوزيع ،بؿ تستطيع مف خالؿ قاعدة البيانات التي توافرت مف العمميات التقنية
لضبط الحيازات وتعداد الثروات وكميات المحاصيؿ أف تحسب نسب الزكاة المستحقة ،كمياتيا ومواصفاتيا ،ثـ تتعاقد مع
جية ترغب في المبادلة عمييا بنقد ،فإما أف يذىب المشتري لالستالـ مباشرة ،أو غالباً في التبادؿ التجاري اإللكتروني ما
تكمؼ جية وسيطة متخصصة بالنقؿ بتسميـ الموجودات العينية لممشتري ،ىذا في حاؿ رغب المكمؼ بتسميـ الزكاة عيناً ال

نقداً ،ورأت األجيزة الزكوية المصمحة في عرضو لمسوؽ والمبادلة عميو بنقد ،لدفع النقد لمفقير.

أو يستطيع الجياز الزكوي تبعاً لموضع االقتصادي أف يستخدـ الزكاة العينية بوصفيا مف أدوات التوازف النقدي ،بحيث

يستغؿ األسواؽ الحكومية كالمؤسسات االستيالكية المدنية ،أو الجمعيات ،أو التعاونيات ،التي يتمثؿ عمميا في إيجاد توازف
()47

واستقرار سعري وكمي( ،)46كأماكف لعرض الزكوات العينية ،ويصرؼ لممنتفع بطاقة ممغنطة

يقوـ بتمريرىا بجياز قارئ

متوافر في منطقة البيع ،يستطيع مف خالليا الحصوؿ عمى ما يشاء مف المواد العينية ضمف سقؼ أعمى لمكميات ،بحيث
يخصـ مف البطاقة في كؿ مرة قيمة المواد العينية التي تـ تسعيرىا.
ىذا اإلجراء يخفؼ مف الطمب عمى النقود ،وبالتالي يخفؼ مف ظاىرة التضخـ النقدي ،ومف ىنا نستطيع استخداـ الزكاة
كأداة مف أدوات التوازف النقدي.
خامساً :تحول إجراءات العمل فيما يخص خدمة العمالء (المكمفين والمستحقين).

إجراءات العمؿ المتعمقة بفئة المكمفيف :تتيح أنظمة العمؿ الجديدة تطبيؽ نظاـ المراسالت والبالغات اإللكترونية لألشخاص

بناء عمى البيانات المتاحة مف التبادؿ
المكمفيف بوصفيا أسموباً وطريقة تنفيذية إلعالميـ بما استحؽ عمييـ مف مبالغ ،وذلؾ ً
الشبكي مع الدوائر ذات الصمة ،وباالعتماد عمى البرمجيات المستخدمة داخؿ المنظمة والمصممة لتحميؿ البيانات وتصنيفيا
بناء عمى أسس التحميؿ والتصنيؼ المقدمة مف المجنة التشريعية.

رسؿ الكوادر البشرية الستجداء المبالغ المالية المستحقة ،يرسؿ بالغ إلكتروني ذو صيغة رسمية،
فبدالً مف أف تُ َ
ص َّدر مف جيات عميا؛ ليكتسب الخطاب األىمية الالزمة -حاثًّاً عمى إظيار االنتماء لموطف ،والمشاركة في نيضتو ،مع
ُم َ
بياف نسبة الزكاة المستحقة ،ونسبة استحقاقو لمخصـ الضريبي ،مع توريد ىذه البيانات لدائرة الضريبة الحتساب صافي
الضريبة عمى المكمؼ بعد الخصـ وابالغو بيا لتسديدىا دوف اضطرار المكمؼ إلى مراجعة الجيات المعنية بتحصيؿ الزكاة؛
لمحصوؿ عمى وثيقة تثبت تسديده لما عميو ،ثـ مراجعة الجيات المعنية بتحصيؿ الضريبة ،فالربط الشبكي يخفؼ عف المكمؼ
عناء ىذه العمميات التي تحتاج إلى وقت وجيد ،وتشجعو عمى أداء الواجب.
ويستطيع المكمؼ مف بيتو أو مف مكاف عممو ،وفي أي بقعة كاف ،مف خالؿ وسائؿ الدفع اإللكترونية تسديد المبمغ
المستحؽ ،إما عف طريؽ البوابة اإللكترونية ،أو عف طريؽ حسابو البنكي ،أو حتى عف طريؽ الياتؼ ،أو أي طريقة مستحدثة
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أثر استخدام التقهيات احلديجة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وآمنة لمتسديد.
إجراءات العمؿ المتعمقة بفئة المستحقيف :يستطيع المستحؽ الحصوؿ عمى االستمارة الرسمية المتعمقة بنوع المساعدة
بناء عمى نوع الخدمة المطموبة ،وتتاح
التي يريد أف يتقدـ ليا ،وتعبئتيا إلكترونياً ،واالطالع عمى األوراؽ الالزـ إرفاقيا ً
خدمة إرفاؽ األوراؽ مع االستمارة إلكترونياً ،حيث يستطيع مقدـ الطمب فيما بعد الدخوؿ بكممة مرور خاصة بو يكوف قد

