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  صخمل

ة ذه الدراس انون  تتضمن ھ اة، وتأسيس ق وان الزك ى دي دقيق الشرعي عل نھج للت تصميم م
و لتدقيق علىللزكاة ولوائح تنفيذية تصلح أساس ل فر في اديوان زكاة مركزي، مع ضرورة أن تت

فات  رعي مواص دقق الش دقيقالم ن الت تمكن م ة، لي ة وعملي ا يتب، علمي ي وم روع ف ن ف ه م ع
ديوان ة الشرعية لل رة من الھيئ ، المحليات، ومعرفة انحرافات التطبيق عن األحكام الشرعية المق

فافية ق الش ى ، )١(ويھدف التدقيق الشرعي على ديوان الزكاة تحقي ؤدي إل ي ت دخوالت الت تعظيم م
ام الشريعة اوالتأكد من سير خطوات العم، ونفعه للمجتمع، الديوان راء، ول وفق أحك تأسيس لغ

زام  وانين المقترحة لإلل أرضية نافعة لقانون زكاة يصلح لكافة األقطار، مستفيدين من مشاريع الق
اندة، مع  بالزكاة بطريقة دستورية، وتقعيد لوائح شارحة للتنفيذ في دوائر الديوان األساسية والمس

ى ضرومتوصيف عام للمال ة ح األساسية للديوان، وتوصلت ھذه الدراسة إل ذه المھن يد ھ رة تجس
ه من  اة يستمد ھيبت انون للزك ديوان، ووضع ق ى ال سلطة بضوابطھا التي وضعت لھا للتدقيق عل

  .الدولة؛ كما أظھرت الدراسة األھمية الشرعية للرقابة الشرعية على ديوان الزكاة
 
Abstract 

This study deals with designing a legitimate verification program at 
the Alms Bureau, and establishing an Alms action, with its executive 
regulations suitable for the management of a Central Alms Bureau, with 
the verification man having the scientific characteristics to be able to 
supervise the central alms bureau and its local branches, and defining the 
implication deviations of the legitimate regulations approved by the 
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 .ام الشرعيةالرقابة على الديوان، وذلك باإلشراف الشرعي والمالي وانطباق معامالته مع األحك
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legitimate council. The legitimate verification on the Alms Bureau aims 
where there is no clear transparency and the increase of the bureau's 
income, its use for the society ,and assuring the relevancy between the 
work steps and the legitimate regulations, besides building up a suitable 
base for the alms action that suits all countries, making use of the 
proposed projects to imply alms through constitution, and preparing 
details lists to implement these regulations at the bureau's main and 
secondary departments, accompanied by the principal regulations of the 
bureau. The study came to the conclusion that it is vital to embody this 
career with its criterion imposed to verify the bureau, and making an 
alms law, having its legitimacy through the state's power. The study 
ended by recognizing and assuring the legitimate significance of the 
legitimate verification of the alms bureau. 

  
 المبحث األول

  
  مقدمة

ه مزكي الطائعين، رب العالمين الحمد   ى آل لين وعل والصالة والسالم على أشرف المرس
   :وصحبه والتابعين بإحساٍن إلى يوم الدين؛ وبعد

  مھنة التدقيق الشرعي حديثة حداثة المؤسسات المالية اإلسالمية: تقديم  :أوالً 

د أنشئت ھذه المھنة لضمان الشفافية في العمل المصرفي، نظراً لعالقته الو ثيقة باألموال، وق
اسمارسھا الخلفاء في صدر عھد انبعاث النور، ثم خفتت بتغييب الحكم بما أنزل هللا عن  ، دنيا الن

  .ثم ظھرت مع االنبعاث الجديد

اة اإلشراف الشرعيتوافر ي ي تجمع الزك دان الت اة في عدد من البل ات الزك ال ، و)١(في ھيئ
ة،  مع وجود إشراف، )٢(يوجد في دواوين الزكاة رقابة شرعية ال الھيئ عرض المسائل يعلى أعم

ة ا في باكستان التي تحتاج إلى رأي شرعي على مجلس اإلفتاء الشرعي في الدول ، وتكون )٣(كم

                                                           
م : انظر  )١( دوة رق ائع ن دريب، وق ، ٢٢اإلطار المؤسسي للزكاة أبعاده ومضامينه، المعھد اإلسالمي للبحوث والت

 .كالعراق، واألردن، والبحرين وماليزيا. ٩٥م، ص ١٩٩٥، ١ط
د وھو عامل ف. نصر الدين فضل المولى: ثبت لي ذلك من مراسلتي لرئيس ديوان الزكاة في السودان  )٢( ي المعھ

ومراجعتي لبيت الوكاة الكويتي وله موقع على الشبكة، ومراكز الزكاة .العالي للزكاة، وثيق الصلة في الديوان
 .في بالدنا فلسطين

ا في   )٣( اء، أم ى مجلس اإلفت ى مجلس الفكر اإلسالمي، وفي السودان تعرض عل كما في باكستان، تعرض عل
 .ىالسعودية فتعرض على ھيئة القضاء األعل
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انون الزكوي / فتواه ملزمة للھيئة  ة بالق ة أو الملتزم ة الطوعي ات الزكوي اً فالھيئ ديوان، وعموم ال
ة ذي أصدرته الدول ى تحري)١(ال ة  ، حريصة عل دة تنظيمي ا لوح ع افتقارھ رعية، م ام الش األحك

اة،  ة شرعية ومن المالحظ للرقابة الشرعية على ديوان الزك اة رقاب وان الزك ه ال يوجد في دي أن
الزم  الي ال دقيق المحاسبي الم تقلة بالت ة مس ام ھيئ ى قي داخلية، تقوم بالتدقيق الشرعي باإلضافة إل

اةلترسيخ الشفافية المالية في ديوان ال دقق الشرعي في ، زك امج عمل الم د تصميم برن د عن وال ب
ذا التصميم  ي ھ ي ف اة، وھ ع الزك ن جم ة م ا الدول وم بھ ي تق ة الت د الحال ن تحدي اة م وان الزك دي

وان مركزي د من وجود دي لمة، وال ب اة المقترح حالة اإللزام بدفعھا للدولة المس ات للزك ، ومحلي
ديوان في الجمع  تتبعه، وتصور وجود لجان شعبية طوعية ق أھداف ال املين في تحقي تساعد الع

ة الجمع  ذا البحث حال الج ھ ة، وال يع ذه الغاي والتوزيع، اعتماداً على قانون مقرر من الحكومة لھ
  .الطوعي في ظل حكومة ال تطبق شرع هللا تعالى

  :تظھر أھمية ھذه الدراسة من خالل التالي:  أھمية الموضوع ودوافع اختياره  :اً نيثا

امج  .١ ان اتنبع أھمية برن ركن الثالث من أرك ة ال اة من أھمي وان الزك دقيق الشرعي في دي لت
وق و القيام بأداء حق هللا تعالى، ويھدف التدقيقالدين،  ىجمع الحق ا عل أصحابھا،  وتوزيعھ

 .التأكد من انطباق الجمع والتوزيع مع الشريعة، وتحقيق الشفافية الماليةو

قن وجود ديوان زكاة مسإ .٢ اة عن طري ا جمع الزك تم فيھ ي ي ة الت ات  تقل ينھي العبثي الجمعي
ا رعي، ومس دقيق الش دام الت فافية وانع ر للش ي تفتق المية، الت بالد اإلس ي ال ة ف رتھا يالطوعي

 .لسياسة األمر الواقع في تطبيق شرع هللا تعالى

ادة  .٣ اة، زي أموال الزك ة ب ا عالق ي لھ ابات الت ي الحس فافية ف ار الش اء ضرورة إظھ ي إعط ف
يھم  ب عل ي الواج ق ف ع الح ى ودف ان إل ارة االطمئن دموھا لطھ ي ق الى الت وال هللا تع أن أم

 ً  .أموالھم وصلت إلى مستحقيھا تماما

الج  .٤ ى يع املين عل رض الع ن أن تعت ن الممك ي م ة الت كالت الفقھي رعي المش دقيق الش الت
ق شرع لتلك المشكالت م الصدقات، وتعطيه حلوالً وفق شريعة هللا تعالى د من تطبي ا يزي م

 .المستجدة خاصة في األموالبهللا و

اده  نظراً لحداثة مھنة التدقيق، ،على ديوان الزكاةعدم وجود برنامج للتدقيق الشرعي  .٥ واعتم
ا  ل م ي ح دھم ف اء وح ى الفقھ المية عل ة اإلس ات المالي دت المؤسس ا اعتم ة كم ي البداي ف

تصاد في مجال معالجة الفائض الزكوي إن يعترضھا من مشكالت، وحاجة الديوان إلى االق
ي  ابع االقتصادي والفقھ كاليات ذات الط ن اإلش ا م ي تحصل، ونحوھ ر الت ى النظ اج إل حت

 .قوالتدقي

                                                           
م صدر ١٩٧٥ھـ، قانون الزكاة في اليمن الشمالي ١٤١٠أصدرت بعض الدول قانوناً للزكاة، في السودان   )١( م ث

انون  ا ١٩٨٠الق تان ١٩٨٦م، ماليزي عودية ٢٤/٦/١٩٨٠م، الباكس ي الس م، ١٩٤٤م، األردن ١٩٥١م، ف
انون إلز١٩٨٢ م يجدد إصدار ق ة ث اة طواعي غ م، حيث كان القانون يصدر بجمع الزك ل كامل مبل امي وتنزي

  .١٠١اإلطار المؤسسي للزكاة أبعاده ومضامينه، ص :  انظر. الزكاة من الضريبة
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حتاج الديوان إلى تنوع العمالة على الصدقة في مجال جمع الزكاة وتوزيعھا، من محاسبين ي .٦
ة  ، وموظفين عاديين ليقوموا بالنقل في حالةحاسوبومشغلي  الجمع من المحاصيل الزراعي

 .حتاج األمر إلى التدقيق الشرعي لمساعدة العاملين في تحقيق أھداف الديوانيأو األنعام، ف

والھم .٧ ، مساعدة المدقق الشرعي المكلفين بالزكاة في حساب ما يتوجب عليھم من حق في أم
 .وما يتوجب عليھم من تعبئة النماذج واإلقرار بالحق الواجب عليھم

اةإي .٨ وان زك اء األرضية  مركزي جاد قانون يصلح لكل دي ة، يسھم في بن مع شروح تنفيذي
اة ن الزك ق دواوي ة لتطبي ة ل المركزي كل صحيح، العامل ادة بش ذه العب ا ھ ل كم ي ح ھم ف يس

 .مشكالت المسلمين االقتصادية واالجتماعية

  ھدف الدراسة  :اً ثالث

ذه الدرا ذكر لموضوع ھ ا، أن الدراسة تھدف يتضح من خالل العرض آنف ال سة وأھميتھ
اة م وان زك ى دي ى ركزيإلى تصميم برنامج للتدقيق الشرعي عل ة عل ة والرقاب ك بالمراجع ، وذل

ايير ونظم  ة؛ نظام كامل يتضمن أسس ومع ق، ويقصد بالمراجع اة في مجال التطبي ديوان الزك
من المنظور الشرعي  ال على أنشطة الديوان الزكوي المركزي وفروعه،وإجراءات التدقيق الفعّ 

اً  ذ وفق ا تنف ه اإلسالميوالمالي والتنظيمي واإلداري للتأكد من أنھ اة في الفق ام الزك ان ألحك ، وبي
ة للعالج ديوان  ،أوجه القصور والتجاوزات وتقديم اإلرشادات والتوصيات الالزم ؤدي ال ى ي حت
  :اآلتيدوره الشرعي، ويمكنني اختصار أھداف التدقيق الشرعي على الديوان ب

ة ال أن  .١ ات العملي ذ والتطبيق وائح التنفي ريعات ول انون والتش واد الق ون م ع تك ارض م تتع
 .لشرعا

ديوان باستمرار، مع  .٢ أن تتم مراجعة برنامج التدقيق الشرعي من قبل الھيئة الشرعية في ال
ا تحتاجه من  دھا بم ديوان بم وى البشرية في ال ل للق ى التخصيص األمث السعي الدءوب عل

ة المنسجمة التق ى معالجة المستجدات التطبيقي نيات والقيم والحوافز التشجيعية ما يؤھلھا عل
  .مع الشريعة

  فرضيات الدراسة  :اً رابع

اة وھي ، ية التدقيقفرضفي ظل تصميم برنامج للتدقيق الشرعي  حال قيام الدولة بجمع الزك
ه للد امج عمل إلزامياً؛ ممثلة بديوان الزكاة، حيث يدفع المكلف ما علي لمة؛ وتصميم برن ة المس ول

المدقق الشرعي في ديوان زكاة في نظام مركزي، وفي محليات تابعة له، بحيث تحدد صالحيات 
اعدات  ى المس افة إل ديوان، باإلض ز ال ائض لمرك ورد الف ات، وي ات والمحافظ الصرف للمحلي

ة ات المحلي ن الوجاھ ة م ل ؛الطوعي جد: مث ام المس ي ؛إم ار الح د  ؛ومخت ن وأح الحين مم الص
 .)اللجنة الشعبية( يختارھم أھل المحلة

ى المصارف، و ا عل اة وتوزيعھ ة لجمع الزك ر من الحكوم ضرورة االعتماد على قانون مق
المي،  اة ع ديوان زك بالد اإلسالمية ل ام لل انون ع ه ال يوجد ق بحسب اجتھاد ھيئة الديوان، وبما أن
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اة، مع اإلنون زكاة ع؛ فإننا سنقوم ببناء أرضية لقا)عالم إسالمي( وان زك ادة المي يصلح لكل دي ف
ر يم عم د الحل د عب دكتور محم ل ال ن قب رح م انون العصري المقت ن الق ة م ع بعض )١(التام ، م

  . التعديالت الضرورية لنوفر له االستقاللية، مع شرح لوائح تنفيذ للعاملين في الديوان

  منھج الدراسة: ساً خام

ابق با ة الس دف الدراس ق ھ تخيتحق تنباطس نھج االس امدام الم ار لبرن ع إط ك لوض ج ي وذل
نھج ذا الم اد في ھ اة مركزي، واالسترش وان زك ى دي اة  التدقيق الشرعي عل انون للزك اء ق في بن

رك الخصوصية لكل قطر، و ديصلح لكل ديوان للزكاة، مع ت ديوان  تفي ة ال وائح من ھيئ وضع ل
ديوانلتحقيق األ ة،مما نقترحه في ھذه الدراسالتنفيذ ومن القوانين  اة من وجود ال ؛ ھداف المتواخ

  :اآلتية باحثمالقد اشتملت الدراسة على ول

ث األول - دف الدراس :المبح اره، ھ ع اختي وع ودواف ة الموض ة، أھمي يات مقدم ة، فرض
  . الدراسة، منھج الدراسة

ادئ :المبحث الثاني - ه المب اة؛ وفي وان الزك ى دي ة الشرعية عل عدة  واألسس الرئيسة للرقاب
  .مطالب

  .لرقابة الشرعية على ديوان الزكاة، وفيه مطلبانخطوات ا :المبحث الثالث -

وظيفي  :المبحث الرابع - دقق الشرعي والوصف ال ا في الم ة الواجب توافرھ الصفات القيمي
  . للمدقق

  .قانون الزكاة واللوائح التنفيذية للتدقيق الشرعي؛ وفيه مطلبان :المبحث الخامس -

  .شتملت على أھم نتائج الدراسة، ومن ثم ھوامش الدراسة ومراجعھاوقد ا :الخاتمة -

  الدراسات السابقة: اً سادس

ة  اة، أو تحدثت عن مھن وان الزك ي دي دقيق الشرعي ف م أجد دراسة عالجت موضوع الت ل
اٍل من  در ع ع بق ذي يتمت ديوان، ال ذا ال اد ھ التدقيق الشرعي في ديوان زكاة مركزي، وأھمية إيج

  .الشفافية

                                                           
ر  )١( يم ،عم د الحل د عب دة( .محم ـ١٤٢٢ذو القع اة). " ھ ري للزك انون عص روع ق اد  ".مش ة االقتص مجل

 .٥٠ص .)٢٤٨(اإلسالمي



 "على ديوان زكاة مركزي منھج مقترح للتدقيق الشرعي"ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ١٢٨

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٢٠٠٨). ١(٢٢مجلد ). العلوم اإلنسانية(مجلة جامعة النجاح لألبحاث 

تدقيق األسس الرئيسة للووالمبادئ التدقيق الشرعي في دواوين الزكاة  :المبحث الثاني
  )١(الشرعي

التي ترتكز عليھا الرقابة بأنواعھا المختلفة؛ فإنه ال بد من توضيح  المبادئنظراً ألھمية ھذه 
اة ن الزك ا او ،واقع التدقيق الشرعي في دواوي وم عليھ ي يق ادئ الشرعية الت دقيقلمب الشرعي  الت

  :اآلتيةالتي يمكن صياغتھا في النقاط  ،التدقيق وأسس ،على الديوان

  التدقيق الشرعي في دواوين الزكاة القائمةواقع : المطلب األول

ات شرعية، في بعض دواوين تلقد وجد بالد الزكاة ھيئ م في بعض ال ين  وت اإلسالمية تعي
اء ة من العلم ة  لجن ه اإلسالمي لمتابع ديوانالمختصين بالفق ال ال ق أعم لتكون المرجع  ،)٢(تطبي

م السبيل, وتوضح لھم األحكام الشرعية المستجدة, للموظفين والعاملين ا وتبين لھ , السديد لتطبيقھ
ا ئلة واالستفسارات وتجيب عليھ تقبل األس تقبل, وتس ا تس ئلة الجمھور كم اوى , أس م الفت دم لھ وتق

ول ام, والحل ان األحك ي بي يرتھا ف ابع مس م تت االت ا ث ة والح ور الطارئ ة لألم ة والعملي لنظري
ق وحسن, وترشد للتطور, المستجدة ة, التطبي دعوة والتوعي وم باإلشراف وال انع من , وتق وال م

 . والثانية علمية لإلفتاء, اللجان لتكون إحداھا إدارية تنظيمية تعدد

عدل سنة م، الم١٩٩٠من قانون الزكاة السوداني لسنة  ١١المادة  وھذا ما نصت عليه
وتشكل بموجب قـرار يصدره , بالديوان لجنة لإلفتاء والبحوث والدعوة تنشأ"وفيھا , م٢٠٠٠

ممن عرفوا بالفقه واالھتمام بقضايا , توصية المجلس األعلى ألمناء الزكاة الوزير بناء على
من  ٢٧ ثم فسرت المادة" وكيفية تنظيم أعمالھا, وتحدد اللوائح اختصاصاتھا, والمسلمين اإلسالم

تنظيم : باختصار ومنھا, مھام لجنة اإلفتاء) التي ال تزال سارية(م ١٩٩٣الئحة الزكاة لسنة 
تقديم , جاالت ذات الصلة بقضايا الزكاةالم والخبراء وشتى الشريعة االجتھاد الجماعي لعلماء

وث جمع البحـ ؛الزكـاةإعداد صيغ نموذجية ألنظمة  ؛المشورة فيما عرض للديوان من مشاكل
بالسودان  وتقوم لجنـة اإلفتاء ,الخارجيةوالنـدوات الداخلية  والدراسات وأعمـال المؤتمـرات

والعون من  وتطلب المشورة, وتستعين بالخـبراء من مختلف االختصاصات ,بنشـاط محمود
  .العلماء والفقھاء داخل السودان وخارجه

لة من مدير ديوان الزكاة أما التدقيق الشرعي الداخلي في ديوان الزكاة؛ ففي رسا
ال توجد الئحة للتدقيق الشرعي مخصوص، فلوائح العمل والنظم السارية : ((؛ يقول)٣(السوداني

                                                           
اعوري  )١( د ،الس ي محم د عل رعية وال ).١٩٩٥( .أحم ة الش ي الرقاب اة المعاصر ف ام الزك ة لنظ ة واإلداري مالي

دوة . ١ط .السودان ائع ن دريب، وق د اإلسالمي للبحوث والت اده ومضامينه، المعھ اة أبع اإلطار المؤسسي للزك
اب  //.٣٤٧، ص ٢٢رقم  اة في ). م١٩٩٥(منشور في كت ق الزك ى تطبي دريب عل امج الت ة لبرن واد العلمي الم