أنشأىا لالستعالـ عف النتيجة ،ويمكف إرساؿ المبالغ المستحقة لممنتفع بأكثر مف وسيمة دوف الحاجة لمقاء المباشر ،لكف كؿ

الوسائؿ حتى طريقة اإليداع البنكي ال تخمو مف محدودية الزماف ،مف حيث اقتصار قدرة المنتفع عمى االستالـ خالؿ ساعات

الدواـ الرسمية ،وامكانية الوقوع في قضايا انتحاؿ الشخصية؛ لذا يعد استخداـ تقنية بصمة العيف( )48بوصفيا إثباتاً لمشخصية
واحدة مف النظـ البيومترية (تكنولوجيا المقاييس الحيوية)( )49لمتعرؼ اآلمف عمى اليوية ،فالحموؿ المستندة إلى السمات الحيوية

قادرة عمى توفير السرية والخصوصية لممعامالت المالية والبيانات الشخصية؛ وذلؾ لما تتمتع بو ىذه األنظمة مف نسبة أماف
مرتفعة يستبعد معيا حاالت االحتياؿ والنصب والعبث ،وىذا بدوره سيحقؽ أعمى درجات الدقة في إيصاؿ الماؿ إلى مستحقيو،
وتعد أيضاً مف أكثر األنظمة مرونة وسيولة في التطبيؽ؛ إذ ال يمزـ حمؿ بطاقات شخصية أو تذكر أرقاـ سرية أو كممات
مرور ،وىي أنظمة باتت منتشرة غير مرتفعة التكمفة(.)53

ىذه الوسائؿ الحديثة تمكف المنتفع مف الحصوؿ عمى المنح والمساعدات النقدية ،مف خالؿ جياز يق أر ىذه البصمة

مربوط مع أجيزة الصراؼ اآللي بحيث يستطيع المنتفع استالـ مستحقاتو عمى مدار  24ساعة ،وطيمة أياـ األسبوع ،وكؿ
أيػ ػ ػاـ السنة ،وتعد بصمة العيف إحدى أكثر أساليب التشخيص البيومتري أماناً ومرونة ودقة في تحديد وتشخيص اليوي ػ ػ ػة
الشخصية لمفرد.

ىذا التحوؿ مف النظـ التقميدية إلى النظـ الحديثة في إجراءات عمؿ األجيزة الزكوية يفضي إلى النتائج اآلتية:



انخفاض الطمب عمى الكوادر البشرية الممثمة لسيـ ”العامميف عمييا“ ،مما يؤدي إلى زيادة الحصيمة الزكوية لصال ػح
المصارؼ السبعة األخرى.





انخفاض حاجة المنظمة الزكوية لألصوؿ الثابتة مف مباف وسيارات ومعدات بما ينعكس أيضاً عمى زيادة حصيمة الزكاة.
رفع جودة الخدمة المقدمة لعمالء المنظمة الزكوية.

التخمص مف ظاىرة الفساد اإلداري القائمة عمى البعد الشخصي ،واإلجراءات الروتينية.
وفي الختاـ :يجدر التنبيو إلى كوف التقنيات المشار إلييا إما موارد متاحة في الدولة أصالً ،لكف عمينا توظيفيا في

خدمة العمؿ الزكوي ،أو تقنيات تقدـ عمى شكؿ منح مف الدوؿ الكبرى لمدوؿ الفقيرة؛ الرتباطيا بمنظومة األمف الغذائي العالمي
أو بعض المصالح المشتركة ،وال ينظر إلى ارتفاع النفقات الرأسمالية والتشغيمية لعممية مواكبة األجيزة الزكوية لمطفرة

التقنية بوصفيا إحدى معوقات التحوؿ إلى نظـ العمؿ الحديثة.
اخلامتة.
النتائــج.

توصمنا في ختاـ ىذا البحث إلى النتائج اآلتية:

 -1استمرار استخداـ األجيزة الزكوية لنظـ العمؿ التقميدية يؤدي إلى زيادة النفقات اإلدارية ،وضعؼ آليات الرقابة ،وانخفاض
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جودة الخدمة المقدمة لمعمالء مف مكمفيف ومستحقيف.
 -2تفعيؿ التقنيات الحديثة يؤدي إلى تحوؿ جذري في أساليب العمؿ واجراءاتو وىوما يطمؽ عميو "إعادة ىندسة إجراءات
العمؿ".
 -3جاءت الدعوة إلى "إعادة ىندسة إجراءات العمؿ" بيدؼ تحقيؽ تطوير جوىري في أداء المنظمات ضمف معايير
األعماؿ.

التوصيات.
.1

أىمية تفعيؿ واستخداـ الوسائؿ التكنولوجية الحديثة؛ لما ليا مف أثر عمى رفع كفاءة العمؿ اإلداري الزكوي ،وتحسيف

األداء الوظيفي ،بما يصب في رفع جودة الخدمات المقدمة لمعمالء (المستحقيف والمكمفيف) ،وزيادة الحصيمة الزكوية.
.2
.3

ضرورة عمؿ دورات تأىيمية مستمرة لموظفي األجيزة الزكوية.

ضرورة صياغة تشريعات تمزـ باستخداـ التكنولوجيا ليندسة إجراءات العمؿ لدى األجيزة الزكوية.

اهلوامش.
) )1ىػػذا مطبػػؽ فػػي ديػواف الزكػػاة السػػوداني ،وبيػػت الزكػػاة الكػػويتي .ينظػػر :الموقػػع الرسػػمي لػػديواف الزكػػاة السػػوداني www.zakat-
 ./chamber.gov.sdوالموقع الرسمي لبيت الزكاة الكويتي .www.zakathouse.org.kw

))2ىذا األسموب مطبؽ في التجربة السعودية .ينظر :موقع الييئة العامة لمزكاة والدخؿ في السعودية .www.gazt.gov.sa
) )3ينظر :محمػد بػف سػالـ بػف عبػداا الدىشػمي ،نحـو صـندو خميجـي لمزكـاة المعو ـات والحمـول ،رسػالة ماجسػتير فػي االقتصػاد

اإلسالمي ،إشراؼ :أحمد السعد2312 ،ـ ،ص .65األمانة العامة لديواف الزكاة ،تجربة ديوان الزكاة فـي تخفيـح حـدة الفقـر،

2336ـ ،ص .22-19بحث منشور عمى الموقع اإللكتروني لألمانة العامة لمزكاة .www.zakat-sudan.org

) )4بالرغـ مػف اسػتحداث السػعودية لطريقػة دفػع المبػالغ الزكويػة عبػر الصػراؼ اآللػي ،إال أف العميػؿ مضػطر إلػى مراجعػة مصػمحة
الض ػريبة والػػدخؿ السػػتالـ شػػيادة الزكػػاة ،وىػػذا خمػػؿ فػػي االسػػتفادة مػػف التكنولوجيػػا؛ إذ المنطػػؽ يقتضػػي أف يسػػدد مبمػػغ الزكػػاة

المستحؽ ويستطيع استالـ الشيادة التي تثبت تسديده عبر الموقع اإللكتروني دوف الحاجة إلى مراجعة مقر المصمحة ،كمػا فػي

بيت الزكاة الكويتي ،وصندوؽ الزكاة اإلماراتي الذي يوفر خدمة التسديد عبر الموقع اإللكتروني واستالـ شيادة أو وصػؿ مػالي

يثبت تسديده لممبمغ .ينظر :موقع الييئة العامة لمزكاة والدخؿ في السعودية .www.gazt.gov.sa

) )5ىذا مطبؽ في صندوؽ الزكاة في األردف والجزائر .ينظر :الموقع الرسمي لصػندوؽ الزكػاة األردنػي .www.zakatfund.org
والموقع الرسمي لصندوؽ الزكاة الجزائري .www.marw.dz

) )6ينظ ػػر :الموق ػػع الرس ػػمي لبي ػػت الزك ػػاة الك ػػويتي  .www.zakathouse.org.kwوالموق ػػع الرس ػػمي لص ػػندوؽ الزك ػػاة اإلم ػػاراتي
.www.zakatfund.gov.ae

) )7ينظػػر :الموقػػع الرسػػمي لبيػػت الزكػػاة األردنػػي  .https://www.zakatfund.orgوالموقػػع الرسػػمي لصػػندوؽ الزكػػاة الج ازئػػري:
.www.marw.dz

) )8ينظر :الموقع الرسمي لصندوؽ الزكاة اإلماراتيhttps://www.zakatfund.gov.ae/zfp/web/servicescarda /zakat-
.request.aspx
العماني .www.oman.om
) )9ينظر :الموقع الرسمي لصندوؽ الزكاة ُ
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) )13ينظر :المواد مػف  22-18مػف الئحػة توزيػع الزكػاة والخيػرات ،لػوائح وأنظمػة بيػت الزكػاة الكػويتي ،اإلصػدار ال اربػع2313 ،ـ،
ص .31منشور عمى الموقع اإللكتروني لبيت الزكاة الكويتي .www.zakathouse.org.kw