  .وما بعدھا ٥٤٥ص   .، المعھد اإلسالمي٣٣ة رقم ندو .المجتمع اإلسالمي المعاصر
ين   )٢( اة في الكويت يتب كبيت الزكاة في الكويت، له لجنة من العلماء تتابع سير عمله، وبمراجعة موقع بيت الزك

ة  رأس اللجن ة وي اء يستشيرھم في القضايا الفقھي ة من العلم ه لجن اء، وفي السودان ل لنا ذلك من أسماء العلم
  .برفسور الصديق األمين الضريرأستاذنا ال

 .نصر الدين فضل المولى  )٣(



 ١٢٩ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ محمود ارشيد

 ٢٠٠٨). ١(٢٢مجلد ). العلوم اإلنسانية(ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مجلة جامعة النجاح لألبحاث 

في الديوان تخضع الجازتھا من التدقيق الشرعي عبر لجان العمل نفسھا، والمعروض يكون 
، وفي )١())رفإنه يستشار الدكتور الصديق الضري ؛ظھور مشكلة، مسألة جديدة: ألسباب ھي

  .دوائر الزكاة في بالدنا ال يوجد تدقيق شرعي على دوائر الزكاة

  األسس الرئيسة للتدقيق الشرعيالمبادئ و: المطلب الثاني

  الرئيسة للتدقيق الشرعي المبادئ : الفرع األول

  والية الدولة على الزكاة: أوالً 

ا د أش دعاً لعصرنا؛ فق يس ب ديوان ل ى ال رعي عل دقيق الش ى إن الت و يوسف عل ام أب ر اإلم
ال وأن (( :الخليفة ھارون الرشيد بأن يقوم بالتعيين للديوان، وأن يقوم بالتدقيق لتحقيق الشفافية، فق

دُ  د بع م تتفق رھم  يمتثلوا ما رسمناه لھم، ث د (...) أم انوا ق إن ك ه؟ ف روا ب د أم ا ق وھل يجاوزون م
ى حسن  فإنك متى أثبتَ  .... لمظلومفعلوا ذلك عزلت وعاقبت وأخذتھم بما يصح عندك عليھم  عل

انه  د المحسن في إحس ة يزي ه في الرعي أمر ب ا ت م والتعدي لم ى الظل السيرة واألمانة وعاقبت عل
دي م والتع اودة الظل داع الظالم عن مع ى ...ونصحه وارت وال بعضھا إل رتھم أن يضيفوا األم وأم

  .)٢())بعض في القيمة

رة نا أشارت المادة التاسعة والعشروكم ي) ج(، الفق ى اآلت اة السوداني عل انون الزك : من ق
ى (( ا إل دقات وتوزيعھ اة والص اة وإدارة الزك ع الزك لمة بجم ة المس لطات الدول د س تؤك

تحقيھا انون ال)٣())مس روع الق ار مش ا أش ن إدارة م، كم ديث ع د الح ي مصر عن اة ف صري للزك
ادة ا نصه) ١٩(  الزكاة والجھات المكلفة بإدارة ديوان الزكاة في الم ه م ام : "من ة القي ولى الدول تت

اة إدارة "وبمشاركة شعبية (...)بشؤون الزكاة  ديوان جعلت للزك ة لل واد القانوني م في الم ، ومن ث
ة سنوية ذا موازن تقل، وك انون )٤(مستقلة تابعة لوزارة المالية، بنظام محاسبي مس ، والمالحظ للق

ً السوداني؛ يجد أنه جعل دور الدولة إشرافي اء ا انون )٥(فقط، كما ذكر ذلك كثير من الفقھ ا الق ، بينم
ع من خالل قطاع ) ١٩(المقترح في المادة المصري  ولى الجمع والتوزي جعل الدولة ھي التي تت

  .تابع لوزارة المالية

فجمع الزكاة من أعمال السيادة في الدولة المسلمة، فمن وظائف الدولة أن تشرف على جمع 
ة، وتوزيعھا الزكاة ذه المھم أن ، )٦(وذلك بإنشاء الديوان الذي يقوم بھ ة ب د من الدول ويمكن أن نفي

ً تسن قانون ً عصري ا اة ا ق الزك ة ،لتطبي زم الدول انون، وأن تلت ق الق ً ديوان وتخصصُ  بتطبي اة  ا للزك
                                                           

 .الرسالة بدون تاريخ  )١(
راج  )٢( اب الخ و يوسف، كت راج .أب وعة الخ ةموس روت .، دار المعرف و يوسف . ١٣٢ص .بي الم أب ان ك وإن ك

 .للعشور فإن ديوان الزكاة في التدقيق ينطبق عليه نفس الحكم لتحقيق الشفافية
  ..٣٤٥ص .الرقابة الشرعية والمالية واإلدارية لنظام الزكاة المعاصر في السودان .الساعوري  )٣(
مشروع ). "ھـ١٤٢٢ذو القعدة ( . محمد عبد الحليم ،عمر). ٢٥(، )٢٤(، )٢٣(، )٢٢(، )٢١(، )٢٠(المواد   )٤(

  .٥٠ص ).٢٤٨(مجلة االقتصاد اإلسالمي ".قانون عصري للزكاة
  .٧٤٧ص  .مؤسسة الرسالة. ٢ج. ٢١ط .فقه الزكاة ). م١٩٩٣( .القرضاوي، يوسف  )٥(
  .٥٨٠ـ  ٥٧٩ص .٢ج .فقه الزكاة .القرضاوي، يوسف  )٦(



 "على ديوان زكاة مركزي منھج مقترح للتدقيق الشرعي"ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ١٣٠

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٢٠٠٨). ١(٢٢مجلد ). العلوم اإلنسانية(مجلة جامعة النجاح لألبحاث 

ة،  مستقالً  زة الدول ق التنسيق مع أجھ عن ميزانية الحكومة، ونطبق اإللزامية في الجمع عن طري
  .في إغناء الفقراء حقق المطلوب ونسھموبذلك ن

  إلزامية الزكاة: اً ثاني

اراً " يقصد باإللزامية؛ ديوان اختي ا لل م بأدائھ ذلك "أخذ الزكاة جبراً عن المكلف إن لم يق ، ول
ادة  انون السوداني نصت الم ادة ) ٤(نصت قوانين الزكاة على ذلك، ففي الق ى ) ٣٠(والم ه عل من

قدر الذي يضمن الوفاء بالزكاة التي لم تدفع في وقتھا دون عذر مقبول حجز األموال بأنواعھا بال"
وائح دده الل ا تح ق م المزاد وف ا ب ة )١("وبيعھ ة وقدري ة دنيوي يم عقوب ارع الحك ب الش د رت ، وق

ى كل ) ٤٥(، وكذا المادة )٢(وشرعية لمانع الزكاة من القانون السوداني الذي يفرض جزاءات عل
نصمن مشروع القانون الم )٦٠(ذا المادة وك ،ممتنع من دفع الزكاة يعزر المكلف "صري التي ت

ك في حاالت في " بغرامة ال تتجاوز مثلي قيمة الزكاة أو مثل قيمة ما قبضه بدون وجه حق وذل
كل من لم يؤد الزكاة دون عذر مقبول بعد تحديد مقدار الواجب منھا بصفة "منھا على ) ج(الفقرة 
  .)٣("نھائية

  ع قاعدة إيجاب الزكاةتوسي: ثالثاً 

ديوان ل ضروريمن ال ة ال ا، أن تأخذ ھيئ اة وآثارھ كي ينجح الديوان في تحقيق أھداف الزك
وال ع األم اة من جمي اٍم يجب أن )٤(برأي القائلين بالتوسع في أخذ الزك ال ن ، ومضمونه أن كل م

أتِ يكون وعاًء  ه، فيك للزكاة، ولو لم ت ه بذات اة من دخل في النصوص بوجوب أخذ الزك ه ي ا أن فين
رأي  ال ھو ال اة من م ه الزك ا يجب في عموم األموال التي تجب فيھا الزكاة، ورأي الموسعين فيم

  .)٥(األقوى دليالً، والمناسب لقانون مركزي للزكاة

  استقاللية ھيئة الديوان: اً رابع

ة تقاللية الھيئ ي باس ومي ؛نعن ئول حك ا ألي وزارة أو مس دم تبعيتھ ر اإلم، ع د ذك و ولق ام أب
فإن مال الصدقة ال ينبغي أن ((  :يوسف ضرورة الفصل بين األموال العامة وأموال الديوان فقال

رح، ، )٦())يدخل في مال الخراج انون المقت يم عمر في الق د الحل د عب في حين ذھب الدكتور محم
لمختص ھو وزير الوزير ا( :إلى أن تبعية الديوان تكون لوزارة المالية، جاء ذلك في المادة الثالثة

                                                           
د ،الساعوري  )١( ي محم ة الشرعية .أحمد عل اده ومضامينه...الرقاب اة أبع ، في السودان، اإلطار المؤسسي للزك

  .٣٤٥ص  .المعھد اإلسالمي
  .٨٤ـ  ٧٦ص .١ج .فقه الزكاة .القرضاوي، يوسف  )٢(
 .٥٤ص .٢٤٨العدد  .مشروع قانون .محمد عبد الحليم ،عمر //بند العقوبات ) ٦٠(المادة   )٣(
انظر  .والشوكاني، وصديق حسن خان //.١٤ص .٤ج .ط دار الفكر .المحلى باآلثار .المضيقون ھم ابن حزم  )٤(

اوي ف ،القرض ـ١٤١٥( .يوس ر). م١٩٩٤/ھ ق المعاص ي التطبي اة ف ة الزك نجح مؤسس ي ت د . ١ط .ك المعھ
  .١٥ص .١رقم ... اإلسالمي للبحوث والتدريب، سلسلة محاضرات

نجح مؤسسة  .يوسف ،القرضاوي: انظر //.حيث أوجب الزكاة في كل مال نامٍ  .ومن الموسعين أبو حنيفة  )٥( كي ت
  .وما بعدھا ١٤٥ص .١ج .٢١ط  .وفقه الزكاة// .وما بعدھا١٥ص .الزكاة في التطبيق المعاصر

 .٨٠ص . بيروت .دار المعرفة .موسوعة الخراج .كتاب الخراج .فأبو يوس  )٦(
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اة مع ...المالية إدارة الزك ام ب ينشأ قطاع الزكاة بوزارة المالية ويتبع الوزير مباشرة ومنوط به القي
  .)١()ما يتفرع عنه من إدارات عامة وإدارات فرعية

ة إن  ة للدول ن التبعي ة م ر الدول ه دوائ ا تعاني اني مم ديوان يع ل ال ا المعاصرة تجع ي حياتن ف
البان في القطاع العمومي ال تتوالموظفي إلى أنمشكالت، باإلضافة  ة يتھفر في غ م الشروط القيمي

وان الديوان  يفقدمما التي نحتاجھا للعمالة في الديوان،  ي عصور اإلسالم استقل دي استقالليته، فف
ه ، للديوان )٢(الحادية والعشرين ةوترأس وزير المالية كما في الماد الزكاة عن بيت المال، ال يجعل

ً مس ؛ ألن غالب الوزراء في المالية ليسوا متخصصين بالفقه، وضم عضوية أعضاء من تقالً تماما
ديوان روح  د ال ة يفق ؤون االجتماعي ا، ووزراة الش رة الفتي ف، ودائ ة الوق رة رعاي ر ودائ األزھ

دوره ضروريلدائرة فقط التبعية جعل النشاط ويوقعه في البيروقراطية اإلدارية، ف  لقيام الديوان ب
يس ضروري ة ل ة الفقھي ا للھيئ ر والفتي ف واألزھ رأس الوق تقالليته، وت ً واس ين ا ادة المالحظ ؛ فزي

ه متخصصاعالمھو والمفتين والقابضين إرھاق للديوان، كل ما نحتاجه  ن باالقتصاد ان في الفق
ً اإلسالمي، ومدقق ً  اً ذاداخلي ا ه ،مواصفات نذكرھا الحقا ا تبعيت ة، وأم اً وحكم ا علم لبيت  يجاورھم

و أموال بيت االمال في عصور النور؛ فالفقھاء متفقون على عدم دخول أم ا ب ديوان واختالطھ ل ال
دد ه مح روف وخرج ه مع ال، فدخل تقل)٣(الم وان مس اد دي ن إيج إذا أمك زة  ، ف ن أجھ اً ع إداري

وة انون وق ة ق ده من الحكوم ا نري ديوان، كل م ة لل تقاللية المطلوب  الحكومة، فعند ذلك نحقق االس
  .إلزام فقط

  )٤(معرفة الشروط العامة لزكاة األموال: اً خامس

ى ال، وتقسم إل اة في الم ة لوجوب الزك دقق مالحظة الشروط العام شروط : يجب على الم
ه )٥(اإلسالم، والبلوغ:، وھيالمزكي ترجع إلى شخص ن مطالب ب ه دي ، والحرية، وأال يكون علي
  :تجب فيه الزكاة، وھيالذي  وشروط ترجع إلى المال .من جھة العباد

                                                           
اة. ")ھـ١٤٢٢ذو القعدة ( .محمد عبد الحليم ،عمر  )١( ة االقتصاد اإلسالمي ".مشروع قانون عصري للزك  .مجل

  .٥٠ص. دبي .٢٤٨
دوب ،تنشأ أمانة عامة للزكاة برئاسة وزير المالية  )٢( اة ومن ين عن األزھر وتضم في عضويتھا رئيس قطاع الزك

ريف اف ،الش اء ،ووزارة األوق ة ،ودار اإلفت ؤون االجتماعي ة ،ووزارة الش س الدول ام  ،ومجل اد الع واالتح
 .... .وثالث أعضاء من مجلس الشعب ،للجمعيات األھلية

دادي ،الماوردي  )٣( ات ). م١٩٩٤( .أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب البصري البغ لطانية والوالي ام الس األحك
 .٣٥٥ص .بيروت .دار الكتاب العربي. ٢ط .دينيةال

دائع الصنائع في ترتيب الشرائع، )م١١٩١-ھـ  ٥٨٧( .عالء الدين أبو بكر بن مسعود بن أحمد ،الكاساني  )٤(  .ب
ة. ٢ج ونس ،المصري //.١٥ـ  ٤ص .دار الكتب العلمي ق ي ديون" ).م٢٠٠٢/ه١٤٢٢( .رفي اة ال ة  ".زك مجل

  .٣٥ـ  ٣٤ص  ).١٤( .القتصاد اإلسالميجامعة الملك عبد العزيز، ا
اء، راجع) واليتيم(أما زكاة مال الصبي   )٥( ين الفقھ لتوت والسايس: والمجنون فھي محل خالف ب ). ١٩٥٣( .ش

ه ي الفق ذاھب ف ة الم ي صبحي وأوالدهمقارن د عل اھرة .، ط محم ة //.٥٠ـ  ٤٧ .الق ، ٢٣ج .الموسوعة الفقھي
  .به الولي عنه، وھو قول الجمھوروالراجح وجوب زكاتھا يقوم  .٢٣٦ص
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 .تمام الملك للمال المراد تزكيته ؛ فال بد من)١(الملك التام .١

اج )٢(حوالن الحول .٢ ال يحت ؛ فقد نصت المواد القانونية المقترحة على الحولية نظراً لكون الم
أما الزروع والثمار،  وھذا بالنسبة لألنعام، والنقود، وعروض التجارة، ،إلى دورة لكي ينمو

 .وقت حصادھا ىزك، وإنما ت، والمعادن، فال يشترط لھا حولوالعسل

اة، )٣(النماء .٣ اء لتحقق الزك يس شرطاً في االنتھ ال  شرط في االبتداء ول ى أن يكون الم بمعن
ال الواجب  نامياً على الحقيقة أو تقديراً في بداية الحول، أما في نھايته فيشترط أن يكون الم

اً للنصاب  ه بالغ راج الحق من ديرين(إخ ي أو تق اء حقيق ى ،)م ى ال تحدث الثني ي  )٤(وحت ف
ادة  ي الم د، فف ال الواح ى الم ي حول ") ٤٠(الصدقة عل اتين ف د زك ؤدي المكلف الواح ال ي

 .)٥("واحد عن مال واحد

ديْ  .٤ ن ال المة م ه )٦(نالس ك ال تجب علي د ذل اة، فعن تحقاً للزك ديناً مس ف م ون المكل ؛ أن ال يك
 .)٧(لك من خالل إجراءات تحديد الزكاةالزكاة، ويتم التحقق من ذ

 .)٨()كون المال زائداً عن حاجات المكلف األصلية(الفضل  .٥

اة .٦ اب الزك و )٩(نص در "؛ فھ االق ر لوجوبھ ه  ،المعتب ا دون ُب فيم ال ال تج ل م و ك وھ
ى وجوب  ،)١٠("الزكاة ال بحسب الحقفالشارع نصبه عالمة عل ى م ال إل ، ويختلف من م

ام الجويني طبيعته، ويتم ذلك بمرا جعة اللوائح التنفيذية للقانون المراد تطبيقه، وقد جمع اإلم

                                                           
 .وھو شرط متفق عليه عند الفقھاء. ١٢٧، ص١ج .فقه الزكاة .القرضاوي، يوسف  )١(
 .١٦١ص .١ج .فقه الزكاة .القرضاوي، يوسف  )٢(
ة  .٤٠ص ).٢٤١( .مجلة االقتصاد اإلسالمي، ١، الحلقة "النماء في اإلسالم" .رفيق يونس ،المصري  )٣( والحلق

 .١٣٩ص .١ج .فقه الزكاة .القرضاوي، يوسف.// ٤٣، ص٢٤٢دد الع .الثانية
 .دفع الزكاة مرتين  )٤(
  .٥٣ص .٢٤٨العدد  .مشروع قانون .محمد عبد الحليم ،عمر: راجع  )٥(
 .١٥٥ص .١ج .فقه الزكاة .القرضاوي، يوسف  )٦(
 .٣٩ـ  ٢٨من المادة  .٥٣ص .٢٤٨العدد  .مشروع قانون .محمد عبد الحليم ،عمر  )٧(
رى شروط الوجوب  )٨( ونس ،المصري: راجع لت ق ي ي اإلسالم" .رفي اء ف دد "النم ة، الع ة الثاني ، ٢٤٢، والحلق

د ،ابن نجيم.//١٥١ص .١ج .فقه الزكاة .القرضاوي، يوسف.// ٤٥ص ن محم  ٩٧٠( .زين الدين بن إبراھيم ب
ن  ،الخرشي/ ./٢١٩ص .دار الكتاب اإلسالمي. ٢ج .البحر الرائق شرح كنز الدقائق، )م١٥٦٣ -ھـ  د ب محم

ن  ،البھوتي.// ١٩٧ـ ١٩١ص .دار الفكر. ٢ج .شرح مختصر خليل .)م١٦٩٠/ ھـ١١٠١( .عبد هللا منصور ب
اع .)م١٦٤٠/ھـ١٠٥١( .يونس بن إدريس تن اإلقن ة، ص. ٢ج .كشاف القناع عن م .// ١٧٨دار الكتب العلمي

اء ة .جماعة من العلم اف. ٨ج .الموسوعة الفقھي ة، ص إصدار وزارة األوق ./ ١٤٨، ص٢١ج./ ١٦٠الكويتي
  .٢١٨، ص٢٨ج./ ٢٧٠، ص٢٣ج./٢٥١، ص٢٣ج

  .١٤٩، ص١ج .فقه الزكاة .القرضاوي، يوسف  )٩(
ص  .المعھد العالمي للفكر اإلسالمي .معجم المصطلحات االقتصادية في لغة الفقھاء ). م١٩٩٣( .نزيه ،حماد  )١٠(

٢٧٥.  
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ة(( :فقال ھذه الصفات ذي ينتصب لجباي األموال  )١(فال الصدقات، ينبغي أن يكون بصيراً ب
  .)٢())الزكائية، ونصبھا، وأوقاصھا، وما أوجب هللا فيھا

  مصارف الزكاة : اً سساد

ى مصارف ال ريم عل رآن الك ةلقد نص الق ا اآلي ي ذكرتھ ة الت اة الثماني َدقَاُت { :زك ا الصَّ إِنََّم
ي َس اِرِميَن َوفِ اِب َواْلَغ قَ ي الرِّ وبُُھْم َوفِ ِة قُلُ ا َواْلُمَؤلَّفَ اِملِيَن َعلَْيَھ اِكيِن َواْلَع َراِء َواْلَمَس ِ لِْلفُقَ بِيِل هللاَّ

يمٌ  ُ َعلِ ِ َوهللاَّ َن هللاَّ ةً ِم بِيِل فَِريَض ِن السَّ يمٌ  َواِْب ة[})٦٠(َحِك ورة التوب ن و ،]٩: س د م دقيق ال ب الت
ى دالشرعي  انون المعلى دائرة الصرف؛ كما ندقق عل تم الق د اھ ع، وق رة الجم رح ائ صري المقت

ديوان ل ال ا صلب عم دائرتين؛ ألنھم وھر  ،بال اإدارة وج اة كلھ نظم  ،الزك واد ت ا م فوضعت لھم
اج ، وال يشترط استيعاب المصارف الثمان)٣(عملھما ا يحت ية من الزكاة؛ بل يعطى لكل مصرف م

تيعاب محل خالف، مسألة عندي فيھا مرونة، والإليه بحسب الحصيلة التي تجمع دي ، واالس وعن
  .)٤(أحد األصناف الثمانية ةيكون التوزيع بحسب شدة حاج

  )المحلية(القيد المكاني للزكاة : اً سابع

ادة لقد نصت القوانين على وجوب صرف الزكاة في الم ي الم ) ٤٣(حل الذي جمعت فيه، فف
ى  ة "من القانون السوداني نصت عل ة في المنطق اة من الحصص المحلي وال الزك أن تصرف أم

ة ا د موافق ى أخرى إال بع ة إل ا من منطق سالتي جمعت منھا وال يجوز نقلھ انون "لمجل ، وفي الق
دد رح ح ع ب  المقت ة الجم ي محل رف ف وع% ٥٠الص ن المجم اد ،م ت الم ه ) ٥٦(ة فنص من

ى ة؛ "عل تراطات التالي ق االش تحقيھا وف اة لمس د أقصى ) أ(تصرف الزك ن % ٥٠يصرف بح م
رع ....الزكاة المحصلة محلياً في منطقة كل لجنة شعبية إلى الفقراء والمساكين ه ) د(، وفي الف من

وارد اإلقلتورِّ  ى الم راء والمساكين إل د الصرف للفق اقي بع ة الب اة الفرعي اة د إدارة الزك ة للزك يمي
اًء % ١٢,٥بالمحافظة، التي تختص بصرف ما ال يتجاوز  ارمين بن ى الغ الي الحصيلة إل من إجم

ورِّ ) ھـ(، وفي المادة ...على طلب يقدم إلى اللجنة الشعبية اة بالمحافظات ت ة للزك د اإلدارات العام
رى حرص ". ،...الباقي لحساب الموارد العامة للزكاة الموضوعة تحت إدارة قطاع الزكاة فإنك ت

د  القانون المقترح على المحلية وتنظيم الصرف في كافة الوحدات العاملة في الزكاة، ويمكن تحدي

                                                           
 .جمع :رامة، واللفظ األصلح للصدقات ھولفظ الجباية خاص بالضريبة ومشعر بمعنى الغ  )١(
الي ،الجويني  )٢( ـ٤٧٨ت( .إمام الحرمين أبو المع م، )م١٩٧٩/ ھ اث الظل م في التي اث األم اثي( غي تحقيق  .)الغي

 .١٣٦ص  .دار الدعوة .مصطفى حلمي، وفؤاد عبد المنعم أحمد
  .من القانون المقترح ٥٩ـ  ٤٠ننقلھما في ملحق خاص من المادة   )٣(
ع  )٤( ل خالف، راج ة مح تيعاب األصناف الثماني ألة اس اة .القرضاوي، يوسف: مس ه الزك ـ  ٦٨٦ص .٢ج .فق

د هللا. األمين، د.// ٦٩٤ اة .حسن عب ه مصارف الزك دوة  .فق دريب  .٣٣ن امج الت ة لبرن ة والعملي واد العلمي الم
أبحاث ). م٢٠٠٤( .آخرونو .محمد. د ،األشقر.// ٣١٦ـ  ٣١٤ص .على تطبيق الزكاة في المجتمع اإلسالمي

 .٨٨٩ـ ٨٨٨، ٨١٧، ٧٤٤، ٦٩٢ص  .األردن .دار النفائس. ٣ط .في قضايا الزكاة المعاصرة
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ى ذلك بلوائح العمل وان إل ره من دي ، وأما توزيع الزكاة بھذه النسب فھي تنظيم إداري يمكن تغي
  .)١(محل خالف بين الفقھاء ى المركزمن المحليات إلنقل الزكاة وآخر، 

  
   )٢(زكاة مركزي أسس التدقيق الشرعي على ديوان: الفرع الثاني

باإلضافة إلى األسس القيمية األخالقية التي يجب أن تتوافر في العاملين في الديوان، التي 
  :مستنبطة من الشريعة من أھمھاعدة ستأتي الحقاً، يقوم التدقيق والمراجعة على أسس 

  القيم السلوكية: أوالً 

لقيم احترام ذاتية وكرامة من يراقب أعمالھم، وأن يقدم لھم النصح والتوجيه من أھم ھذه ا
وإثارة الحقد والكراھية  ،مع تجنب التشھير والتجريح ،واإلرشاد بالحكمة والموعظة الحسنة

د أخطائھم، بل التصويب والترشيد لعملھم لينسجم مع الشريعة، فال والبغضاء، فليست الغاية تصيّ 
اإلدارة التنفيذية؛ بل  وأالتدقيق من الثقة بالعاملين فيھا سواًء اإلدارة العليا تضعف الرقابة و
  .تنميتھا ىتدعمھا وتحافظ عل

  الشمولية: ثانياً 

أن عمليات المراجعة والتدقيق تغطي كافة المعامالت التي يقوم بھا  :يقصد بھذا األساس
ن استثناء سواًء أكانوا في المستويات كما تفرض على كافة األفراد الذين يعملون به بدو الديوان،

كما يتسع نطاق المراجعة والرقابة في المؤسسة أو المستويات التنفيذية المختلفة؛ اإلدارية العليا 
الزكوية لتتضمن الجوانب المحاسبية والشرعية، ويتولى كل جانب مراقبون من ذوي الخبرات 

  .ابعة لهالمتخصصة في الديوان المركزي والفروع المحلية الت

  الموضوعية: ثالثاً 

يقصد بذلك أن تكون تقارير الرقابة في الديوان مدعمة باألدلة الثبوتية، وتتمتع بالحياد، وال 
تتأثر بالعالقات الشخصية والعاطفية، وھذه السمة تؤدي إلى الثقة في تقارير المراجعة 

  .والمراقب، كما تعطي توصياته القوة على التنفيذ

  اريةاالستمر: رابعاً 

ال بد من استمرارية عمليات المراجعة والتدقيق الشرعي على الديوان ما دام يؤدي نشاطه 
ية في اكتشاف وعمله الشرعي، فال تكون عمليات المراقبة والتدقيق وقتية، وھو ما يضمن الفور

ً القصور فوراً، وھذا يتطلب خطة وبرنامج ومعالجة، األخطاء والمخالفات ً زمني ا للتدقيق  ا
  .رعي والمراجعة المستمرينالش

                                                           
 .األردن .دار النفائس. ٣ط .أبحاث في قضايا الزكاة المعاصرة). م٢٠٠٤( .وآخرون .محمد. د ،األشقر: راجع  )١(

 .٤٦٧ـ  ٤٥٥ص
اة المعاصرةأص" ). م٢٠٠٥ /ھـ١٤٢٦( .حسين حسين ،شحاتة  )٢(  ".ول المراجعة والرقابة على مؤسسات الزك

 .، بتصرف بسيط١٦ـ  ١٥ص .)٢٨٦( .مجلة االقتصاد اإلسالمي



 ١٣٥ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ محمود ارشيد

 ٢٠٠٨). ١(٢٢مجلد ). العلوم اإلنسانية(ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مجلة جامعة النجاح لألبحاث 

  الفورية: خامساً 

أن تكون متزامنة مع التنفيذ حتى ووالمقصود أن تنفذ عمليات المراجعة والرقابة أوالً بأول، 
يجب أن يكون  ايتمكن من اكتشاف األخطاء وأوجه القصور فور حدوثھا، وبيان األسباب، كم

  .وير إلى األحسن قبل أن تستفحلھناك سرعة في اتخاذ اإلجراءات الالزمة للعالج والتط

 ً   المرونة والثبات: سادسا

وذلك بثبات أسس ومعايير المراجعة والرقابة في الديوان مع وجود مرونة في إجراءات 
العمل واألساليب واألدوات التي يستخدمھا الديوان، التي من الضروري أن تتكيف حسب 

راجع والمدقق الشرعي استخدام أحدث الظروف والمتغيرات المحيطة بالديوان، ويجب على الم
أساليب التقنية الحديثة ما دام ذلك ال يتعارض مع أحكام ومبادئ الشريعة اإلسالمية، ولھذه 
الخاصية من المزايا الشيء الكثير لما يحققه استخدام التقنية من تسھيل األعمال المنوطة بالتدقيق 

  .الشرعي

  المعرفة والكفاءة: سابعاً 

ً بطبيعة العمل الذي يقوم به، ولديه والمقصود أن ي كون المراقب الشرعي في الديوان عليما
مرجعاً للقائمين بعملية تنفيذ األعمال في الديوان، باإلضافة  دالخبرة الالزمة لتأدية عمله؛ ألنه يع

إلى العلم الشرعي والفتاوى الخاصة في الزكاة حتى يكون عمله على بصيرة، ومن ناحية أخرى 
مراقب من تطوير عمله في الديوان، وينمي من ثقافته وكفاءته، ويحرص على اكتساب ال بد لل

ومن ناحية أخرى ال بد أن  .الخبرات، كما ال بد له من المواظبة على الدورات التدريبية المتقدمة
تتوافر فيمن يتولى التدقيق الشرعي في الديوان المركزي والمحليات مجموعة من الشروط يتأتي 

ً  تفصيلھا   .الحقا
  

  )١(خطوات الرقابة الشرعية على ديوان الزكاة: المبحث الثالث

ه  ا جاء ب ديوان للشرع بم ي لل تھدف الرقابة الشرعية على الديوان؛ إلى مطابقة الواقع العمل
دقق الشرعي قانون دى الم ا أن ل ة، وبم ادة المالي ذه العب ً من تشريعات لھ اة وإجراءات عمل  ا للزك

ً موافق) تنفيذ( يھا من قبل الھيئة الشرعية للديوان، فعليه تطبيق ذلك على الواقع العملي، وقياس عل ا
ه تصحيح الوضعمدى مطابقته للشرع، وفي حال ة، علي د من ة وجود مخالف ك ال ب ق ذل ، ولتحقي

ع،  رة الجم ى دائ رعي عل دقيق الش تراتيجية للت ع(اس ابق للتوزي دقيق س رة )ت ى دائ ذا عل ، وك
  ).لتوزيعتدقيق الحق ل(الصرف، 
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  الرقابة الشرعية السابقة:  المطلب األول

الرقابة الشرعية السابقة ھي رقابة أثناء عملية الجمع تھدف إلى منع وقوع المخالفات 
  :)١(ويمكن لنا أن نقسمھا إلى ما يلي

  ص القانونية ويمكن حصرھا بما يليالنصوتطبيق رقابة على : القسم األول

ه، عرض مشروع القانون المقترح ع .١ داء مالحظاتھم علي لى الھيئة الشرعية قبل إصداره إلب
ذين ذلك يعني و انون، المتخصصين، ال ه واالقتصاد اإلسالمي والق اء الفق عرضه على علم

اة خاصة ه الزك ة، ونضيف في  ،لھم إطالع واسع بفق ع بعام ه والواق رالموالفق  بحث األخي
  .حمد عبد الحليم عمرمسودة لقانون زكاة مركزي مأخوذ من اقتراح الدكتور م

ن  .٢ د م ه المتخصصة للتأك ي لجان ه ف ذي يناقش واب الشعب ال ى مجلس ن انون عل عرض الق
اذه من ار نف ة واعتب راره بصورة نھائي اريخ صدوره  نصوص مواده ومواكبته للشرع إلق ت

اء  ار علم ة شرعية من كب في الجريدة الرسمية، فإن لم يوجد مجلس نواب يعرض على ھيئ
 .البلد

ا قانونإذا أ .٣ ً ردن ري ا ً عص ً وعالمي ا المي( ا ً إس ل ) ا أ، يرس اة ينش وان زك ل دي لح لك اة يص للزك
ؤتمر اإلسالميالقانون  ة الم ابع لمنظم ه اإلسالمي الت ؤتمر ، إلى مجمع الفق د م م يعق ومن ث

 .لمناقشته وإقراره بشكل نھائي، لتطبيقه في دواوين الزكاة

  لمنشورات المصاحبة وعقود التنفيذوا رقابة على اللوائح التنفيذية: القسم الثاني

وائح وتعليمات  ة بوضع ل يقوم المدقق الشرعي بالتعاون مع ھيئة الديوان الشرعية واإلداري
ديوانتإما أن و العمل؛ ه في ال انون المعمول ب ة للق وائح التنفيذي ة الشروح والل  ؛عرض على الھيئ

  :وعند ذلك تقوم الھيئة بما يلي

  .ائح التنفيذية والتعاميم للشرعالتأكد من مطابقة اللو .١

ديوان للمسائل  .٢ ة الشرعية في ال التأكد من كون الفتاوى الصادرة باألغلبية من أعضاء الھيئ
 .المطروحة

ديوان ق .٣ املين في ال ي تعترض الع م التأكد من كون التعاميم الصادرة بحل المشكالت الت د ت
وائح م الھيئة الشرعية أو قياتنفيذھا وفق الشريعة الغراء؛  انون والل نفسھا بإصدار شروح الق

  .التنفيذية التي تعتمد عليھا دوائر الديوان للعمل في الجمع والتوزيع

                                                           
 .٣٤٧ص  ....اإلطار المؤسسي للزكاة ....الرقابة الشرعية والمالية .أحمد علي محمد ،الساعوري  )١(



 ١٣٧ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ محمود ارشيد

 ٢٠٠٨). ١(٢٢مجلد ). العلوم اإلنسانية(ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مجلة جامعة النجاح لألبحاث 

  الرقابة الشرعية الالحقة: الثانيالمطلب 

ى الصدقة  ؛الرقابة الشرعية الالحقة ال عل ه العم ع في ا يق رقابة عالجية تھدف إلى معالجة م
ات التأديبالفات الشرعية أوالً؛ والمخمن الم ة لضمان عدم يخالفات التنفيذية ثانياً، وإصدار العقوب

  :)١(تيةوقوعھا مستقبالً، وقد جعل القانون السوداني الرقابة الالحقة تتدرج في اآل

املين ان؛ وتختص بتلقي الشكاوى والتظلملجنة اإلفتاء الشرعي بالديو .١ راد أو الع ت من األف
ذه التجاوزات  بالديوان فيما يتعلق بتجاوزات يرونھا انون ودراسة ھ ة للشريعة أو الق مخالف

  .من القانون) ٣٦(حسب المادة  (...)وإصدار قرار بشأنھا يكون ملزماً للديوان 

مجلس اإلفتاء الشرعي؛ ومھمته مماثلة لسابقه، غير أنه يتميز عنھا باختصاصه بكل األمور  .٢
اة أو  ة سواًء تعلقت بالزك ا، وقبالتي تحدث في الدول ع بحسب غيرھ زم للجمي ذلك مل راره ك

 ).٥٢(المادة 

راد المتظلمون من إدارة  .٣ ع األف ات؛ يرف ة(اللجنة العليا للتظلم از المختص ) الجباي ى الجھ إل
ومجلس  ).٣٧(للنظر في أمور يرونھا مخالفة للقانون أو أحكام الشريعة كما ورد في المادة 

وھو (الواردة إلى المدقق الداخلي الفتوى الشرعي في الديوان؛ يختص بالفصل في الشكاوى 
والتظلمات التي ترد من المكلفين، ودوام مطابقة التنفيذ ألحكام قانون الديوان  ،)محل الدرس

اوى المعروضة  ذا الفت ديوان، وك املين في ال ة للع ا ملزم والشريعة الغراء، وتكون قراراتھ
 .على المدقق الشرعي واتخاذ القرار فيھا

ادة المجلس األعلى ألمنا .٤ انون ) ٣١(ء الزكاة؛ وھو سلطة إدارية عليا حسب نص الم من الق
ة  إذ إن ،ن يكون أداة فعالة للرقابة الشرعيةأويمكن  واجباته إقرار السياسات والخطط العام

ة للشريعة أو ر مطابق ا غي ة أخطاء يراھ ذا تصحيح أي ه بوضعه ھ ديوان، ويمكن  التنفيذية لل
انون،  ذه الالق ا لھ راً مع م دقيق الشوأخي د من وضع إطار للت ة من حسنات ال ب رعي تجرب

ك باإل ديوان وذل ى ال اً عالالحق عل الي حفاظ ى النحو الت ودانية عل ة الس ن التجرب ادة م ى ف ل
ام استقاللية الديوان،  نھم من القي ي تمك ة الت املين بالمعلومات الشرعية واألخالقي د الع تزوي

اة ع الزك رة ا بجم ام دائ ديوان، وقي عللصالح ال ا توزي تحقيھا بتوزيعھ ى مس ق  ،عل عن طري
وأدبيات أخالقية للتعامل مع الناس؛ نظراً ألن العامل ذو مساس  ،ولوائح عمل ،قانون للزكاة

 .عامل على الصدقةفال بد له من األخالقيات المطلوبة في ال ؛في التعامل مع المسلمين

داخلي  ؛فأئمة مساجد في وزارة الوق مع تتعاون الھيئات الشرعيةكما  دقيق الشرعي ال والت
ام في األمور واللجان الشعبية،  ؛في الديوان ؤتمرات والتثقيف الع ة من خالل الم ة طوعي بطريق

ل  ي ح اعدته ف ه، ومس ي وضعھا لنفس ه الت ق أھداف ي تحقي ابقة ف ة الس ا الھيئ ي تراھ ة الت الزكوي
 .، وھي رقابة من المجتمعالمعضالت التي تواجه سير عمل الديوان
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اون تم ا وتع املين عليھ ل الصرف للع رعي الالحق بتقلي دقيق الش ن الت ة م ذه الطريق از ھ ت
ي  ر المسلمين على المستوى الشعبي العمل ى الب اةعل وان للزك ق األھداف من إنشاء دي  ،في تحقي

ه يصال كافة المسلمين إلى حد الكفاية، والقيام بأداء حق هللا تعالى، ولقد تابع النبي إل صلى هللا علي
ا ورد وسلم ٍد  عماله ودقق عليھم، مصححاً أخطاء وقعوا فيھا بعد التنفيذ، من مثل م ي ُحَمْي ْن أَبِ َع

ِ : السَّاِعِديِّ قَالَ  َن  صلى هللا عليه وسلماْستَْعَمَل َرُسوُل هللاَّ ْدَعى اْب لَْيٍم يُ ي ُس َدقَاِت بَنِ ى َص َرُجاًل َعلَ
بَهُ اْللَّتَبِيَِّة  ا َجاَء َحاَس الَ  فَلَمَّ ِ : قَ وُل هللاَّ اَل َرُس ةٌ فَقَ َذا َھِديَّ الُُكْم َوَھ َذا َم لمَھ ه وس الَّ  صلى هللا علي فََھ

َك َحتَّى تَأْتِيََك َھِديَّتَُك إِْن ُكْنَت صَ  لمفالنبي ؛ )١(..)).اِدقًاَجلَْسَت فِي بَْيِت أَبِيَك َوأُمِّ ه وس  صلى هللا علي
اءھم،  ل وصوب أخط د العم ى أصحابه بع ق عل يمدق ن الق ال اب ا ق ى : " كم ة عل ذا حج ان ھ فك

فالتدقيق بعد العمل أمر ؛ )٢("محاسبة العمال واألمناء فإن ظھرت خيانة منھم عزلھم وولى أميناً 
م  إن أھ ه ف ل، وعلي ي العم اح ف وات للنج ى الخط دقيق أول راءات للت اذ إج رعاً، واتخ وب ش مطل