) )11يوجد استثناء لمحاالت الطارئة يعجؿ النظر فييا ،في كؿ ما اطمعت عميو مف جيات قائمة عمى فريضة الزكاة.
) )12ينظػػر :الصػػائغ ،حنػػا رزوقػػي ،اإلدارة الماليــة العامــة ودوريــا فــي التنميــة اإلداريــة ،عمػػاف ،المنظمػػة العربيػػة لمعمػػوـ اإلداريػػة،
1987ـ ،ص.13-12

) )13كممة البيروقراطية مشتقة مف كممتيف التينية واغريقية ،األولى ( ،)Bereauوتعني :المكتػب .والثانيػة ( ،)cracyوتعنػي :القػوة

أو السػػمطة أو الحكػػـ ومػػف ثػػـ فالمقصػػود بالبيروقراطيػػة ىػػو حكػػـ المكتػػب أو سػػمطة المكتػػب وتسػػتخدـ غالب ػاً كمػرادؼ لصػػورة مػػف

تعقيػػد اإلج ػراءات والتعسػػؼ اإلداري فػػي اسػػتخداـ السػػمطة دوف أي مبػػرر منطقػػي .ينظػػر :عبػػداا الوقػػداني ،البيرو راطيــة اوادارة
المعرفة ،الرياض ،ورقة عمؿ مقدمة لممؤتمر الدولي لمتنمية اإلدارية2339 ،ـ ،ص.4

) )14المذكرة التوضيحية الصادرة عف المجنة االقتصادية االجتماعية لغربي آسيا (إسكوا) حوؿ تنمية اإلدارة العامة والمالية العامة ،ص.2
) )15ىذه مشاىد أراىا واقعاً في مكاف إقػامتي األردف مػف لجػاف الزكػاة فػي المسػاجد ،والجمعيػات الخيريػة ،أمػا فػي السػوداف فػإف مشػاىد
اإليذاء المعنػوي والحسػي نقمتيػا وسػائؿ اإلعػالـ ووثقتيػا الكػاميرات ،وانتقػدىا نػواب فػي المجػالس التشػريعة ،ينظػر :خبػر نقمتػو

صحيفة الراكوبة بالصور بتاريخ (2314/9/23ـ) بعنواف" :برلمػانيوف :طػرؽ توزيػع الزكػاة تريػؽ مػاء الوجػو" .وفػي السػعودية
نشػػرت صــحيفة القــر األوســط فػػي (رمض ػػاف 1431ىػ ػ2313/8/29-ـ ،العػػدد  )11597خبػػر بعن ػواف" :احفظ ػوا لمفق ػراء

كرامتيـ" واصفاً الكاتب محمد دياب ،مشػيد تجميػع الفقػراء أمػاـ دور األثريػاء بالمئػات لسػاعات طويمػة فػي مظيػر ال إنسػاني،
ػر بعنػواف "إعانػػة أـ إىانػػة" فيمػػا يخػػص األوضػػاع
يفتقػػر إلػػى كػػؿ متطمبػػات الك ارمػػة .أمػػا فػػي الج ازئػػر فقػػد تناقمػػت الصػػحؼ خبػ ًا
المصاحبة لتوزيع المساعدات العينية في رمضاف ،ينظر :صحيفة رأي اليوم بتاريخ (2315/5/28ـ).

) )16ينظر :فيد بف صالح السمطاف ،إعادة يندسة العمميات اإلدارية (الهندرة) ،الرياض1419 ،ىػ ،جامعة الممؾ فيصؿ( ،ط،)1
ص.65-63

) )17ظيرت الدعوى إلى إعادة ىندسة إجراءات العمؿ كأحد المداخؿ اإلدارية الحديثة التي استعانت بيػا المنظمػات لتحسػيف أدائيػا

فػػي تسػػعينيات القػػرف العش ػريف عمػػى يػػد األمريكيػػاف (مايكػػؿ ىػػامر ،وجػػيمس شػػامبي) فػػي كتابيمػػا (Reengineering the

) .Corporation, 1993إسماعيؿ محمد الصػرايرة ،التحميل االستراتيجي في إعادة يندسة العمميات اإلدارية ،عمػاف ،دار

الحامد2312 ،ـ( ،ط ،)1ص.37

) )18ينظر :الصرايرة ،التحميل االستراتيجي ،ص .37ومحمد حافظ ،الهندرة اإلدارية ،دار السػحاب ،القػاىرة( ،ط2313 ،)1ـ ،ص.9
والسمطاف ،إعادة يندسة العمميات اإلدارية ،ص.63

) )19السمطاف ،إعادة يندسة نظم العمل ( ،)BPRص.538
) )23ينظر :الدويساف وآخروف ،مقروع الحكومة اإل لكترونية بالكويت ،بحث منشور في مجمة اقتصاديات شماؿ إفريقيا ،العػدد ،5
تصدر عف جامعة حسيبة بف عمي ،الجزائر ،ص.253

) )21ينظر :سعد غالب ياسيف ،اإلدارة اإل لكترونية وأفا تطبيقاتها العربية ،معيد اإلدارة العامة ،الرياض2335 ،ـ ،ص.24
) )22محمد محمود الخالدي ،التكنولوجيا اإل لكترونية ،دار كنوز المعرفة ،عماف( ،ط2337 ،)1ـ ،ص.72-71
) )23عالء عبد الرزاؽ محمد حسف السالمي ،اإلدارة اإل لكترونية ،دار وائؿ ،عماف2336 ،ـ ،ص.34

) )24رأفت رضواف" ،التصدي لمقـاكل البيرو راطيـة مـن خـالل الحكومـة اإل لكترونيـة" ،مػؤتمر األعمػاؿ اإللكترونيػة والتنميػة ،القػاىرة،
ص.88
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) )25ينظر :جمعة إسماعيؿ العياط ،اإلدارة اإل لكترونية ،الطبعة العربية ،دار أمجد ،عماف2315 ،ـ ،ص.77
) )26العياط ،اإلدارة اإل لكترونية ،ص.9
) )27ينظ ػػر :الخال ػػدي ،التكنولوجيــــا اإل لكترونيــــة ،ص .24-23العي ػػاط ،اإلدارة اإل لكترونيــــة ،ص .17-15الدويس ػػاف وآخ ػػروف،
مقروع الحكومة اإل لكترونية ،ص.253
) )28ينظر :الدويساف وآخروف ،مقروع الحكومة اإل لكترونية في دولة الكويت ،ص.256-255
) )29ينظر ،الخالدي ،التكنولوجيا اإل لكترونية ،ص .33والعياط ،اإلدارة اإل لكترونية ،ص.77
) )33ينظر :الخالدي ،التكنولوجيا اإل لكترونية ،ص .33والعياط ،اإلدارة اإل لكترونية ،ص.77
) )31ينظر :الييئة العامة لالستشعار ،و ازرة الزراعة ،مقروع مسح الموارد الطبيعية والزراعيـة باسـتخدام تقنيـات االستقـعار عـن
بعد ونظام المعمومات الجغرافي ،(SNARS) ،سوريا2313 ،ـ ،ص.68
) )32االستشػػعار عػػف بعػػد (REMOT SENSING) :ىػػو مجموعػػة التقنيػػات والوسػػائؿ الحديثػػة المسػػتخدمة فػػي د ارسػػة األشػػياء

والظواىر عف بعد دوف التماس الفيزيػائي المباشػر معيػا وفيميػا بالشػكميف اإلجمػالي والتفصػيمي بواسػطة مستشػعرات sensor

خاصة تحمؿ عمى مػتف األقمػار الصػناعية أو الطػائرات وىػي عبػارة عػف مواسػح إلكترونيػة أو كػاميرات متعػددة األطيػاؼ ،أو

كاميرات قياسية ،أو أجيزة رادارية ،أو أجيزة تصوير ح اررية ،أو تمفزيونية ،أو ليزرية ،وغيرىا  ،تستخدـ مجػاالت مختمفػة مػف
الطيؼ الكيرومغناطيسي؛ لكشؼ وتحديد خصائص اليدؼ المدروس ،ترسؿ المعطيات االستشعارية إلػى محطػات االسػتقباؿ

األرضػػية ،ثػػـ تعػػالج بواسػػطة الحواسػػب طبق ػاً ألنظمػػة وب ػرامج خاصػػة يػػتـ تقػػديميا إمػػا عمػػى شػػكؿ صػػور فضػػائية أو أشػػرطة
مغناطيسية أو أقراص ليزرية  CD-ROMلمحصوؿ عمى معمومات تحمؿ بصرياً أو آلياً (معالجة رقميػة) ،يكػوف النػاتج عمػى
شػػكؿ خػرائط غرضػػية أو معمومػػات إحصػػائية أو تقػػارير وصػػفية تػػوزع عمػػى المسػػتثمريف أو متخػػذي القػرار لالسػػتفادة منيػػا فػػي

التنمية والتخطيط المتكامؿ .الييئة العامة لالستشعار عف بعد.http://www.gors.sy ،
) )33نظػاـ ذو مرجعيػػة مجاليػة ويضػػـ األجيػزة ) ،(Hardwareوالبػرامج ) (Softwareالتػي تسػػمح لممسػتعمؿ بتفنيػػد مجموعػة مػػف