  :ت ما يليمجاالت التدقيق الشرعي في الديوان المركزي والمحليا

 .تحصيل الزكاة من األفراد والشركاتدائرة  .١

 .إنفاق حصيلة الزكاة في مصارفھا الشرعيةدائرة  .٢

 .المصروفات اإلدارية لمؤسسات الزكاة المعاصرةدائرة  .٣

 .إدارة مخازن الديوان، ومرابض األنعامدائرة  .٤

 .)٣(استثمار الفائض الزكوي لمصلحة الديواندائرة  .٥

  .العاملة في الديوان المركزي والمحليات الموارد البشريةدائرة  .٦

  :اإلدارية أيضا ةومن مجاالت التدقيق الشرعي والمراجع

 .خطة الديوان للموارد والمصارف الزكوية التقديرية للسنة المالية .١

 .برنامج التوعية الزكوية والمنشورات الخاصة به، باإلضافة إلى الوعظ واإلرشاد .٢

 .ة واالستثمارية لألموال الزكاة في الديواندراسات الجدوى للمشروعات الخيري .٣
 

                                                           
ة،  ١٧ .كتاب الھبة ٥١ .فتح الباري بشرح صحيح البخاري .العسقالني ،ابن حجر  )١( ة لعل ل الھدي م يقب باب من ل

 .١٣٠٣، ص٢، ج٢٥٩٧حديث رقم 
  .بتصرف بسيط. ٤٧٢ص  .٢ج .ط السنة المحمدية .زاد المعاد في ھدي خير العباد .ابن القيم الجوزية  )٢(
ة  .شبير. د .أبحاث في قضايا الزكاة المعاصرةوآخرون،  .محمد .د ،األشقر: راجع  )٣( اة رؤي وال الزك استثمار أم

راء .٥٠٧ص .فقھية معاصرة ة(، آراء المعاصرين في استثمار الزكاة لصالح الفق  ص) أھل الصارف الثماني
دھا٥١٦ ا بع ته،  .وم ثوخالص ددھا البح وابط ح اة بض وال الزك تثمار أم واز اس ا ٨٨٥و ص .// ج وى فت

 . .م١٩٩٢وتوصيات الندوة الثالثة لقضايا الزكاة المعاصرة المنعقد بالكويت، 
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معايير التخصيص األمثل ( الشرعي في ديوان الزكاة الوصف الوظيفي للمدقق :المبحث الرابع
  )للموارد البشرية في ديوان الزكاة

اة وو، )١(ال بد من توافر صفات في العاملين على الزك ك من خالل ت ة الصفات الفر اذل قيمي
وھو تطبيق أداء الركن الثالث  ،لعمل الذي يقوم بهألھمية اتبعاً ديوان الزكاة،  للمدقق الشرعي في

  :من أركان اإلسالم أال وھو الزكاة؛ فإننا نشرع ببيان ھذه الصفات األخالقية

  شروط تعيينه في الديوانو للمدقق الشرعي) القيمية(الصفات األخالقية : المطلب األول

ة الم وم بوظيف دقق الشرعي يق ه الم وافر في م يجب أن تت ن ث ي صدر اإلسالم، وم حتسب ف
اقالً،  اً ع لماً بالغ ه مس الصفات التي اشترطھا الفقھاء في المحتسب، سواًء أكانت صفات عامة كون
ى  افة إل اً، باإلض اة خصوص اً والزك ادات عموم ة بالعب ا عالق ي لھ رعية الت ام الش اً باألحك عالم

والعدالة، ولديه القدرة في نفسه وبدنه  دقق الشرعي للقيام بھذه المھمة؛ كما يجب أن تت افر في الم
ديوان  صفات املين في ال ى في الع ا حت د من توافرھ ة الصفات والتي ال ب أخرى، ونظراً ألھمي

  :ھي كما يليو

 لتعيين مدقق شرعي ةالمعايير القيم: معايير التخصيص األمثل للموارد البشرية: الفرع األول

 األمانةالكفاءة و .أ 

دى الى إح ال تع د ق ة، فق ؤمن األمان ا الم ى بھ ب أن يتحل ي يج ال الت ْم {: الخص ِذيَن ُھ َوالَّ
ونَ  ِدِھْم َراُع اتِِھْم َوَعْھ ون[}) ٨(أِلََمانَ ورة المؤمن ة ، ]٢٣:س نية غني ة والس وص القرآني فالنص

ا لم، كم اة المس جعل  بالتوجيھات الربانية التي تؤكد الحرص على األمانة لما لھا من أھمية في حي
ال  لمفقدانھا أحد أھم عالمات يوم القيامة، كما ق ه وس اْنتَِظْر ((َ :صلى هللا علي ةُ فَ يَِّعْت اأْلََمانَ إَِذا ُض

اَعةَ  اْنتَِظْر السَّ ِه فَ ِر أَْھلِ ى َغْي ُر إِلَ َد اأْلَْم اَل إَِذا ُوسِّ اَعةَ قَاَل َكْيَف إَِضاَعتَُھا قَ ان ، )٢())السَّ وفي البي
دة  اعندما بعث أب صلى هللا عليه وسلماألمانة وأثرھا الدنيوي والديني ما فعله  النبوي ألھمية  عبي

: ألھل نجران، فقد ذكر لھم أبرز الشھادات العالية التي يحملھا، واستشرف لھا الصحابة فقد روي
))  ِ وِل هللاَّ لمَجاَء أَْھُل نَْجَراَن إِلَى َرُس ه وس الُوا  صلى هللا علي ولَ : فَقَ ا َرُس اًل  يَ ا َرُج ْث إِلَْينَ ِ اْبَع هللاَّ

ا اُس قَ ا النَّ َرَف لََھ ا: لَ أَِمينًا فَقَاَل أَلَْبَعثَنَّ إِلَْيُكْم َرُجاًل أَِمينًا َحقَّ أَِميٍن َحقَّ أَِميٍن قَاَل فَاْستَْش َث أَبَ  فَبََع
احِ  وان الز)٣())ُعبَْيَدةَ ْبَن اْلَجرَّ ا؛ فالعامل في دي ه وم ى عمل ؤتمن عل اة م ه ك تج عن ات  ين من واجب

ي  ة الشرعية ف ى اإلدارة أو الھيئ ة إل اريره والمقدم ي تق واردة ف ات ال ذا المعلوم ومسؤوليات، وك
ى  اة، باإلضافة إل وان الزك الديوان، كما ال بد أن يكون أميناً في تحمل المسؤولية وحفظ أسرار دي

                                                           
ً  .د ت .حسين ،شحاتة  )١( ا اً وتطبيق ع والنشر . محاسبة الزكاة مفھوماً ونظام ، ذكر الشروط ٢٨٩ص .دار التوزي

 .العامة نحو اإلسالم، والتكليف، واألمانة، والفقه، والكفاءة والذكورة
اق ٨١ .تح الباري بشرح صحيح البخاريابن حجر، ف  )٢( ة ٣٥ .كتاب الرق ع األمان اب رف م  .ب ، ٦٤٩٦حديث رق

  .٢٨٥٣ص ٣ج
ازي ٦٤ .ابن حجر، فتح الباري بشرح صحيح البخاري  )٣( اب المغ م  ٧٢ .كت اب قصة أھل نجران، حديث رق ب

 .١٩٠٥، ص٢، ج٤٣٨١
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٢٠٠٨). ١(٢٢مجلد ). العلوم اإلنسانية(مجلة جامعة النجاح لألبحاث 

ذا االنضباط في مواعيده، متقنناً لعمله، متحلياً باألخالق الكريم لم، ول دقق المس ه نموذج للم ة، ألن
راد،  ھي الركن األولومانة العامل اإلسالم على أ حرص دوفي إسناد التكليف إلى األف وة  ھابع الق

لم اجعلھالتي ) الكفاءة( ه وس ال  صلى هللا علي ة اإلسالم فق ى أم اء إل صلى هللا أحد شروط االنتم
ْيَس ِمنَّ((... :عليه وسلم نَا فَلَ ة ، )١())اَوَمْن َغشَّ ا عالق ي لھ ال الت ة في األعم ة األمان زداد أھمي وت

َزائِِن اأْلَْرِض { :باألمور المالية، مصداقاً لقوله تعالى على لسان يوسف  ى َخ ي َعلَ اَل اْجَعْلنِ قَ
ا ]١٢:سورة يوسف[  }٥٥(إِنِّي َحفِيظٌ َعلِيمٌ  ، فوصف نفسه بأنه خازن أمين وذو علم وبصيرة بم
يم )٢(ر أبو يوسفيتواله، وقد أشا ال نعلى ھارون الرشيد بأن تتوافر صفات ف وليھم فق م ": ي إذا ل

ة إذ )٣("فال يؤتمن على المال سقغير فا أميناً  ،ثقة ،يكن عدالً  ى األمان ز عل ة التركي ، وتنبع أھمي
ديوان من النص ضمن  أنھا من أوائل ما يفقد من الدين، وبھذا فال بد عند االستقطاب للعمل في ال

  .ط التوظيف على أال يكون المراد توظيفه قد حكم عليه في جريمة تقدح بأمانتهشرو

ات هللا : خصال ، األمانة إلى ثالث)٤(ولھذا أرجع ابن تيميه الخشية من هللا، وأال يشتري بآي
اَس َواْخَش...{:ثمناً قليالً، وأن يترك خشية الناس، وقد استنبطھا من قوله تعالى ْوا النَّ اَل تَْخَش ْونِي فَ

  ].٥:سورة المائدة[ } )٤٤(...َواَل تَْشتَُروا بِآيَاتِي ثََمنًا قَلِياًل 

 التواضعحسن الخلق و .ب 

ل؛  وألن ((ينبغي للمدقق أن يتصف بالتواضع ليقترب منه الصادقون، فينبھونه لمواطن الخل
ً للوالية أخالق ر، وقل ا وذ األم د، ونف و ذات الي ا أن عل اع؛ كم ة، تظھر سوء الطب ة مخالطة مذموم

ل لبان الفضائل ويكسبان الرذائ ُر والُعْجب يس ال )٥())األكفاء تنشئ الكبر في النفس، والكْب د ق ، فق
ٌد (( صلى هللا عليه وسلم َع أََح ا تََواَض ا َوَم ّزً ُ َعْبًدا بَِعْفٍو إاِلَّ ِع َما نَقََصْت َصَدقَةٌ ِمْن َماٍل َوَما َزاَد هللاَّ

ِ إاِلَّ َرفََعهُ هللاَّ  َّ ل األعداء، فتسھل ، وباتصافه )٦())ِ ه األصفياء، ويقل ر من حول ق يكث بحسن الخل
ة  ين الجانب وطالق ق يظھر بل ة العليه األمور الصعاب، وتلين له القلوب، وحسن الخل وجه، وقل

ه، وضيق  ذاءة، وتنكر لخلطائ ع كالشراسة والب النفور منه، ومن ظھر عليه بعد الوالية سوء الطب
ذه صدره، ولم يك ه ھ ولى من كانت ب ا، وال ي ن به ھذه الخصال قبل الوالية، فينبغي أن يعزل منھ
  .)٧(الخصال بداءة

                                                           
  .٩٩ص ١،ج١٠١، حديث رقم ....من غش باب قول النبي  ٤٣ .كتاب اإليمان ١ .صحيح مسلم  )١(
 .وناشر المذھب .الملقب أبو يوسف تلميذ اإلمام األعظم .يعقوب بن إبراھيم  )٢(
  .٢٠٤ص .الخراج ). م١٩٨٥( .أبو يوسف  )٣(
  .٢١دار الكتب العلمية، ص .السياسة الشرعية في إصالح الراعي والرعية .ابن تيمية  )٤(
دنيا .الماوردي  )٥( دين وال ةدار الكت .أدب ال ان .ب العلمي روت، لبن لطانية.// ٢٠٢ص .بي ام الس دار الكتب  .األحك

 .٣٥٩ص  .بيروت .العلمية
لم  )٦( لة واآلداب ٤٥ .مس ر والص اب الب ع ١٩ .كت و والتواض تحباب العف اب اس م  .ب ديث رق  .٤، ج٢٥٨٨ح

  .٢٠٠١ص
 .٢١٠ص .بيروت، لبنان .دار الكتب العلمية .أدب الدين والدنيا .الماوردي  )٧(
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 )علم المدقق الشرعي(العلم  .ج 

ديوان،  المعروف والنھى عن ضده، داخل ال دقق الشرعي األمر ب تقتضي طبيعة عمل الم
ر أن والية، وكل صاحب والية متبوع، فتصرفاته قدوة  هوھو محل قدوة ووظيفت املين من غي للع

اً، و اً أو جزئي داً كلي ه أن يكون مجتھ رغم منعيتكلم، وإن كان ال يشترط في ى ال ك ينبغي أن  ل ذل
ً لماعيكون يكون ملماً باألحكام الشرعية التي لھا عالقة بالزكاة، ومع ھذا فإنه ينبغي أن  بمقاصد  ا

ريعة ق مو :الش و تحقي اة ھ ام الزك ق أحك ن تطبي ام م اتھمالمقصود الع وفير حاج اد وت  صالح العب
اد شرع هللا الضرورية  ق مصالح العب وتحسيناتھم، وال يقدم واحدة على األخرى، فمن أجل تحقي

ى جانب درء المفاسد  ّد الحدود، إل األحكام ففرض الفروض، وأحل الحالل، وحرم الحرام، وح
ى الجور  ى عنھم وھي عدل كلھا وحكمة كذلك، وكل مسألة خرجت عن العدل إل ة إل وعن الرحم

ا ال ١ضدھا وعن المصلحة إلى المفسدة وعن الحكمة إلى العبث فليس من الشريعة في شيء ، كم
ة  :فقه الواقعمن العلم ببد له  ة دقيق اً، معرف اً وتوزيع اة، جمع ق الزك ي لتطبي ونعني به الواقع العمل

ي ع الموجود ف ذا الواق ه مع ھ ديوان، سواًء أكانت  تفصيلية ليحدد المدقق الشرعي طبيعة تعامل ال
دقق ذو  ى المستحقين، فالم اة عل وال الزك ع أم اة، أو توزي وال الزك دائرة جمع المستحقات من أم
ه،  الرأي السديد ال ينظر فقط فيما يجب أن يكون؛ بل أيضاً فيما ھو كائن حتى يفكر في مخرج من

ي ه من ظروف ومالبساتفإذا رفعت الفتوى إلى الھيئة كان على علم بالواقع العملي وما يح ، ط ب
اً  ا حكم م الشرعي فيھ ى يكون الحك ة، حت لينقل اإلشكاالت التي تحدث في العمل بصدق وواقعي

 .واقعياً قابالً للتطبيق، وتكون الفتيا كالماً قابالً للتطبيق في الواقعة المطروحة

 داخليةالالمدقق الشرعي رقابة  .د 

ك ال والمتمثلة بضميره الحي المرتبط با تعالى  ة، ومع ذل في كل أموره الداخلية والخارجي
 .التدقيق الشرعي لتحقيق الشفافية الكاملة نبد م

ه  ا يقدم ة فيم ق الثق ى تحقي ود إل إن تحلي المدقق في الديوان والعاملين بھذه القيم األخالقية يق
ذا يحقق  ويكسب تعاون ومساعدة اآلخرين معه، من توجيھات وتوصيات وإرشادات ونصائح وھ

ة القدوة للعاملين ليس في فالمراقب الشرعي في الديوان بمنزلالفعالية لعملية المراجعة والمراقبة، 
  .مجال أداء المھنة فحسب؛ بل في مجال القيم والمثل والسلوك

  الزكاة لديوان شرعيمدقق الھيئة الشرعية ل تعيينشروط   :الفرع الثاني

دأو من يقوم بمقامه المسلمين خليفة يقوم  ين عن دور التعي دقق الشرعي لو وجوده ب ة الم ظيف
هيرسل وعندما كان   وھو مستنبط من فعل النبي  على ديوان زكاة، ى ، )٢(يدقق على عمال وعل

ه، واألعوانأن تعينه و، غياب إمام المسلمين الديوان حالھيئة   ،تمنحه االختصاصات المنوطة ب

                                                           
 .١ص .٣ج  .إعالم الموقعين .ابن القيم  )١(
ة  ١٧ .كتاب الھبة ٥١ .فتح الباري بشرح صحيح البخاري .العسقالني ،راجع ابن حجر  )٢( ل الھدي م يقب باب من ل

 .١٣٠٣ص .٢ج .٢٥٩٧حديث رقم  .لعلة
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ه ا ى الوج ة عل ه الديني ن أداء مھمت و م تمكن ھ ى ي لحت ه والتصحيح  ،ألكم اد والتوجي ن اإلرش م
ه يشترط وإظھار الحالل واجتن ه؛ فإن اًء علي اة، وبن وان الزك ال دي دقق اب الحرام في أعم في الم

  :ھي كما يليواألخالقية شروطاً أخرى الشرعي باإلضافة إلى الشروط 

أمانة، يذكر وھذا شأن أي وظيفة شرعية فھذه الوظيفة  :لھذا المنصباألمثل فاألمثل اختيار  .١
من وكل بھا حكم هللا في األموال التي تجب فيھا الزكاة، والمستحقين لھا من أبناء المجتمع، 

 فرت فيه المعرفة الفقھيةاولذا احتاجت لألصلح، واألصلح لمثل ھذه المھمة ھو من تو
 ؛ ألن الزكاة جزء ال يتجزأ من الفقه؛ ألننا نريد الوصول إلى األموال التيواالقتصادية

نتجنب أن نأخذ من أموال الناس غير الحق  هنفسوفي الوقت تجب فيھا الزكاة ونجمعھا، 
الواجب؛ فإن توافرت ھذه الصفات الفقھية مع الصفات الخلقية السابقة تعيّن لمثل ھذه 

 . الوظيفة

ا .٢ ا أو طلبھ ن حرص عليھ ة م ذه الوظيف ي ھ ين ف المي  :ال يع ور اإلس ن المنظ فالمنصب م
يس تشريفالشامل تكليف و ه،  ،ل م بالفق ذلك من عل وال يتحمل التكليف إال من أعد نفسه ل

ذا  باإلضافة إلى السجايا الحميدة، فال يعطى الوظيفة إنسان يتطلع إلى المنصب لحظ نفسه، ل
ة  نة العطرة؛ وألن الوظيف ت الس ا دل ارة، كم ب اإلم ريع النھي عن طل ة التش اقتضت حكم

 .قيقيةكالسفر تسفر عن أخالق الرجال الح

ه .٣ الفة في وافر الشروط الس ه  :التحقق من الصالحية بت ة ل ار للوظيف ل االختي ار قب إن االختب ف
رفة نة المش ي الس ول هللا  ،أصل ف ث رس ا بع لم فحينم ه وس لى هللا علي ل ص ن جب معاذ ب

ه ير )١(امتحن ن الصالحية، وكيف سيس ق م ار والتحق ل االختي ار قب ه االختب د ذات ذا بح ، وھ
 . ةتولياألمور بعد ال

ا نحاول  :)٢(أسلوب عمل المدقق الشرعي :مطلب الثانيال دين من ھن د أسلوب العمل مفي تحدي
  ية لدواوين الزكاة وذلك فيما يليالتجربة العمل

يط .١ م   :التخط ك برس ه، وذل ول إلي د الوص ا يري ة وم دف الرقاب رعي ھ دقق الش دد الم يح
داول الز ل والج رامج العم راءات ووضع ب دأ إسالمي حث السياسات واإلج ذا مب ة، وھ مني

الى ْر {: عليه القرآن الكريم في أكثر من موضع قال تع َ َوْلتَْنظُ وا هللاَّ وا اتَّقُ ِذيَن آَمنُ ا الَّ ا أَيَُّھ يَ
دٍ  د من تت، والتخطيط لكي ]١٨:سورة الحشر[})١٨(... نَْفٌس َما قَدََّمْت لَِغ اره فال ب أتي ثم

ي دو(ربطه باإلنسان  اةالموظف العامل ف ع الزك ر جمع وتوزي ع إذا ) ائ ويكون الھدف أنف
  .ضع لكل ھدف خطة تناسبه وتوصل إلى تحقيقهوُ إلى أھداف جزئية وَ  يءَ زِ جُ 

                                                           
م  ١١ .كتاب األقضية ٢٣ .أبو داود، سنن أبو داود  )١( ، ضعيف، ٢٣٥٩باب اجتھاد الرأي في القضاء، حديث رق

 .٣٩٧ص
يم  )٢( د الحك د عب ر، محم المية). "م١٩٩٧( .زعي وك اإلس ي البن رعية ف ة الش ة  ".الرقاب اد  .٢حلق ة االقتص مجل

  .٥٣ـ  ٤٧ص. دبي .)٢٠٤. (اإلسالمي
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اد  :التنظيم .٢ ات وأبع ردات ومكون ى مف اھتم اإلسالم بالتنظيم اھتماماً بالغاً، حتى أنه حض عل
ول الرسول لم صلى هللالوظيفة التنظيمية في أي نشاط إنساني حيث يق ه وس الَ   علي إَِذا : ((قَ

َرجَ  َدُھمْ  َخ ُروا أََح َؤمِّ فٍَر فَْليُ ي َس ةٌ فِ رد )١())ثاََلثَ ل ف ئولية ك حيح لمس د الص ذا التحدي ، وك
الى َرى { :ومسائلته عنھا، قال تع ِزُر َواِزَرةٌ ِوْزَر أُْخ ام[})١٦٤(َواَل تَ د ]٧:سورة األنع ، بع

د  ألھداف ووضعه للخطةلتحديد المدقق الشرعي  ة، وفي التنظيم تحدي ة التنظيمي دأ العملي تب
ات واالختصاصات ال ،للواجب ؤدون األعم ذين ي راد ال ذه  ،واألف از ھ دد إلنج ت المح والوق

 .وتحديد المسؤوليات والعالقات بين العاملين ،وتصميم ھيكل العمل ،األعمال

ة .٣ ديوان  :المتابع ى ال رعية عل ة الش ذھا، فالرقاب ل وتنفي ة خطط العم د متابع ابقة عن ون س تك
ى  ة األول اة(المرحل ع الزك ة )جم ة الحق ع(، ورقاب د التوزي وعة،  )عن ة الموض ق الخط وف

ه  فالعمل الرقابي ـ وھو ذاته عمل تنفيذي ـ يحتاج إلى متابعة وتقييم حتى ال ينحرف عن ھدف
ذ، األساسي، فھذا العمل فيه صفة االستمرارية؛ ألن المتابعة تفيد من التأكد من سالمة الت نفي

  .وحل ما قد يعترض العمل من مشكالت تواجھه

ذا أمر  :الشورى .٤ ا أسلوب الشورى، وھ ى نجاحھ ؤدي إل من أساليب الرقابة الشرعية التي ت
الى بحانه وتع ال س اورة أصحابه، فق ره بمش ه حيث أم ي ...{:إلھي من هللا لنبي اِوْرُھْم فِ َوَش

 ِ ْل َعلَى هللاَّ ، فالشورى ھي الحوار ]٣:سورة آل عمران[})) ١٥٩(... اأْلَْمِر فَإَِذا َعَزْمَت فَتََوكَّ
ة  ال سواًء الرقاب والوصول ألنجح الطرق في الجمع والتوزيع، تؤدي غالباً إلى نجاح األعم
راقبھم  ى من ي دقق ليتعرف عل ى أن في المشاورة إتاحة فرصة للم أو غيرھا، باإلضافة إل

ي يتمتعون  فيعرف مقدار علمھم وفھمھم وإخالصھم باإلضافة درات الت ات والق إلى اإلمكاني
راقبين  وتر والجدل، وتجعل الم ل من الت اك فتقل بھا، فضالً على أن المشاورة توجد االحتك
ة  املين، ويمكن الرقاب دقق والع ين الم اون ب ات، وتوجد التع والمستحقين أكثر قبوالً للتوجيھ

اون من سرعة وضع يدھا على المخالفات أو االنحرافات الشرعية  م التع ق ومن ث في التطبي
أن  املين ب عور الع ى ش ؤدي إل ذا ي ا، وھ ديل عليھ ال التع ا أو إدخ ى تالفيھ رفين عل ين الط ب

  . الرقابة تحقق في طرفيھا اإلقناع واالقتناع

لميقول تعالى مخاطباً نبيه  :الرفق في المعاملة .٥ ه وس َت { صلى هللا علي ِ لِْن ْن هللاَّ ٍة ِم ا َرْحَم فَبَِم
وا ِمْن َحْولِكَ لَھُْم  ، ويقول ]٣:سورة آل عمران[  })١٥٩...(َولَْو ُكْنَت فَظًّا َغلِيظَ اْلقَْلِب اَلْنفَضُّ

ا اَل يُْعِطي (( :صلى هللا عليه وسلمالرسول  ِق َم ْف ى الرِّ َق َويُْعِطي َعلَ ْف َ َرفِيٌق يُِحبُّ الرِّ إِنَّ هللاَّ
َواهُ َعلَى اْلُعْنِف َوَما اَل يُْعِطي َعلَى َما  ى أمر الرسول ، )٢())ِس دل عل ة ت ة الكريم صلى فاآلي

لم ه وس ى  هللا علي ريف دال عل ديث الش اورتھم ، والح و ومش اللين والعف ة أصحابه ب بمعامل
ى  دقيق الشرعي سيؤدي إل ضرورة المعاملة بالرفق، فحين تكون المعاملة بالرفق أسلوباً للت

                                                           
اد ١٥ .سنن أبي داود  )١( اب الجھ ؤمرون أحدھم٨٠  .كت افرون ي وم يس اب في الق م  .ب ، حسن ٢٦٠٨الحديث رق

  .٢٩٥صحيح، ص
ن  )٢( اري بشرح صحيح البخاري .حجر اب تح الب الھم ٨٨ .ف دين وقت دين والمعان تتابة المرت اب اس اب إذا ٤ .كت ب

  .٣٠٨١ص .٣ج .٦٩٢٧حديث رقم  .عرض الذمي



 "على ديوان زكاة مركزي منھج مقترح للتدقيق الشرعي"ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ١٤٤

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٢٠٠٨). ١(٢٢مجلد ). العلوم اإلنسانية(مجلة جامعة النجاح لألبحاث 

وق ترك التكلف فالعالقة بين المدقق والعاملين قا م ف ئمة على سياسة الرفق واللين، فال يكلفھ
  .طلبه من البيانات والمعلومات، من ناحية التوقيت أو الكم أو النوعيطاقاتھم بما 

 ؛من األساليب الناجحة للمدقق الشرعي التي ال بد له من إتباعھا النصيحة: أسلوب النصيحة .٦
ر، فالتنايراد بھا التي  الىاإلرشاد إلى العمل الصائب والخي ال تع ؤمنين ق  { :صح درب الم

ْبرِ  ْوا بِالصَّ اْلَحقِّ َوتََواَص ْوا بِ الَِحاِت َوتََواَص وا الصَّ وا َوَعِملُ ِذيَن آَمنُ ورة [}�)٣(إاِلَّ الَّ س
ة ]. ١٠٣:العصر ى محب ؤدي إل رية، فت ردي أخذت صفة الس توى الف ى المس ت عل إن كان ف

ل  دقيق؛ ب ا المنصوح لناصحه، مما يؤدي إلى نجاح الت ادالً مم دما يكون متب يكون أنجح عن
اليب  ق األس ل وتطبي يد العم ى ترش ؤدي إل ا ي ديوان، مم لحة ال ى مص ة عل ي النھاي ود ف يع

  .المطلوبة في مجال العمل

  وبرنامج عمله اختصاصات المدقق الشرعي: مطلب الثالثال

التزامات تحدد ھيئة الديوان مجاالت عمل المدقق الشرعي واختصاصاته، نحو التدقيق على 
ة،  ى األمان يھم، باإلضافة إل دقق ف ي ذكرت للم وافر الصفات الت د من ت العاملين األخالقية، فال ب
دقق أن  ى الم ام، وعل فعمل المدقق في الديوان ضمن خطة التدقيق الشرعي التي يضعھا خالل الع

او ى الفت املين عل ع الع أول يوافي ھيئة الديوان بالمستجدات التي تحصل في العمل، ويطل ى أوالً ب
ه  ة، حول فق دورات التدريبي في المستجدات، ومواصلة التثقيف لھم سواًء بنشرات التوعية، أو بال

  .المستجدة بخاصةمسائل وال ،الزكاة بعامة

  الوصف الوظيفي للمدقق الشرعي: ولاأل الفرع

د ق أھداف الت دقيتطلب الوصف الوظيفي تحقي ئوليات للم ق قيق، ووضع اختصاصات ومس
ة عي، وخطة عمل ناجحة؛ الشر ا لھيئ ام بھ كي يعطي التقارير في نھاية العام عن المھمات التي ق

  .الديوان

  أھداف التدقيق الشرعي : األول

 .التأكد من وجود العلم الفقھي الخاص بالزكاة لدى كافة العاملين في الديوان .١

 .الحق الواجب فيھاالمختلفة، و) نطاق العمل(التأكد من فھم دائرة الجمع ألوعية الزكاة  .٢

 .التأكد من توزيع األموال في مصارفھا المقرة من ھيئة الديوان .٣

  .التأكد من التزام الموظفين بمتطلبات العمل في الديوان أثناء العمل .٤

  المدقق الشرعيمسؤوليات : الثاني

اة م .١ وال الزك ع ألم ال الجم ة أعم ي راقب وال الت ن األم د م ا، والتأك يھم أدائھ ن الواجب عل م
ذ ال وائح التنفي ديوان، ول ه في ال مستجدة ومطابقة الحق الواجب فيھا لقانون الزكاة المعمول ب

 .المطبقة
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 .مراقبة أعمال توزيع األموال المجمعة لمستحقيھا .٢

تجدات، وعرضھا  .٣ األموال أو المس ات الخاصة ب ن المحلي واردة م ارات ال صياغة االستفس
ا لح ديوان ومتابعتھ ي ال رعية ف ة الش ى الھيئ ى عل ا عل وى وتعميمھ ى الفت ين الحصول عل

 .العاملين

ه، وال .٤ ول ب انون المعم ع الق ا م ع بمطابقتھ ع والتوزي ذ الصحيح للجم ن التنفي د م وائح التأك ل
 .الصادرة عن ھيئة الديوانالتنفيذية 

 .التأكد من التزام العاملين باألخالقيات التي يفترض أن يتمتع بھا عامل الديوان .٥

  .لھيئة الديوان عن الجمع والتوزيع ،السنوي/يإعداد التقرير النصف .٦

  شرعي بالدوائر األخرىعالقة المدقق ال: الفرع الثاني

  :يقوم المدقق الشرعي بالتنسيق مع ھيئة الديوان في األمور التالية

واردة  .١ ئلة ال ة عن األس ديوان متابعة اإلجاب دقق الشرعيمن إدارة ال ى الم ة إل ، ويراسل ھيئ
 .الديوان بھا

 .السنوية لھيئة الديوان/ يق في إصدار التقارير نصفالتنس .٢

 .التنسيق مع ھيئة الديوان حول إقرار برنامج التوعية الزكوية للمسلمين، كنشرات ونحوھا .٣

ا  .٤ امج أدائھ اة وبرن ا يخص الزك ديوان بم المساھمة في عقد الدورات الخاصة للعاملين في ال
 .رشاد بهالعملي والفقھي باستحضار تطبيق اآلخرين واالست

  .أية أعمال أخرى تتطلب فحص المدقق الشرعي .٥

  برنامج عمل المراقب الشرعي: ثالثالفرع ال

  إجراءات التدقيق الشرعي: أوالً 

 .يقوم المدقق الشرعي بالتأكد من وجود القانون الخاص بالزكاة .١

ى  .٢ دقيق عل عالت رة الجم دى دائ ة ل تخدمة والمطبق ل المس راءات العم اذج وإج رة  ،النم ودائ
 .لتوزيعا

 .التأكد من وجود فتاوى لكافة المستجدات .٣

ديوان تعليمات  .٤ ة ال ق االـتأكد من إصدار ھيئ زام الموظفين في لتطبي د من الت انون، والتأك لق
 .تطبيق القانون وشروحهكافة المستويات ب

ديوان  .٥ ي ال املين ف ة الع ة لتوعي ة الھادف دورات التدريبي دوات وال ميم الن ي تص تراك ف االش
  .ن بفقه الزكاة واألموال الواجب زكاتھاوالمسلمي
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  العمل اليومي: ثانياً 

 .يتم التأكد من رصد دائرة الحاسب لألشخاص الذين تجب عليھم الزكاة في دائرة الجمع .١

د  .٢ ة، والتأك ة، وتسجيلھا في حساب الھيئ وال المجمع يتم التأكد من رصد دائرة الحاسب لألم
 .من تسجيلھا في النماذج المعدة لذلك

ً يت .٣  .م التأكد من تسجيل المنفق من األموال في حساب الصرف يوميا

فات  .٤ ابقتھم للمواص ن مط د م ديوان، والتأك ي ال دد ف املين الج ار الع ي اختي اركة ف تم المش ي
 .هالقيمية للعاملين في

ة  يرياستقبال كافة االستفسارات من المحليات ومد .٥ ى ھيئ اإلدارات، وتصنيفھا وعرضھا عل
  .ن ومتابعتھا لحين صدور الفتوى ومن ثم إبالغ الدوائر بالفتوى الصادرةالشرعية في الديوا

 .يتم التأكد من رعاية األنعام المجمعة لصالح الديوان والنفقة عليھا .٦

  :)عمل المدقق الشرعي استراتيجية(:  خطة العمل: ثالثاً 

ق جمع المعل: التدقيق الشرعي في مرحلة التخريص :األولىالمرحلة  ومات وذلك عن طري
ي  ان النب ذلك ك ا، ول يھم إخراج زكاتھ ي يتوجب عل وال الت ان األم اة، وبي دفع الزك عن المكلفين ب

رار المكلف فقط في )١(الخارصين لتحديد األمواليبعث  صلى هللا عليه وسلم ى إق د عل ، فال يعتم
  .ظل خراب الذمم في حياتنا

  ثناء الجمعالسابق قبل التوزيع وأالتدقيق الشرعي  : المرحلة الثانية

إلدارة من توجب بھذه الطريقة يتم عرض  ا ل ور ورودھ عليه الزكاة على المدقق الشرعي ف
المركزية وأنواع األموال التي يملكونھا، والحق الواجب بھا، وأثناء الجمع يتم التنسيق مع المدقق 

ول ب اة المعم انون الزك من ق تحقاق ض ب االس وال ونس ذه األم ن ورود ھ د م رعي للتأك ه، الش
د تحدث في الجمع من  وشروحه الواردة عن ھيئة الديوان، وبھذه الطريقة يتم منع أية مخالفات ق

  ).تدقيق على دائرة جمع الزكاة(. كلفينالم

  يع بعد تمام الجمع على المستحقينتدقيق شرعي للتوز: الثالثةالمرحلة 

ة و اة من األصناف الثماني ة المستحقين للزك ديوان بھذه الطريقة يتم مراجع فق توجيھات ال
رة واحدة،  ع الحصيلة، شھرياً، لم ة لتوزي رة من الھيئ ً بعد تنفيذ الجمع، والطرائق المق نويا  ،أو س

  ).تدقيق على دائرة توزيع الزكاة( .وتصويب أية مخالفات من الممكن أن تقع أثناء التوزيع

                                                           
  .٨٣١ـ  ٨٢٨ص .دمشق .دار الفكر. ٢ج .الفقه اإلسالمي وأدلته). ١٩٨٩( .الزحيلي، وھبة  )١(
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  العملنطاق : رابعاً 

 .التأكد من شرعية اإلجراءات التي تم بھا الجمع .١

 .التأكد من شرعية اإلجراءات التي تم بھا التوزيع .٢

ة .٣ ام الشرعية المطلوب زام الموظفين باألحك ل  التأكد من الت ة الخرص(قب اءو) حال ة ( أثن حال
  .تمام العمل) حالة التوزيع(وبعد  )الجمع

  إصدار التقارير: خامساً 

تقرير خاص يتضمن مدى مطابقة إجراءات العمل والنماذج المستخدمة لقرارات تم إصدار ي .١
 .الديوان

 .إصدار تقرير عن العمل اليومي وبشكل ربع سنوي لدوائر الجمع والتوزيع في الديوان .٢

 .تلخيص التقارير ربع السنوية في تقرير سنوي .٣

 .إصدار التقارير لرئيس مجلس إدارة الديوان .٤

ة الشھر األول من التصدر التقارير الدور .٥ ة بحد أقصى نھاي الي؛ي ع الت ر و رب يصدر التقري
  .السنوي خالل الربع األول من السنة التالية

  بالمدقق الشرعي ةملفات وأوراق العمل الخاص: سادساً 

  : ملف التدقيق الدائم، ويشمل على ما يلي ١/١

 .العالقة ملف االستفسارات والفتاوى الصادرة عن الھيئة الشرعية، والتعاميم ذات .١

 .ملف القانون وشروحه الخاص بالديوان .٢

 .ملف لوائح التنفيذ والتعاميم الصادرة من الھيئة واإلدارة .٣

 .نسخة من ملف محاضر اجتماعات الھيئة .٤

  .أية أمور أخرى ذات عالقة .٥

  :ملف التدقيق الجاري ٢/١

 .فحص اإلجراءات والنماذج المستخدمة، أو المنوي استخدامھا دوائر إدارة الديوان، .١

ف .٢ ات مل ارا:المحلي ة،استفس دائرة المركزي ات ال ات  ت ومراجع ارات ومراجع استفس
 .المحليات

 .أية مراسالت بين المدقق الشرعي وبين ھيئة الديوان ملف المراسالت مع الھيئة، .٣
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 .التقارير السنوية قارير ربع السنوية،ت ملف التقارير، تقارير اإلجراءات والنماذج، .٤

 .إلدارة الديوان والدوائر العاملة فيه المذكرات الخاصة الصادرة .٥
  

  قانون الزكاة واللوائح التنفيذية للتدقيق الشرعي: سالمبحث الخام

ى  ا عل اة وتوزيعھ ة لجمع الزك ر من الحكوم انون مق ى ق اد عل ذكرنا سابقاً ضرورة االعتم
بالد اإلسالمية ل ام لل انون ع اة المصارف، بحسب اجتھاد ھيئة الديوان، وأنه ال بد من ق ديوان زك

الميو، ينتجه مجمع الفقه اإلسالمي ؛)عالم إسالمي(عالمي،  اة ع انون زك اء أرضية لق  سنقوم ببن
فادة التامة من القانون العصري المقترح من قبل الدكتور محمد ھنا يصلح لكل ديوان زكاة، مع اإل

ر يم عم ديالت ضرورية ادخال حفظه هللا، مع  )١(عبد الحل ىتع واد  عل ر من م انون، كي كثي الق
وان  نوفر له االستقاللية عن الحكومات؛  كي يتناسب مع روح اإلسالم العالمية، مع احتفاظ كل دي

  . بخصوصيته في ظل اتفاقنا على األساس

  الــقـانــون: المطلب األول

 وجوب الزكاة ونطاقھا:  

ام  :)١(مادة  اً ألحك ا وفق وافر شروط وجوبھ د ت لم عن ال المس الشريعة  الزكاة واجبة في م
  .اإلسالمية

  :المال المزكىالمزكي وشروط   :)٢(مادة 

، والحرية، وأال يكون عليه دين مطالب )٢(اإلسالم، والبلوغ: يشترط في المزكي شروط ھي .١
  .به من جھة العباد

 :وھيعدة يشترط في المال الخاضع للزكاة شروط  .٢

ة .أ  ة تام اً ملكي ون مملوك دين الصحيح ،أن يك ن ال اً م دور ،خالي همق اع ب ى االنتف  ،اً عل
ه ي اًء علي ردة، وبن إرادة منف ه ب موالتصرف في ى  حس ا عل اة م ال الخاضع للزك من الم
 .المكلف من ديون حالّة متعلقة بالمال المزكي

ا الحق؛ وھو  .ب  ي يجب فيھ وال الت توفر النصاب ـ من بداية الحول وفي نھايته ـ في األم
 .الحق القدر الذي إذا بلغه المال فزيادة خضع لوجوب