الميػػاـ كإدخػػاؿ المعطيػػات انطالقػػا مػػف مصػػادر مختمفػػة( :خ ػرائط ،وصػػور جويػػة ،وصػػور األقمػػار االصػػطناعية ( ...وتخ ػزيف

وتنظيـ وادارة وتحميػؿ وعػرض واخػراج المعطيػات والبيانػات بمختمػؼ األشػكاؿ( خػرائط ورسػوـ بيانيػة وجػداوؿ وتقػارير .عمػي فػالح
وجماؿ شعواف ،نظم المعمومات الجغرافية واالستقعار عن بعد ،فاس ،مطبعة أنفوبرانت2312 ،ـ ،ص.7
) )34ينظر :المرجع السابؽ ،ص .7والمنظمة العربية لمتنمية الزراعية ،استخدام تقنيات االستقعار عن بعد في مجاالت اإلحصاء
الزراعي ،القاىرة ،جامعة الدوؿ العربية1999 ،ـ ،ص ،38-36وص.93-89

) )35يقوـ برنامج تقدير الغمة باستخداـ تقنيات االستشعار عف بعد في األساس عمى مراقبة النمو النباتي خػالؿ حياة المحصػوؿ ورصػد
حركيػػة الش ػواىد الفسػػيولوجية المحصػػولية خػػالؿ م ارحػػؿ النمػػو المؤديػػة فػػي مجموعيػػا إلػػى اإلنتاجيػػة النيائيػػة؛ حيػػث إف الػػدالئؿ

الفسيولوجية تتػأثر بالعناصػر الداخمػة فػي تركيبيػا مػف عناصػر :أ -المنػاخ بمكوناتػو سػواء :الضػوء مػف كميػة إشػعاع شمسػي وارد

عمػػى األظم ػػة المح ػػصولية ،والح ػ اررة ،والياطػػؿ المطػػري ،ب -التربػػة بمكوناتيػػا الغذائيػػة مػػف عناصػػر معدنيػػة وطبيعيػػة ،وطبيعتي ػػا

الفيزيائية والكيميائية ،والمحتوى المائي ،ج -الزراعة :مف صنؼ المزروع  ،وتاريخ الزراعة  ،وطريقة الز ارعػة  ،واتجػػاه التسػطير،

وطػرؽ الػػري وعمميػػات الخدمػة مػػف عزيػػؽ ومكافحػة حشػػائش وأمػراض .ينظػػر :الييئػة العامػػة لالستشػػعار وو ازرة الز ارعػة ،مقــروع
مسح الموارد الطبيعية والزراعية باستخدام تقنيات االستقعار عن بعد ونظام المعمومات الجغرافي ،ص.73

) )36ينظر :الييئة العامة لالستشعار وو ازرة الزراعة ،مقروع مسح الموارد الطبيعية والزراعيـة باسـتخدام تقنيـات االستقـعار عـن
بعد ونظام المعمومات الجغرافي ،ص.64
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أثر استخدام التقهيات احلديجة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
) )37ينظر :الييئة العامة لالستشعار وو ازرة الزراعة ،مقروع مسح الموارد الطبيعية والزراعيـة باسـتخدام تقنيـات االستقـعار عـن
بعد ونظام المعمومات الجغرافي ،ص.66

) )38في األردف :المركز الجغرافي الممكي ،في مصر :الييئة القومية لالستشعار مف البعد وعموـ الفضاء ،فػي تػونس :المركػز الػوطني
لالستشعار عف بعد ،في السػوداف :ىيئػة االستشػعار عػف بعػد ،فػي الػيمف :المركػز اليمنػي لالستشػعار عػف بعػد ونظػـ المعمومػات
الجغرافية.

) )39تعتمػػد عمميػ ػ ات جم ػػع البيان ػػات اإلحص ػػائية المتعمق ػػة بالقط ػػاع الحي ػواني وتجييزى ػػا عم ػػى الع ػػد الكام ػػؿ لجمي ػػع وح ػػدات اإلنت ػػاج

الحيواني – الحيازات الحيوانية– ،إما بالحصر الشػامؿ أو طريقػة المسػح بالعينػة ،وذلػؾ بد ارسػة عػدد محػدود مػف مفػردات المجتمػع
اإلحصػػائي ،أو باسػػتخداـ األسػػموبيف مع ػاً فػػي أرجػػاء الدولػػة كافػػة خػػالؿ فت ػرة زمنيػػة محػػددة عػػاده (موسػػـ كامػػؿ) .ينظػػر :مختػػار،