                                                           
عه  )١( ي األصل وض انون ف يم عم  .الق د الحل د عب اة" .رمحم انون عصري للزك روع ق اد  ".مش ة االقتص مجل

اة في أي .٥٠ص .)٢٤٨( .اإلسالمي ديوان زك قمت بتعديل ترتيب مواده للتناسب مع قانون مركزي يصلح ل
 .مع التصرف فيه ليحقق المطلوب والرؤية. دولة، وأھملت بعض مواده لعدم تأديتھا مطلوبي

 .الحديث عن شروط المزكي أشرنا إلى زكاة مال الصبي والمجنون عند  )٢(
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ارة،  .ج  روض التج ار وع زروع والثم وائم وال ي الس ة؛ ف ادة الحقيقي اء؛ الزي وفر النم ت
والتقديري في النقود، فتجب الزكاة في المال النامي حقيقة أو حكماً، أما عروض القِْنيَّة 

 .فال زكاة فيھا

د ) عن الحوائج األصلية(الفضل  .د  ى، والغنى ال يتحقق إال بع فال زكاة إال عن ظھر غن
 .اإلنفاق على الحوائج األصلية

ة  .ه  اة حولي ود، وعروض التجارة، والسوائم، زك ، ألن )سنوية(الحول؛ الزكاة على النق
؛ ألن الناتج ھو حقيقة وقت حصادھاالحول مظنة النماء، وأما الزروع والثمار فزكاتھا 

 .النماء

ادة  وإ  :)٣(م ركة ت ال ش ان الم ا الشخصياذا ك ركافرت فيھ ة للش اة ة المعنوي ى زك ت تزك
  .، وبمراعاة حال كل شريك في حدود ما يملك)١(خلطة

ادة  ا المقيم  :)٤(م ة، وأم ل الدول اطنين داخ لمين الق ى المس اة عل ب الزك ا وتج ن خارجھ
في  تصرفوا فإن لم يوجدفيدفعون زكاتھم ألقرب ديوان زكاة يتبعونه في القطر الذي يقيمون فيه، 

  .)٢(بة فقير ونحوهبما يرونه مناسباً من قراالزكاة 

ة ال   :)٥(مادة  وال الدول اً في المصالح تخضع أم ه جميع ا إنفاق ه يتوجب عليھ اة؛ ألن للزك
  .العامة

ات الخي  :)٦(مادة  ة والجمعي ع أعضائھا نحوتخضع األموال الوقفي ة أو المخصصة لنف  ري
  .النقابات للزكاة

 األموال التي تجب فيھا الزكاة:  

  :الفضة وما في حكمھازكاة الذھب و  :)٧(مادة 

رأة النصاب الشرعيتجب زكاة الذھب والفضة أياً كان شكلھا، إذا بلغت  .أ  ي الم دا حل ا ع ، م
  .للزينة المعتادة حسبما تحدده الالئحة التنفيذية المتخذ

                                                           
اة .الشيخ القرضاوي  )١( ة الشركة ٢٢١، ص١ج .فقه الزك رى أن معامل إذا احتاجت " شخصية واحدة"، حيث ي

ره  افعي وغي ات، وانظر رأي الش ود والنفق ل للجھ إدارة الزكاة، فيه تبسيط لإلجراءات، وتيسير التعامل، وتقلي
ؤتمر  .أبحاث في قضايا الزكاة المعاصرة). م١٩٨٤( .وآخرون .محمد ،األشقر //.٢٢١ـ  ٢١٧ص اوى الم فت

د . ٨٧٠ـ  ٨٦٩ص .األول للزكاة ة ( ٣حيث ينص في البن ر بمثاب ا تعتب ا فإنھ إذا كانت الشركة ستخرج زكاتھ
رج  م تخ ا إذا ل ا، أم ا ونوعيتھ ة أموالھ رعية بحسب طبيع ا الش ا بمقاديرھ رج زكاتھ ي، وتخ الشخص الطبيع

اليتينالشركة الزكاة فعلى ما التين الت اً إلحدى الح ا، وخالصته، ...)لك األسھم أن يزكي أسھمه تبع ، وذكرھم
 .يزكيھا زكاة عروض تجارية، والثاني زكاة أصول ثابتة

اإللزام بالزكاة في  .األشقر، محمد: بحث .أبحاث في قضايا الزكاة المعاصرة .وآخرون .محمد ،األشقر :راجع  )٢(
 .ف الفقھاء فيما يترك للمكلفين أداء زكاته بأنفسھم، وخال١١٠ص .الظاھر والباطن
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ائر  .ب  وك وس دى البن ة ل ع النقدي ة والودائ ه من العمالت المختلف تجب الزكاة في النقود المتداول
 . مثل صناديق األيتام األوعية االدخارية

ائر  )١(تجب الزكاة في األسھم والسندات  :)٨(مادة  والصكوك والحصص في الشركات وس
وال  ت أم د زكي ن ق م تك ا ل ا م اظ بھ ا أم لالحتف اجرة فيھ اة للمت ت مقتن واء أكان ة س األوراق المالي

 .من المادة التالية) د(الشركة طبقاً للفقرة 

  :تجارة على النحو التاليتجب الزكاة في ال  :)٩(مادة 

ت  .أ  واًء كان ربح، س ق ال تم بغرض تحقي ي ت ادية الت طة االقتص ل األنش ارة ك ي التج دخل ف ي
ا أي دخل فيھ وال سواًء كانت بضاعة أو  ةبصورة مؤسسة أو أي شكل قانوني اتخذته، وي أم

  .ديون مرجوة األداء أو نقدية أو أوراق مالية حيزت بغرض التجارة

وك والصرافة والسمسرة  يدخل في نطاق زكاة .ب  اوالت والبن ات الصناعة والمق التجارة عملي
ال  ادق وأعم ياحية والفن آت الس د والمنش ة والتوري ارة الخارجي ة والتج ة بالعمول والوكال

 ً  .البورصة والنقل وغيرھا من األنشطة التي تدر كسباً وربحا

 .وعروض القِْنيَّةوأدوات العمل  )بل في غلتھا(؛ ال تجب الزكاة في األصول الثابتة .ج 

م  .د  ا ت دا م ا ع اة خلطة ـ م اة باسم الشركة ـ زك ربط الزك إذا كانت الشركة شركة مساھمة ت
 ).٧(من المادة ) ب( استثناؤه في البند 

ة خالل الحول من أصول اقتنيت   :)١٠(مادة  تجب الزكاة في اإليرادات الصافية المتحقق
 .منھا من إنتاجل أو بيع ما يحص لالستغالل بغرض الحصول على إيراد من تأجيرھا

دين حل   :)١١(مادة  ان ال و ك رة واحدة، ول تؤدى زكاة الديون غير التجارية عند قبضھا م
ا  ديون عليه أكثر من حول، أم ا ال ا، وأم ال التجارة وتزكى معھ ى م ة المرجوة فتضم إل التجاري

  .)٢(المشكوك في تحصيلھا فتزكى كزكاة الديون غير التجارية

وم بسعر   :)١٢(مادة  ة تق ود من عمالت مختلف اة، إذا كانت نق تضم األموال لغرض الزك
ن من البنك المركزي، وإ وم الوجوب وحسب السعر المعل كانت عروضاً  ذاالصرف الجاري ي

ى شكل شركة م بسعر السوتقوَّ  ات عل ذا إذا كانت حيوان ة، وك بما توضحه الالئحة التنفيذي ق حس
  .بلغت النصاب

                                                           
ة،   )١( اة فھي تنفق في المصالح العام ة ال زك القيمة اإلسمية للسند تخضع للزكاة، أما الفوائد فھي مكاسب محرم

ع قر :راج د ،األش اة المعاصرة .وآخرون .محم ي قضايا الزك قر :بحث .أبحاث ف د ،األش ال  .محم ام الم أحك
 .٢٢٩ـ١٧٧ص .زكاة المال الحرام . محمد نعيم ،ياسين.// ١٠٠ـ  ٧٩ص .كيتهالحرام وحكم تز

ق  )٢( ديون" ).م٢٠٠٢( .المصري، رفي اة ال ز، االقتصاد اإلسالمي ".زك د العزي ك عب ة المل ة جامع  .)١٤( .مجل
ى  .٨٣ـ ٢٩ص .جدة ا دامت عل ا م ا أو تزكيتھ تئناف حول لھ ا باس اء تزكيتھ ين الفقھ وتزكيتھا محل خالف ب
 .ليء وحال أجلھا مرة واحدة، أو كانت على معسرم
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ه،   :)١٣(مادة  اًء من يضم المال المستفاد إلى مال صاحبه إذا كان من جنسه؛ كأن يكون نم
  .كالربح وعائد االستثمارات، ويزكى بحول األصل، ما لم يكن قد زكي من قبل

  .من وعاء الزكاة المحدد%) ٢.٥(تزكى األموال السابقة بمقدار ربع العشر   :)١٤(مادة 

  :ثمار على النحو التاليتجب الزكاة في الزروع وال  :)١٥(مادة 

  .تجب الزكاة في الحاصالت الزراعية مما تخرجه األرض وقت حصاده أو جمعه .أ 

ن النصاب  .ب  رائط م ه الش وافرت في ل ) ٦٥٣(إذا ت ه عام در علي وزن، ويق ا ي رام فيم و غ كيل
 .، إذا لم يقدم إقرار زكوي للديوانعند خرصھا الزكاة خاصماً ثلث الناتج

رادات مقدار زكاة الحاصالت ال .ج  ى صافي اإلي ة عل اتج إذا كانت األرض % ٥زراعي من الن
 .من الناتج%١٠مروية، أما إذا كانت تروى بماء السماء فتكون النسبة 

ى  .د  ا عل ه كل منھم ا يحصل علي إذا كانت خاضعة لعقد مزارعة فيزكي العامل والمالك كل م
اة  إذا  عروض التجارةانفراد؛ أما إذا كانت مستأجرة فيزكي صاحب األرض اإليرادات زك

 .إذا توافرت شروطه ، والمزارع زكاة زروعتوافرت شروطھا

 :تجب الزكاة في الثروة الحيوانية على النحو التالي  :)١٦(مادة 

ر والجاموس : تجب الزكاة في األنعام السائمة غير العاملة المتخذة للتربية وھي .أ  ل، والبق اإلب
ذا بلغت نصاباً بحسب الجداول في الالئحة ، والغنم والماعز صنف منھا، إصنف من البقر

  .التنفيذية، وتضم الصغار إليھا في حساب نصاب الزكاة

ام أو  .ب  ار أو أغن زارع، أبق ى شكل م ع مباشرة، عل إذا اتخذت الحيوانات سواًء بالشراء والبي
ود، إذا بلغت نصاب  وأإبل،  اة النق ة زك در النصاب بقيم اة، ويق ا تخضع للزك دواجن، فإنھ
 .زكاة عروض التجارة% ٢,٥ام كما الالئحة التنفيذية، وتزكى بمقدار األنع

ل  .ج  ل النح ان واألصواف وعس ا كاأللب ا وبيعھ ى منتجاتھ ات للحصول عل ت الحيوان إذا اقتني
اب  ت النص ا بلغ ارة، م روض التج اة ع ة زك رادات المتحقق افي اإلي ى ص يض، فيزك والب

 %.٢,٥وتزكى بمقدار 

 :كسب العمل بأنواعه على النحو التالي تجب الزكاة في  :)١٧(مادة 

ور  .أ  ب واألج ى الروات ع تزك ن المنب ا م غ مجموعھ ل إذا بل آت العم ن مكاف ا م ق بھ ا يلح وم
  .جرام ٨٥نصاب الذھب 

تقطاعات .ب  ائر االس د خصم س دخل للموظف بع ع يزكى صافي ال ن المنب ، ويزكى صافي م
في إيرادات الحرفيين إذا بلغت إيرادات المھن الحرة إذا بلغت نصاب النقود، كما يزكى صا

 .نصاب النقود

 .من صافي اإليرادات% ٢،٥مقدار الزكاة في األموال السابقة بنسبة  .ج 
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 جمع الزكاة 

ال يؤدي المكلف الزكاة مرتين في السنة؛ ألنه ال ثنيى في الصدقة، وتقوم ھيئة   :)١٨(مادة 
راتبشكل دوري م الديوان بحصر المكلفين وما يجب عليھم من حقوق اة المتغي الحاصلة  ع مراع

  .على المكلفين

 )١(تؤدى زكاة الذھب والفضة والنقود وعروض التجارة وإيرادات المستغالت  :)١٩(مادة 
دة أو  ة واح ة، دفع ة المحلي داً بالعمل ة نق ركات واألوراق المالي ي الش ل والحصص ف وكسب العم

  .مقسطة وفق ما تقرره ھيئة الديوان

ادة  ا  :)٢٠(م ؤدى زك اً، ويجوز أن ت ائمة عين ة الس روة الحيواني ة والث ة المنتجات الزراعي
  .تؤدى نقداً، طبقاً لما تقرره الالئحة التنفيذية للديوان

ادة  اوز   :)٢١(م بة ال تتج ف نس ؤدي المكل وز أن ي ه % ٢٥يج تحقة علي اة المس ن الزك م
  .)٢(بنفسه إلى مستحقيھا شرعاً؛ ويؤخذ ذلك بإقراره

ادة  ورد  :)٢٢(م اة تحت اإلشراف المباشر  ت ة للزك رادات العام ى اإلي ة إل وات التالي الزك
  .لھيئة ديوان الزكاة

 .الزكاة التي تخصم من المنبع حسبما تقرره الالئحة التنفيذية .أ 

بالزكاة على المؤسسات والشركات التي يصل  .ب  ة نس وق الملكي ا صافي حق ة بحسب م ة معين
 .تقرره الالئحة التنفيذية

ادة  اة بوسي  :)٢٣(م يل الزك ون تحص ب اك ديوان، وبموج ي ال اة ف ع الزك طة إدارة جم
ديوان،  ى حساب ال د الحصيلة إل تم توري ة، وي مستندات تحصيل حسبما يتقرر في الالئحة التنفيذي

 .وفق اإلجراءات المعمول بھا

                                                           
ة  )١( ا: ھي األصول الثابت ائرات، المصانع ونحوھ فن، والط ارات، والس ذر: راجع. العم ـ١٤١٥( .قحف، من  /ھ

تثمارية). "م١٩٩٥ ة االس ز، االقتصاد اإلسالمي ".زكاة األصول الثابت د العزي ك عب ة المل ة جامع   ).٧( .مجل
ي ص. ٧٣ـ  ٣١ص  ر ف ا ٣٧ـ  ٣٦ وانظ ي تزكيتھ ة للمعاصرين ف اة  .اآلراء األربع ى زك ا تزك ي أنھ وھ

دل  د حوالن الحول بمع ا فقط عن ا %٢.٥عروض التجارة، الزكاة في غلتھ ا في غلتھ ول بوجوب زكاتھ ، الق
دل  تفادتھا إذا بلغت نصاباً بمع د اس ط، عن تفادتھا إذا بلغت %٢.٥فق د اس ا عن ول بوجوب زكاتھ راً الق ، وأخي

رادات الصافية، أو % ١٠اً بمعدل نصاب راجح% ٥من اإلي راد، وال ة : من مجمل اإلي ة بقيم اة صافي الغل زك
د ،األشقر .٤٨٦ـ ٤٥٧، ص١ج .فقه الزكاة .القرضاوي//  .كعروض التجارة% ٢,٥ أبحاث  .وآخرون .محم

د: بحث .في قضايا الزكاة المعاصرة اطن .األشقر، محم اة في الظاھر والب زام بالزك ، وخالف ١١٠ص .اإلل
ع ص ھم، وراج ه بأنفس ين أداء زكات رك للمكلف ا يت اء فيم اوى  ٨٧٠الفقھ يات وفت ابق، توص ع الس ن المرج م

 .٨٩٥م، و ص ١٩٨٤المؤتمر األول للزكاة، المنعقد بالكويت، 
ألقل الترك لھم الربع ليخرجوه بأنفسھم أمر له أصل شرعي، الوصية بالثلث والثلث كثير، كما قال ابن عباس ا  )٢(

 .من الثلث الربع، للقرابة والصلة وما شاكل
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ام ا  :)٢٤(مادة  اً ألحك اة المستحقة وفق ؤد من الزك م ي ا ل اة لم ديوان تحصيل الزك إلدارة ال
  .القانون وإجراءات تحصيل أموال الدولة الضريبية

 صرف الزكاة  

ادة  م  :)٢٥(م ل، وھ ي التنزي ددة ف ي مصارفھا الشرعية المح اة ف راء، : تصرف الزك الفق
، الغارمين، في سبيل )األسرى وعائالتھم( ن عليھا، المؤلفة قلوبھم، في الرقابوالمساكين، العامل
  .هللا، ابن السبيل

ي من ما  :)٢٦(مادة  إن بق ه، ف اج إلي ل الزكاة وحدة واحدة يصرف في كل مصرف ما يحت
  .سھم فائض رد إلى األسھم األخرى، وال تشترط التسوية أو تعميم المصارف

  :مصارف الزكاة ھم  :)٢٧(مادة 

  :الفقراء والمساكين ھم .١

د أو البطالة، العاجزون عن الكسب بالكلية لصغر السن أو الشيخوخة، - ه أو به عاھة تقع
م مصدر رزق، أو  يس لھ ذين ل م، أو ال ة، أو طالب العل عن العمل والكسب، أو األرمل
بما  اة حس نفقات أقارب ممن يجب عليھم كفالتھم شرعاً، فيعطون دخالً شھرياً من الزك

 .تقرره ھيئة الديوان ولوائحھا التنفيذية

ه الك - تم ب رة الذي ال يملك ما تتم به كفايته ھو ومن يعولھم، فيعطى ما ت ام م دة ع ة م فاي
ديوانسواحدة، أو على دفعات شھرية بح رى إدارة ال ا ت ة ب، وب م خاصة ذوي البطال

 .الذين ال يجدون عمالً 

ه،  - ى أدوات العمل لممارسة حرفت المحترف العاطل عن العمل وال يمكنه الحصول عل
 .فيعطى رأسمال مناسب لتجارته أو لممارسته عمله

ة اجتاحت أم - ه كارث ذي حدثت ل ه وال يال أةوال ا يخفف وط ه تعويضھا، فيعطى م  مكن
 .الكارثة عنه

العاملون عليھا؛ موظفو الديوان في المركز أو المحليات ممن أوقفوا أنفسھم على العمل فيه،  .٢
اء ا الفقھ ي نص عليھ روط الت يھم الش وافرت ف وعي ، )١(وت م ط عبية فعملھ ان الش ا اللج أم

 .واحتسابي

دين، إذا  المؤلفة قلوبھم، وھم من يتألف .٣ رغيبھم في ال نھم أو لت ة المسلمين أو للكف ع لمعون
 .دعت الحاجة لذلك

                                                           
رون. د  )١( د وآخ اة المعاصرة .محم ي قضايا الزك اث ف قر. أبح ر ، األش اة  .عم ال الزك ي م مصرف (إدارة وال

 .٧٤١ـ  ٧٢٠ص .)العاملين عليھا



 "على ديوان زكاة مركزي منھج مقترح للتدقيق الشرعي"ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ١٥٤

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٢٠٠٨). ١(٢٢مجلد ). العلوم اإلنسانية(مجلة جامعة النجاح لألبحاث 

ي الحرب .٤ روا ف ذين أس لمين ال ك أسرى المس دفع لف اب؛ ي ي الرق د إن ف ر العبي ي تحري ، وف
 .وجدوا

سھم الغارمين؛ يصرف لمن أغرقتھم الديون في غير سرف وال معصية وال يمكنھم سدادھا  .٥
 .إصالح ذات البينمن أي وجه، ومن أنفق في 

روع  .٦ ي غرض مش افر ف ن يس بيل؛ م ن الس ه، اب ه مال ع عن ية، وانقط ات الدراس و البعث نح
 .والدعوة والمساھمين في إصالح حال المسلمين ،والحج

ة  .٧ الد المسلمين من االحتالل، وكاف ي يخلص ب ود حرب في سبيل هللا؛ يصرف في كل مجھ
 .أنواع الجھاد