فاطمػػة ،ورقػػة بحثيػػة بعن ػواف" :اإلحصــاء الحي ـواني" ،و ازرة الثػػروة الحيوانيػػة والسػػمكية والم ارعػػي ،نشػػرت فػػي 2313ـ فػػي مركػػز معمومػػات
.http://kenanaonline.com

) )43ينظػر :محمػػد جمػػاؿ الػديف ثابػػت ،تطــوير وتحســين اإلحصــاءات الزراعيــة ،المػػؤتمر الػػدولي السػػادس والثالثػوف لإلحصػػاء وعمػػوـ الحاسػػب
وتطبيقاتو ،معيد بحوث االقتصاد الزراعي2331 ،ـ ،ص.226

) )41التػرقيـ اإللكترونػي :تقنيػػة مػف التقنيػػات المسػتخدمة فػي التتبػػع واقتفػاء األثػػر ،تػتـ باسػتخداـ حمقػػات بالسػتيكية فييػػا كػود أو رقػػـ
إلكتروني قابؿ لمقراءة بواسطة قارئ خاص ،أو شرائح إلكترونية ( )NFC/RFIDمعقمػة تعمػؿ بواسػطة ذبػذبات الراديػو تػزرع
في رقبة الحيواف أو معدتو ،يتـ بواسطة قارئ خاص قراءة البيانات الخاصة بكؿ حيواف التي تبيف رقـ الحيػواف الخػاص الػذي

يميزه عف غيره ،ومالكو ،وتاريخ تسجيمو ،وجنسو ،وحالتو الصحية ،ورمز الدولة ،ورمز المنطقة أو المزرعػة الموجػود فييػا ،ترسػؿ

المعمومات إلى قاعدة البيانات المركزية بواسطة تقنية ( )3Gأو باستخداـ أجيػزة الحاسػوب ،يقصػد مػف عمميػة التػرقيـ إعطػاء رقػـ
لمحي ػواف يالزمػػو ط ػواؿ حياتػػو يمكػػف مػػف خالليػػا تميي ػزه عػػف غي ػره ومراقبتػػو فػػي جميػػع م ارحػػؿ حياتػػو ويمكػػف بػػذلؾ متابعػػة حياتػػو

اإلنتاجيػة والصػحية  .www.industrialinnovationgroup.comجيػػاز أبػوظبي لمرقابػة الغذائيػػة ،تػرقيـ وتسػجيؿ الحيوانػػات،
ص .www.adfca.ae 3-2منظمة الفاو ،القدرة عمى التتبع وا تفاء األثر2334 ،ـ ،ج ،4ص.13-1
) )42منظم ػػة الف ػػاو ،القـــدرة عمـــى التتبـــع وا تفـــاء األثـــر ،ج ،2334 ،4ص-1ص 13د ارس ػػة منش ػػورة عم ػػى موق ػػع منظم ػػة الف ػػاو
 .www.fao.orgمنظمػة الفػػاو ،الكــود الصــحي لحيوانــات اليابســة2314 ،ـ ،تصػميـ وتنفيػػذ أنظمػػة التعريػؼ (التػػرقيـ) مػػف
أجؿ تتبع الحيوانات ،ص 3دراسة منشورة عمى موقع منظمة الفاو  .www.fao.orgجياز أبوظبي لمرقابة الغذائية ،منشػور
تػ ػػرقيـ وتسػ ػػجيؿ الحيوانػ ػػات ،عمػ ػػى الموقػ ػػع اإللكترونػ ػػي لمجيػ ػػاز  ،www.adfca.aeالموقػ ػػع اإللكترونػ ػػي لإلرشػ ػػاد البيطػ ػػري

.www.irshadvetsu.com

) )43منظمة الفاو ،القدرة عمى التتبع وا تفاء األثر ،ج ،4ص .13-1منظمة الفػاو ،الكـود الصـحي لحيوانـات اليابسـة2314 ،ـ ،تصػميـ

وتنفيػذ أنظمػػة التعريػػؼ (التػرقيـ) مػف أجػػؿ تتبػػع الحيوانػػات ،ص .3جيػاز أبػػوظبي لمرقابػػة الغذائيػػة ،منشػور تػرقيـ وتسػػجيؿ الحيوانػػات،

عمى الموقع اإللكتروني لمجياز  ،www.adfca.aeالموقع اإللكتروني لإلرشاد البيطري .www.irshadvetsu.com

) )44منظمػػة الفػػاو ،القــدرة عمــى التتبــع وا تفــاء األثــر ،ج ،4ص .13-1ومنظمػػة الفػػاو ،الكــود الصــحي لحيوانــات اليابســة2314 ،ـ ،تصػػميـ
وتنفيذ أنظمة التعريؼ (الترقيـ) مف أجؿ تتبع الحيوانات ،ص .3الموقع اإللكتروني لإلرشاد البيطري .www.irshadvetsu.com

) )45تضػػمنت التشػريعات التػػي سػػنت فػػي الػػدوؿ المتقدمػػة ،قواعػػد تقضػػي بالمسػػاواة فػػي القيمػػة مػػا بػػيف التعاقػػدات والتواقيػػع العاديػػة،
ورسائؿ البيانات اإللكترونية والعقد اإللكتروني والتوقيع اإللكتروني الرقمي ،وقػررت عػدد مػف التشػريعات معػايير لمحجيػة تقػوـ

عمى إثبات حصوؿ االتصاؿ وموثوقيػة المػوقعيف المتصػميف ،كمػا أجػازت بعضػيا عمميػات التشػفير التػي تكفػؿ حمايػة التوقيػع
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مايا عنار ووائل عربيات

مف االلتقاط غير المصرح بو .مروة عجيزة ،خالد الشػمري ،التسوي اإللكتروني في العـالم العربـي ،القػاىرة ،دار النشػر لمجامعػات،
2312ـ ،ص.176

) )46ينظر :الصفحة الرسمية لو ازرة الصناعة والتجارة.www.mit.gov.jo ،

) )47بطاقػػة بالسػػتيكية ذات ش ػريط مصػػنوع مػػف جزيئػػات مغناطيسػػية تعمػػؿ بمثابػػة أك ػواد لتحويػػؿ المعمومػػات الخاصػػة بنػػا مباش ػرة إلػػى
السػجؿ ،بحيػػث يػػتـ تمريػػر البطاقػػة بجيػػاز طرفػػي قػػارئ ،ويقػػوـ البرنػامج المثبػػت عنػػد نقطػػة الشػراء بطمػػب رقػػـ ىػػاتؼ مخػػزف عبػػر
المػػودـ ليتصػػؿ بػػدوره بالمؤسسػػة التػػي تقػػوـ بتجميػػع طمبػػات التوثيػػؽ وتتفقػػد شػػرعية عمميػػة االسػػتخداـ مػػف حيػػث التأكػػد مػػف ىويػػة

المستخدـ حيث يطمب مف حامميا إدخاؿ رقـ التعريؼ الشخصي ( ،)PINومف حيث تاريخ انتيائيا ،والحد األقصى لالستخداـ.

) )48بصمة قزحية العيف :تقنية تعتمػد عمػى مسػح قزحيػة العػيف باسػتخداـ عدسػات مكبػرة ب ػ ( 333مػرة) تقػوـ بالتقػاط صػورة لمقزحيػة ،ثػـ
تخزينيا وانشاء رموز مشفرة تخزف في قاعدة بيانات يسيؿ استخداميا ،وىناؾ أكثر مف  53عامػؿ يحػدد شػكؿ بصػمة العػيف ممػا

يجعميػا بطاقػة شخصػية متميػزة ومنفػردة حيػث تعػد مػػف أكثػر السػمات الحيويػػة دقػة وأمنػاً فػي التعػػرؼ عمػى اليويػة الشخصػػية.

ينظػر :عػزة حػػازـ زكػػي ،نمذجــة نظــام برمجــي لمتحقـ مــن الهويــة القخصــية عــن طريـ بصــمة العــين ،بحػػث منشػػور فػػي
المجمة العراقية لمعموـ اإلحصائية ،عدد2312 ،22ـ ،ص.155-153

) )49األنظمة البيومترية :تعني الطرؽ المؤتمتػة لمتعػرؼ عمػى اليويػة ،والمعتمػدة عمػى المواصػفات الفيزيولوجيػة والسػموكية لمشػخص

المعنػػي ،وتشػػمؿ المواصػػفات الفيزيولوجي ػة أنواع ػاً عديػػدة مػػف المحػػددات مثػػؿ :البصػػمة ،مقػػاييس اليػػد ،قزحيػػة العػػيف ،شػػبكية

العيف ،التعرؼ عمى الوجو ،أما الصفات السموكية فإف محدداتيا مثؿ :نبرة الصوت ،التوقيع ،طريقة المشي ،خط اليد .ينظر:

محمد صالح رحاؿ ،نظام التعرح عمى الهوية باستخدام البصمة ،قسـ تقنية الحاسب ،كمية عموـ الحاسب والمعمومات ،جامعػة
الممؾ سعود ،ص.1

) )53ينظر :زكي ،نمذجة نظام برمجي لمتحق من الهويـة القخصـية عـن طريـ بصـمة العـين ،ص .155-153ورحػاؿ ،نظـام
التعرح عمى الهوية باستخدام البصمة ،ص.1
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