  :للصرف من أموال الزكاة ما يلي يشترط: شروط الصرف  :)٢٨(مادة 

ى  .أ  د أقص رف بح راء % ٥٠يص ة للفق ل لجن ة ك ي منطق اً ف لة محلي اة المحص ن الزك م
ة  ة التابع ة المحلي ره للجن والمساكين، ويتم الصرف بناًء على تقديم طلب من المستحق أو غي

ة، ومن  ة بالمنطق ل وحدة الشؤون االجتماعي اعي من قب تم عمل بحث اجتم م للديوان، وي ث
عدمه بناًء على الدراسات، وتعد كشوف بذلك تسلم لإلدارة  أوتقرر اإلدارة المحلية الصرف 

  .)١(لتصرف الزكاة ألصحابھا بموجبھا

نوية  .ب  ة صرف س ون بطاق م يمنح اة لھ ن الزك ھري م ل ش رر صرف دخ ذين يتق راد ال األف
 .لصرف حصصھم بموجبھا

رادات ا% ١٢,٥بصرف  ليةدارة المحاإلتختص  .ج  ى من اإلي اء عل ارمين، بن ى الغ ة إل لزكوي
بلھم  دم من ق ة طلب يق ى اإلدارة المحلي هإل رر الصرف من عدم ي تق ع الت د التشاور م ، بع

  .لمعرفة الواقع )٢(اللجنة الشعبية

ورد  .د  ائضي ات  ف ن المحافظ يلة م ا الحص د احتياحاتھ د س اةبع وان الزك اب إدارة دي  لحس
 .زكوية وفق ما يضعه من ترتيبات، فيتولى الصرف على باقي األسھم الالمركزي

غ .ه  ولى إدارة % ١٢.٥ يخصص مبل ا، فتت املين عليھ ى الع اق عل ة لإلنف يلة الكلي ن الحص م
ديوان، وفي  تلزمات الخاصة بعمل ال زات والمس ه، والتجھي املين في الديوان دفع رواتب الع

 .)٣(الدولة من موازنتھا العامة هز تكملحالة العج

                                                           
ا اقترحه د  )١( ى م ام ألصحاب األم.النسبة إدارية، وھي مقاسه عل ه اإلم ا يترك ى م ه عمر األشقر عل وال تزكيت

ھم، راجع د. د :بأنفس اة المعاصرة .وآخرون .محم ي قضايا الزك بير. د. أبحاث ف اة .ش وال الزك تثمار أم  .اس
 .٧١٨ص

 .، وتتكون من إمام المسجد؛ ومختار الحي؛ وأحد الصالحين ممن يختارھم أھل المحلة٤أشرت لھا في ص  )٢(
 .يوان تغيرھا بحسب حاجة المنطقة التي توزع فيھا الزكاةھذه النسب مقترحة في القانون المصري، ولھيئة الد  )٣(
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ادة  اة   :)٢٩(م رف الزك اء تص اة إنش ديوان للزك ر ال ة تقري ي حال ى ف لمين ويراع للمس
تحقين  ة للمس ات العام د الحاج ا يس ا مم م، وغيرھ فيات، ودور العل ة كالمستش روعات خدمي مش

 .للزكاة

يراعى صرف الزكاة المحصلة خالل العام أو استثمارھا في مشروعات مدرة   :)٣٠(مادة 
  :يوان، واالشتراطات التالية لالستثمارللدخل لصالح الديوان، وفق ما تراه ھيئة الد

 .يجب الصرف له حاالً وإن وجد فأال يوجد مستحق للزكاة،  .١

 .ستحقين لھاأن تستثمر بطرق شرعية، مدرة للدخل ونافعة للم .٢

 .عند الحاجة إلى مبالغ للصرف على المستحقين )التسييل(التنضيض سھولة  .٣

  .ومأمونة فيھا أموال الزكاة مجدية بذل الجھود للتحقق من كون االستثمارات التي توضع .٤

ة أن يتخذ قرار االستثمار ممن عھد لھم ولي األمر  .٥ دأ النياب بجمع الزكاة وتوزيعھا لتحقيق مب
  .)١(الشرعية

 العقوبات  

اة  :)٣١(مادة  ه يعزر المكلف بغرامة ال تتجاوز مثلي الزك ة علي ا قبضه  الواجب ي م أو مثل
 :)٢(ليةبدون وجه حق وذلك في الحاالت التا

ده  اً من لم يقدم إقرار .أ  ام أو في أي شھر تعتم اة في شھر رمضان من كل ع ى إدارة الزك إل
ي يضمھا النموذج  ات الت ة البيان ة وكاف ة والميزاني ابات الختامي ه الحس ين في ديوان يب ھيئة ال

  .المعد في الالئحة التنفيذية، وكافة المستندات الالزمة

ا من أدلى بمعلومات تبين لھيئة الد .ب  ة عدم صحتھا، أو مم يوان بعد التدقيق في سجالته المالي
 .يكون من شأنه إنقاص الحق الواجب عليه

 .كل من لم يؤد الزكاة دون عذر مقبول بعد تحديد الحق الواجب عليه بصفة نھائية .ج 

ل انقضاء  .د  ا قب تندات والمعلومات عن نشاطه االقتصادي، أو أتلفھ ديم المس من امتنع عن تق
نوا دة خمس س ن إدارة م وم تمك ى ي اع إل اريخ االمتن ن ت ه م م علي اريخ الحق، يحك ن ت ت م

 .الديوان من اإلطالع

                                                           
اة المعاصرة .وآخرون .محمد. د :راجع  )١( بير. د. أبحاث في قضايا الزك اة .ش وال الزك تثمار أم ، ٥٣٣ص. اس

ت،  //.حيث وضع ضوابط لالستثمار د بالكوي و فتاوى وتوصيات الندوة الثالثة لقضايا الزكاة المعاصرة المنعق
 .٨٨٥م، ص ١٩٩٢

ه : صلى هللا عليه وسلم من باب قول النبي .٧٧ص .١ج .فقه الزكاة .القرضاوي :راجع  )٢( من أعطاھا مؤتجراً فل
ا ل األوطار .راجع الشوكاني...) أجره، ومن منعھا فإنا آخذوھا وشطر ماله، عزمة من عزمات ربن شرح  ني

 .١٢٢ـ ١٢١، ص ٤بدون، ج .القاھرة .مكتبة دار التراث .منقى األخبار
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ام،   :)٣٢(مادة  ال الع النظر في شؤون الم د عدم تقام الدعوى أمام المحاكم المختصة ب عن
  .ويجوز لھيئة الديوان إسقاط الدعوى إذا أدى المكلف ما عليهأداء الحق الواجب، 

د عن تجب   :)٣٣(مادة  ا يزي ك م لم يمل ى كل مس زكاة الفطر عند حلول شھر رمضان عل
  .كليوغرام، من قوت البلد الغالب، أو قيمتھا ٢,٢٥قوت يومه، ومقدارھا 

ادة  ر   :)٣٤(م لم صدقة الفط رج المس هيخ ن تلزم ه وم ن نفس ول  ع ل حل تھم، قب دنفق  عي
ه  لم بنفس ھر، ويصرفھا المس ول الش د حل ا عن وز إخراجھ ر، ويج اكين، الفط راء والمس ى الفق إل

  .ويجوز أن يوردھا للديوان، وتقوم اللجان الشعبية بصرفھا قبل حلول يوم العيد

 إدارة الديوان  

ين تتولى الدولة المسلمة  :)٣٥(مادة  ، تعيين إدارة الديوان والھيئة الشرعية، التي تتولى تعي
  .الموظفين والمدقق الشرعي

ات واللجان تقوم إدارة الديوان بت  :)٣٦(مادة  يھم الشرائط في المحلي وفر ف املين تت عيين ع
الشعبية المساعدة في األحياء، وتختص ھذه اللجنة بتقرير صرف الزكاة إلى المستحقين من أھالي 
اة  ة بالزك تحقين، والتوعي زكين والمس ن الم ات ع ع المعلوم وظفين بجم ة الم ة، ومعاون المنطق

  .ن المناطقللمواطنين، وإقرار التحويالت للفائض بي

يوضع نظام ويكون للديوان نظامه المحاسبي المستقل، وحساباته الخاصة به،   :)٣٧(مادة 
ديوان ي دليل المحاسبي والمجشمحاسبي زكوي لل ى ال تندات متمل عل اذج المس ة ونم وعة الدفتري

املين ف وظفين الع دريب للم ة، وت ام موازن ة ونظ ة والختامي ة الدوري وائم المالي ا والق ي ودورتھ
  .الديوان، ومتابعته وتطويره

ادة  اذج   :)٣٨(م اً للنم وي وفق ام زك ل ع ة ك ي بداي اة ف نوية خاصة بالزك ة س د موازن تع
  .  واإلجراءات التي تضعھا ھيئة الديوان بناًء على نشاطھا السابق والمتوقع

توضع أموال الزكاة في حسابات خاصة بالديوان، في بنك عامل وفق الشريعة   :)٣٩(مادة 
  .اإلسالمية وملتزم بقواعد الصيرفة اإلسالمية

  :تقسم موارد الديوان من أموال الزكاة إلى  :)٤٠(مادة 

ديوان من  ،الموارد العامة للزكاة؛ وھي الزكوات المقرر توريدھا لحساب الزكاة .أ  دم لل وما يق
  .مشروطة اإلنفاق في مصارف الزكاة الھبات والعطايا

ا من توجيھات  قليمية للزكاة التيرد اإلالموا .ب  ا يصدر إليھ اً لم تتولى إدارتھا المحافظات طبق
ذا  ارمين، وك من إدارة الديوان المركزي، وتضم ما يخصص لھا صرفه من األسھم نحو الغ

ه اق  التحويالت التي تردھا من الموارد العامة، والھبات والعطايا الممنوحة ل مشروطة اإلنف
  .في مصارف الزكاة
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ة للمحافظة، الموارد المحلية في ال .ج  ام التابع ة باألقس فروع، التي تتولى إدارتھا اإلدارة الفرعي
ولى  ي تت ات المحافظة، وتتكون من األسھم الت ات وتعليم ا من توجيھ ا يصدر إليھ اً لم طبق

 .طة اللجان الشعبية الفرعية، والتحويالت من المحافظات أو المركزاالمراكز صرفھا بوس

ةة صفة لموظفي الزكا يكون  :)٤١(مادة  ة موظفي الدول ع في وزارة المالي ا يق ات م ، إلثب
ى  ديوان حق اإلطالع عل املين في ال من مخالفات ألحكام قانون الزكاة، ولوائح تنفيذه، ويحق للع

 .الوثائق واألوراق والدفاتر والمستندات الالزمة

ع ف  :)٤٢(مادة  ى سريتھا أن تمتن اظ عل ة ال يجوز ألية شركة أو مؤسسة بحجة الحف ي أي
  .حال من إطالع العاملين في الديوان على ما يريدون من الوثائق واألوراق

  .ال تسقط الزكاة بمضي المدة، وإذا توفي المكلف وجب أداؤھا من تركته  :)٤٣(مادة 

ة، وإال   :)٤٤(مادة  ى سر المھن اظ عل ه الحف اة يجب علي كل شخص من العاملين في الزك
  .في القانون استحق العقوبات المنصوص عليھا

  اللوائح التنفيذية: لمطلب الثانيا
لوائح التنفيذ ھي عبارة عن إجراءات العمل للدوائر التي يتشكل منھا ديوان الزكاة، وبما أننا نھتم 
بدائرتي الجمع والصرف، فال بد من احتواء اللوائح على مجموع األموال التي تجب فيھا الزكاة، 

وسعر الزكاة؛ النسبة  ،الزكاة، والنصاب نطاقالواجب؛  مراجع للموظف تذكره بالحقبصورة 
جداول ليسھل الرجوع إليھا معتمداً رأي الجمھور من سأعرضھا ب، وبذلك فإنني التي تؤخذ

  ./١أ ـ اإلنتاج الحيواني// قطاع الزراعة والثروة الحيوانية :الفقھاء، وھي كما يلي

  .كاة اإلبلز  :)١(جدول 

  

                                                           
اس  )١( مجلة جامعة الملك  ".الزكاة الواجبة في اإلبل إذا زادت عن عشرين ومائة). "م٢٠٠٧( .العوران، أحمد فرَّ

 .لرفيق المصري ٩١ـ  ٨٥ق عليه ص ، والتعلي٨٢ـ  ٤٩ص ).٢(٢٠ .عبد العزيز، االقتصاد اإلسالمي

 ة الواجبمقدار الزكا إلى  من مقدار الزكاة الواجب إلى من

 بنت لبون ٤٥ ٣٦ ال شيء ٤ ١

 حقة ٦٠ ٤٦  شاة ٩ ٥

 جذعة ٧٥ ٦١ شاتان ١٤ ١٠

 بنتا لبون ٩٠ ٧٦ ثالث شياه ١٩ ١٥

 حقتان ١٢٠ ٩١ أربع شياه ٢٤ ٢٠

 ثالث بنات لبون ١٢٩ ١٢١ بنت مخاض ٣٠ ٢٥

 .)١( في كل أربعين بنت لبون، وفي كل خمسين حقة:  وھكذا القاعدة
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  .مقادير زكاة البقر  :)٢(جدول 

 مقدار الزكاة الواجب إلى  من مقدار الزكاة الواجب إلى من
 مسنتان ٨٩ ٨٠ ال شيء ٢٩ ١
 ثالث أتبعة ٩٩ ٩٠  تبيع ٣٩ ٣٠
 مسنة وتبيعان ١٠٩ ١٠٠ مسنة ٥٩ ٤٠
 مسنتان وتبيع ١١٩ ١١٠ مسنة وتبيع ٧٩ ٧٠
١٢
٠ 

ثالث مسنات أو أربع  ١٢٩
  .ةأتبع

في كل ثالثين تبيع، وفي كل : القاعدة  ــ
  .أربعين مسنة

  .مقادير زكاة األغنام : )٣(جدول 

 مقدار الزكاة الواجبة إلى من
 ال شيء ٣٩ ١
 شاة ١٢٠ ٤٠
 شاتان ٢٠٠ ١٢١
 ثالث شياه ٢٩٩ ٢٠١
 أربع شياه، وھكذا في كل مئة شاة ٣٩٩ ٣٠٠

  .امقدارھوأوعية الزكاة المعاصرة ونصابھا  :)٤(جدول 

  مقدار الزكاة  قيمة النصاب  اسم الزكاة  وعاء المال

مل  :أوالً  ة وتش روة النقدي الث
  ما يلي

  .ـ الذھب والفضة
  .ـ األوراق النقدية

ة ألغراض  ـ األوراق المالي
ھم  ل األس ارة مث التج
تثمار  ھادات االس وش

  .وغيرھا
ار  ي ألغراض االدخ ـ الحل

  .واالستثمار
  .ـ الدين على مليء

رح  ديون ويط بق ال ا س مم
دت  تحقة إن وج المس

 .ويزكى الصافي

  زكاة النقدين 
  أو 

زكاة الثروة 
  .النقدية

ادل  ا يع  ٨٥م
جراماً من الذھب 

 ٢٤عيار وسطي 
ي  د الت ي البل ف
ا  ب فيھ تحس
ا  اة أو م الزك

  يعادلھا

  % .٢,٥ـ سعر الزكاة 
  ـ وتُقوم الثروة النقدية 

وقية  ة الس ب القيم حس
  .لھا وقت حلول الزكاة

ة  ـ وتحول النقود األجنبي
رف  عر الص ب س حس
ول  ت حل ر وق الح

  .الزكاة
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 )٤(تابع جدول رقم ... 

  مقدار الزكاة  قيمة النصاب  اسم الزكاة  وعاء المال
اً  ارة :ثاني روض التج ع

  :والصناعة وتشمل
  .ـ البضاعة بكافة صورھا
  .ـ العمالء الذمم الجيدة

  )).الجيدة((ـ المدينون 
  ة األوراق التجاري -

  )).الجيدة((
  ـ األوراق المالية 

  .للمضاربة
  .ـ االستثمارات لدى البنوك
  .ـ أرصدة البنوك والنقدية 

  ويطرح مما سبق  ـ
ة ات الحال (( االلتزام
ة وم المتداول )) الخص

و  افي ھ ون الص ويك
 .الوعاء

روض اة ع زك
  التجارة

ادل  ا يع  ٨٥ـ م
جراماً من الذھب 

 ٢٤عيار وسطي 
.  

ب  وم حس ـ يق
عر ال ي س رام ف ج

ي تحسب  البلد الت
  .فيھا الزكاة

  %.٢,٥ـ سعر الزكاة 
  ـ تُقوم البضاعة على 
  .أساس القيمة الجيدة

  ـ يُقوم العمالء والذمم 
ى أساس  دنيون عل والم

  .القيمة الجيدة
ـ  تُقوم األوراق التجارة 
  .على أساس الجيد منھا
  ـ تُقوم األوراق المالية 

ة  اس القيم ى أس عل
ت حل وقية وق ول الس

  .الزكاة
  ـ تُستبعد الفوائد الربوية 

  .إن وجدت

ا  ائمة :ثالث ام الس اة األنع زك
نة، وتشمل  معظم الس

  :ما يلي
  .ـ اإلبل

ا الجاموس  البقر، يلحق بھ
  .ألنھا من جنسھا
 .ـ الغنم، بنوعيھا

ام اة األنع زك
  السائمة

  ١ـ الجدول رقم 
  ٢ـ الجدول رقم 
  ٣ـ الجدول رقم 

داول  خت الج وض
  .الحقمقادير 

ا  زروع:رابع اة ال زك
  :والثمار

  .ـ المحاصيل
  .ـ الفواكه وما في حكمھا
  ـ الخضروات وما في 

  .حكمھا
ـ كل ما يستنبت من األرض 

  .وله قيمة
ـ يخصم من القيمة أو الكمية 
النفقات الزراعية بضوابط 

  .شرعية

زروع اة ال زك
  .والثمار

ق أي  ٥ أوس
ادل  ا يع  ٦٥٣م

  .كغم
و رأي  وھ
ور  جمھ

  .)١(قھاءالف

ن %  ١٠ـ روى م ا ي م
  .السماء والعيون

ما يروى بالساقية % ٥ـ 
  .والكلفة

ة  * وص مالحظ بخص
ث  ة حي ات الزراع نفق

  :توجد عدة آراء
ات  :األول م نفق ال تخص

ا،  ة ونحوھ الزراع
ى  اة عل ب الزك وتحس

  .إجمالي الناتج
اني ات  :الث م النفق تخص

ً كان قدرھا، وتحسب  أيا
  .الزكاة على الصافي

ثالث ات  :ال م النفق تخص
ن  د ع رط أن ال تزي بش

ث دي . الثل راجح عن وال
  .ھو الرأي الثاني

                                                           
 .وما بعدھا ٣٦١، ص١ج .فقه الزكاةالقرضاوي،  :راجع  )١(
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 )٤(تابع جدول رقم ... 

  مقدار الزكاة  قيمة النصاب  اسم الزكاة  وعاء المال
اً  تغالت:خامس اة المس زك

  :ويقصد بھا
ة  ول الثابت رادات األص إي
رادات  ق إي اة لتحقي المقتن

  :مثل
ائل النق أجير وس راد ت  لـ اي

  ).لسيارات، ونحوھا(
  .ـ ايراد تأجير العقارات
  ـ أيراد أي أصل ثابت 

  .مؤجر 

   ٨٥ـ ما يعادل  زكاة مستغالت
ن  اً م جرام
ار  ذھب عي ال

  . ٢٤وسطي 
  ـ يقوم حسب 

رام  عر الج س
ي  د الت ي البل ف
ا  ب فيھ تحس

  .الزكاة

  ـ سعر الزكاة 
ن %.٢,٥ افي .م ص

رح  د ط رادات بع اإلي
ات  اق األصل ( النفق نف

ثابت، ونفقات حاجات ال
أصلية لصاحب األصل 

إذا ) وأي ديون مسددة ف
اب  اقي النص غ الب بل
عر  ه بالس ب زكات تحس

ف راجح . اآلن و ال وھ
  .عندي

اً  ب:سادس اة كس زك
  :منھا مثالً .العمل

  .ـ المرتبات واألجور
  .ـ المكافآت والحوافز

  ـ إيرادات المھن الحرة 
ون، ( امون، المھندس المح

ا احون، األطب ي المس ء ف
ة،  ادات الخاص العي
اريون  بون، االستش المحاس

  )وغيرھم
ات  بق نفق ا س م مم يخص
الحاجات األصلية، والمسدد 
دفوع  ديون والم ن ال الً م فع

 .لشراء أشياء ونحوھا

ادل  زكاة كسب عمل ا يع  ٨٥ـ م
ن  اً م جرام
ار  ذھب عي ال

  .٢٤وسطي 
  ـ يقوم حسب 

رام  عر الج س
ي  د الت ي البل ف
ا  ب فيھ تحس

  .الزكاة

من %٢,٥سعر الزكاة ـ
رادات،  افي اإلي ص
ات  م نفق د خص بع
الحصول على اإليراد 
ات  ات الحاج ونفق
ديون  لية وال األص

  .المدفوعة
  ـ إذا وصل صافي 

اب  اء النص الوع
ى  ذكور يزك الم

  .بالسعر اآلنف

زكاة الركاز وما في :سابعاً 
  :حكمه

نفط ادن، ال وز، المع ) ـ الكن
ي  ونحوھا من المعادن الت

تخرج م اطن تس ن ب
  .األرض أو من البحار

ادل  زكاة ركاز ا يع  ٨٥ـ م
ن  اً م جرام
ار  ذھب عي ال

  . ٢٤وسطي 
  ـ يقوم حسب 

رام  عر الج س
ي  د الت ي البل ف
ا  ب فيھ تحس

  .الزكاة

اة  إذا % ٢٠ـ سعر الزك
ة، أو  دون كلف ان ب ك

بعد خصم نفقات %٢,٥
ى  اً عل اليف قياس التك
زكاة عروض التجارة، 
ة  ي حال ك ف وذل

ركات ال نع الش ي تص ت
  .المعادن أو البترول
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 )٤(تابع جدول رقم ... 

  مقدار الزكاة  قيمة النصاب  اسم الزكاة  وعاء المال
ا  ب :ثامن ي حس اة الحل زك

  :األحوال التالية
ي  ة وف راض الزين ـ ألغ

  .دود المعتادح
ر  ة وأكث راض الزين ـ ألغ

  .من المعتاد
 ـ الحلي ألغراض االستثمار

ي ي ف اة الحل ـ زك
دود ال اد ال ح معت
  .زكاة عليه

ـ الزكاة في الزيادة 
اد  ن المعت ع
تثمار  واالس
ة  ب القيم بحس

  .السوفية له

 
  ـــــــ

ادل  ا يع  ٨٥ـ م
ن  اً م جرام

  الذھب
ادل  ا يع  ٨٥ـ م

 ً   جراما

 
  ــــــــــــ

اة  عر الزك % ٢,٥ـ س
ن  ادة ع ة الزي ن قيم م

  .المعتاد
  .ـ مثل سابقتھا

اب  ا حس ة يمكنن مالحظ
ة الحق الواجب بالط ريق

  : التالية
ذھب(( × وزن ال

سعر × % ٢.٥× عياره
ذھب النقي  الغرام من ال
اة  وب الزك وم وج ي

وم( ى ) مقس  ٢٤عل
  .)١())العيار الوسطي(

عا  ى :تاس ديون عل اة ال زك
  :حسب التالي:الغير

ى  ـ دين مرجو التحصيل عل
  .مليء

 ـ دين غير مرجو التحصيل
يله( ي تحص كوك ف ، )مش

 .على غير مليء

 
  نزكاة دي
  يزكى 
  ال يزكى

ادل  ا يع  ٨٥ـ م
 جراماً من الذھب

عند جمھور فقط % ٢,٥
اء  يله الفقھ د تحص عن

  .ولحول واحد

را اة األوراق:عاش زك
  :المالية

  ـ األسھم المتخذة للتجارة 
وق  ي الس داول ف والت

  .المالي
  ـ األسھم ألغراض 

اح  ى األرب ول عل الحص
اربة  رض المض يس لغ ول

  .بل لالقتناء
  .بفائدة ـ السندات

دى  ـ الصكوك االستثمارية ل
  .المصارف اإلسالمية

 
  .زكاة التجارة

  
تغالت  اة المس زك
  على األرباح فقط

  زكاة النقدين
  

  زكاة النقدين

 
ادل  ا يع  ٨٥ـ م

ن  اً م جرام
  .الذھب

ادل  ا يع  ٨٥ـ م
ن  اً م جرام

  .الذھب
ن  ٨٥ اً م جرام

  .الذھب

 
ة % ٢,٥ ن القيم م

ھم  وقية لألس الس
  .وأرباحھا

  
افي  %٢,٥ ن ص م

ل  ى وص رادات مت اإلي
  .النصاب

ا % ٢,٥ ن قيمتھ م
د فھي  االسمية أما الفوائ
ي  ق ف ث ينف ب خبي كس

  .وجوه البر
ا % ٢,٥ ن قيمتھ م

  .السوقية

                                                           
م الصادر عن صندوق الزكاة بدولة قطر؛ نقالً عن محمد ١٩٩٩لشھر يونيو  ٨عدد " النماء"نشرة : راجع  )١(

دار المحراب، . ٣ج .أصول اإلفتاء واالجتھاد التطبيقي في نظريات فقه الدعوة اإلسالمية .أحمد الراشد
  .٤٠٥ص
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  .دثةجدول الزكاة المعاصرة في ضوء األنشطة المستح :)٥(جدول 

  مقدار الحق الواجب  قيمة النصاب  اسم الزكاة  وعاء المال
في اط المستش اة نش ات زك

  والعيادات الطبية
  )يطبق عليه زكاة المستغالت(

 ٨٥ـ ما يعادل   زكاة المستغالت
جراماً من الذھب 

عيار وسطي 
٢٤.  

ھناك رأيان في سعر 
  : زكاتھا

من صافي %. ٢,٥ـ 
اإليرادات وھو 
  .الراجح عندي

من صافي  % .١٠ـ 
  اإليرادات

ادق . اة الفن ه (زك ق علي يطب
  )زكاة المستغالت

 ٨٥ـ ما يعادل   تزكاة المستغال
جراماً من الذھب 

عيار وسطي 
٢٤.  

ھناك رأيان في سعر 
  : زكاتھا

من صافي %. ٢,٥ـ 
اإليرادات وھو 
  .الراجح عندي

من صافي  % .١٠ـ 
  اإليرادات

يدليات اة الص ه (زك ق علي يطب
  )زكاة عروض التجارة

زكاة عروض 
  التجارة

 ٨٥ـ ما يعادل 
جراماً من الذھب 

عيار وسطي 
٢٤.  

من صافي . %٢,٥ـ 
  .اإليرادات

ة  تثمارات العقاري اة االس زك
روض ( اة ع ه زك ق علي يطب

  )التجارة

زكاة عروض 
  التجارة

 ٨٥ـ ما يعادل 
جراماً من الذھب 

عيار وسطي 
٢٤.  

من صافي %. ٢,٥ـ 
  .اإليرادات

ة  اءات العقاري اة اإلنش زك
روض ( اة ع ه زك ق علي يطب

  )التجارة

زكاة عروض 
  التجارة

 ٨٥ـ ما يعادل 
اماً من الذھب جر

عيار وسطي 
٢٤.  

من صافي %. ٢,٥ـ 
  .اإليرادات

ماك  زارع األس اة م زك
  .والدواجن

زكاة 
/ المستغالت

زكاة عروض 
  التجارة

 ٨٥ـ ما يعادل 
جراماً من الذھب 

عيار وسطي 
٢٤.  

  فيه رأيان 
من صافي %. ٢,٥ـ 

  .اإليرادات
  .وھو الراجح عندي

  % .١٠ـ 
ل ل العس اة مناح ق ( زك يطب

  )أحكام زكاة العسلعليھا 
 ٨٥ـ ما يعادل   زكاة العسل

جراماً من الذھب 
عيار وسطي 

٢٤.  

من صافي % ١٠ـ 
  .الناتج
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 )٥(تابع جدول رقم 

  مقدار الحق الواجب  قيمة النصاب  اسم الزكاة  وعاء المال
م  وان الالح زارع الحي اة م زك

  .واأللبان ونحوھا
/ زكاة المستغالت
زكاة عروض 

  التجارة

 ٨٥ـ ما يعادل 
جراماً من 

الذھب عيار 
  .٢٤وسطي 

  فيه رأيان 
من صافي %. ٢,٥ـ 

  .اإليرادات
  .وھو الراجح عندي

  % .١٠ـ 
االت  دمات االتص اة خ زك

ارات،  ا (( واالستش ق عليھ يطب
  )أحكام زكاة المھن الحرة

 ٨٥ـ ما يعادل  زكاة المھن الحرة
جراماً من 

الذھب عيار 
  .٢٤وسطي 

من صافي %. ٢,٥ـ 
  .اإليرادات

  

        يضاف إليھا أية أموال مستجدة

  .كاة في دائرة الصرف إلى مستحقيھاصرف الز :)٦(جدول 

ة المنصوص   أ ـ عدد المصارف الثماني
ة  ي اآلي ا ف  ٦٠عليھ
  من سورة التوبة

توعب بحسب  تس
ا  وجودھ
  وحصيلة الزكاة

ديوان : مالحظة يترك لھيئة ال
ي  ناف الت ر األص تقري
ن  رف م ي الص توعبھا ف تس

ي ل لةالحص ى ك بتھا عل ، ونس
  .مصرف منھا

اة   ب ـ دفع القيمة دفع القيمة في الزك
  العينية محل خالف

ع  ة أنف ع القيم ودف
دف  ق ھ لتحقي

  الديوان

وائح  ع ل ة وض رك للھيئ يت
دفع  ة ب ا عالق ي لھ ذ الت التفي

  .القيمة
ج ـ مسئولية 

  .الديوان
وال  مسئول عن األم

  الظاھرة
ي   ف ف مختل

ن  ئوليته ع مس
  .باطنةاألموال ال

وائح  ع ل ة وض رك للھيئ يت
ال  وع الم ة بن ذ الخاص التنفي

  .والمسؤليات
دم   .د ـ نقل الزكاة ل ع ل األص النق

ات ن المحلي ، إذا م
وال  ت ألم احتاج

  .١الزكاة

ينقل الفائض من  
ى  ات إل المحلي

  .المركز

ل أو  ذ للنق وائح تنفي ع ل يوض
ي  ة المصروف ف ه وكمي عدم
ات  ات، واختصاص المحلي

  .الصرف فيھا
        أية أمور أخرى 

  

                                                           
أبحاث في  .وآخرون .محمد. د ،األشقر  :األصل التوزيع في الموطن وعدم النقل، إال لمصلحة راجحة، راجع  )١(

 .٤٩٤ـ ٤٥٣ص  .قضايا الزكاة المعاصرة
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  الخاتمة والنتائج

دقيق  وم بواجب الت اة ليق وان الزك قامت ھذه الدراسة بتصميم برنامج للمدقق الشرعي في دي
ا كل  د منھ ي يفي ة الت ذ العام وائح التنفي انون ول ه الق الشرعي على الديوان بكفاءة عالية، ووفرت ل

وان ليضيف للق ذ لانون أو ديوان زكاة، وتركت الخصوصية لكل دي وائح التنفي قالمل مقاصد ل حق
ا  وب توافرھ ة والشرعية المطل التشريع من فرض الزكاة، وتحقيق أعلى درجة من الشفافية المالي

  :في أي تطبيق لجزيئات النظام االقتصادي اإلسالمي، وتوصلت إلى النتائج التالية

ة :لزكاة، ھيالرئيسة للتدقيق الشرعي على ديوان ا المبادئأرست ھذه الدراسة  .١ ة الدول  والي
عمل في ستقاللية االباإلضافة إلى  ؛توسيع قاعدة الوعاءو، إلزامية الزكاةوعلى الديوان، 

ديوان اة، ؛ وال ة للزك روط العام رعي بالش دقق الش ة الم اة، ومعرف زام بمصارف الزك االلت
 .ومحلية صرفھا ليظھر أثرھا في المجتمع

رعية .٢ ة الش ة الرقاب ة طريق ددت الدراس اة ح وان الزك ى دي ة  ؛عل ة الحق ابقة، ورقاب ة س رقاب
 .والشفافية من التطبيق الشرعيلتحقيق أعلى درجة 

و .٣ ي يجب أن تت ة الت اة، الصفات األخالقي وان الزك ى دي فر ابينت صفات المدقق الشرعي عل
ي  دقق والف املالم ذا  ينع مت، وك ن الس ع، وحس ة، والتواض ن األمان اة، م وان الزك ي دي ف

ً لعلمية الشرعية كون عمله منصبالمواصفات ا ركن الثالث  ا ة ھي ال ادة مالي ق عب ى تطبي عل
 .من أركان اإلسالم، كما بينت أسلوب عمله في الديوان

اة،  .٤ وان الزك ي دي رعي ف دقق الش وظيفي للم د الوصف ال م تحدي ا تت دقيق كم دف الت دد ھ ح
ديوان، واختصاصات  ى ال رعي عل ؤوليات الش امجومس رعي، وبرن دقق الش ي  الم ه ف عمل

 .الديوان

ر، ليحقق  .٥ يم عم د الحل د عب دكتور محم ل ال رح من قب اة مقت انون زك ديل ق ادئقمت بتع  المب
كالرئيسة للتدقيق الشرعي على ديوان الزك دقيق الشرعي، وذل امج  اة، وأھداف الت وفق برن

 .عمل المدقق الشرعي

ة الشرعية في ال .٦ ارير الرقاب د من الحذر الشديد من أن تصبح تق ا في بعضال ب  ديوان كم
ا نم أ فيھ دقيق المصارف اإلسالمية المنشئة بمكاسب خبيثة وھمية، تعب دون الت دقيق ب اذج الت

 .على التطبيق الھيئة الشرعية بشكل حقيقيواطالع فال بد من التدقيق الحقيقي  الشرعي؛

ل .٧ ھل العم ة تس وائح تنفيذي امل ،وضعت ل دقق والع ا الم ع إليھ ال وويرج ديوان، ح ي ال ن ف
وائح عمل  فادة منھا،ليھا، وجعلتھا في جداول ليسھل اإلاالحتياج إ ةواعتبارھا ل يمكن  ،مرن

 .أن يضاف إليھا ما يستجد، أو يغير فيھا ما له خصوصية للقطر المنفذ للقانون
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   المراجـــعقائمة 

قر؛  - داألش ه .محم رة . )م٢٠٠٤( .وزمالئ اة المعاص ايا الزك ي قض اث ف دار . ٣ط .أبح
  .األردن .النفائس

وتيا - ونس ،لبھ ن ي ـ١٠٥١( .منصور ب اع .)م١٦٤٠=ھ تن اإلقن ن م اع ع اف القن ، دار كش
 .الكتب العلمية، د ت

السياسة الشرعية في إصالح الراعي  ..)ت.د( .ابن تيمية، شيخ اإلسالم أحمد بن عبد الحليم -
 .بيروت، دار الكتب العلمية .والرعية

اء - ن العلم ة م ب  .جماع ة بحس نوات مختلف دس ة .المجل وعة الفقھي دار وزارة  .الموس إص
  .األوقاف الكويتية

د هللا الجويني، الجويني - ن عب ك ب د المل الي عب و المع ـ ٤٧٨ـ ت٤١٩( .إمام الحرمين أب  .)ھ
م  .)م١٩٧٩( اث الظل ي التي م ف اث األم اثي(غي د  .)الغي ؤاد عب ي، وف ق مصطفى حلم تحقي

 المنعم أحمد، دار الدعوة، االسكندرية، 

 .دار الفكر .المحلى باآلثار. )د ت( .أبو محمد علي بن أحمد زم،ابن ح -

 .بدون دار الفكر، .شرح مختصر خليل .)م١٦٩٠) (ھـ١١٠١( .محمد بن عبد هللا ،الخرشي -

و داود - تاني ،أب عث السجس ن األش ليمان ب و داود .س نن أب ة،  .س ار الدولي ت األفك داد بي إع
 .بدون تاريخ .الرياض

  .دمشق .دار الفكر .الفقه اإلسالمي وأدلته. )١٩٨٩( .الزحيلي، وھبة -

يم - د الحك د عب ر، محم المية). "م١٩٩٨( .زعي وك اإلس ي البن رعية ف ة الش ة  ".الرقاب مجل
 .دبي  ).٢٠٤(. االقتصاد اإلسالمي

اة . )م١٩٩٥( .أحمد علي محمد ،الساعوري - ة لنظام الزك ة واإلداري الرقابة الشرعية والمالي
اده ومضامينهالمعاصر في السودان، اإل اة أبع د اإلسالمي . ١ط .طار المؤسسي للزك المعھ

  .جدة .٢٢وقائع ندوة رقم  .للبحوث والتدريب

ً  .حسين ،شحاتة - مكتبة اإلعالم،  .دار التوزيع والنشر .محاسبة الزكاة مفھوماً ونظاماً وتطبيقا
 .بدون ت .القاھرة

، اري بشرح صحيح البخاريفتح الب .)ھـ٨٥٢ـ٧٧٣(. أحمد بن علي ابن حجر ،العسقالني -
 .ط بيت األفكار الدولية، الرياض، بدون ت

يم ،عمر - د الحل دة، ( .محمد عب ـ١٤٢٢ذو القع اة). "ھ انون عصري للزك ة  ".مشروع ق مجل
 .دبي ).٢٤٨( .االقتصاد اإلسالمي
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 .م١٩٩٣، ٢١، مؤسسة الرسالة، بيروت، طفقه الزكاةالقرضاوي، يوسف،  -

ق المعاصر .)م١٩٩٤/ھـ١٤١٥( .القرضاوي؛ يوسف - اة في التطبي  .كي تنجح مؤسسة الزك
  .١رقم ... سلسلة محاضرات .المعھد اإلسالمي للبحوث والتدريب. ١ط

اد .أبو عبد هللا محمد بن أبي بكر ،ابن القيم الجوزية - ر العب ، ط السنة زاد المعاد في ھدي خي
 .، بدونالمحمدية

بدائع الصنائع في ، )ھـ ٥٨٧(. )٢٠٠٣( .دعالء الدين أبو بكر بن مسعود بن أحم ،الكاساني -
  .بيروت .دار الكتب العلمية .ترتيب الشرائع

دادي ،الماوردي - ن حبيب البصري البغ د ب ن محم ي ب ـ٤٥٠(. )١٩٩٤( .أبو الحسن عل  .)ھ
  .بيروت .دار الكتاب العربي. ٢ط . األحكام السلطانية والواليات الدينية

داديأبو الحسن علي بن محمد ب ،الماوردي - ـ٤٥٠(  .ن حبيب البصري البغ دين ، )ھ أدب ال
 .بدون .لبنان .بيروت .دار الكتب العلمية .والدنيا

ري - ونس ،المص ق ي ـ١٤٢٢( .رفي ديون".)م٢٠٠٢/ھ اة ال د  ".زك ك عب ة المل ة جامع مجل
  .)١٤(االقتصاد اإلسالمي،  .العزيز

ري - ونس ،المص ق ي ـ٢٠٠١/١٤٢٢( .رفي الم"). ھ ي اإلس اء ف ة  ".النم اد مجل االقتص
 .دبي ).٢٤٢( والحلقة الثانية ).٢٤١( ١الحلقة  .اإلسالمي

ر المواد العلمية لبرنامج التدريب على تطبيق الزكاة في المجتمع اإلسالمي المعاصر - ، تحري
 . م١٩٩٥، المعھد اإلسالمي، ٣٣ندوة رقم  .منذر قحف

د ،ابن نجيم - ـ  ٩٧٠( .زين الدين بن إبراھيم بن محم ز البح .)م١٥٦٣ -ھ ر الرائق شرح كن
 . بدون تاريخ .القاھرة .دار الكتاب اإلسالمي .الدقائق

ن الحجاج القشيري - لم .النيسابوري، أبو الحسين مسلم ب د  .صحيح مس ؤاد عب د ف رقيم محم ت
 .بدون تاريخ القاھرة، .عيسى البابي الحلبيفيصل دار إحياء التراث العربي  .الباقي

روت، منسوخة راجالخ .أبو يوسف، يعقوب بن إبراھيم - ، موسوعة الخراج، دار المعرفة، بي
 .ھـ، بدون تاريخ١٣٠٢عن طبعة بوالق


