
 
  



 

  صوت شكر
  

 ر نصر الدين والدكتمنهم وأخص  يدونأيو يإلى الذين أعانون يقدم شكرُأ    

امج نبر( بعنوان   ىثوعندما أتيت أسأل عن بح يفضل المولى الذى فاجأن

لديهم فى إدارة البحوث ) الداعية الظاعن،وكذلك كيفية جباية االنعام فى زالنجى

لى  يساسيات الزكاة وكان تحدأالي لعلوم الزكاة لماذا ال تكتب فى بالمعهد الع

  .وتوكلت على الحي الذى ال يموت 

شكرى الى االستاذ عبد االله محمد احمد رئيس قسم الفقه بالمعهد العالى     

  .لعلوم الزكاة الشرافه على هذا البحث

قديم معلومات بت يلألخ محمد مكاوى بإدارة تخطيط الجباية األتحاد يوشكر  

  . هامة عن منشور المستغالت 

وشكرى .نة مكتبة الزكاة باالمانة العامةوشكري لألخت خديجة محمد أمي  

وكل الذين ساهموا ولم .،وعبير على يسخوات الطابعات اسيا احمد محمدينلال

  .يرد ذكرهم

  

  

  

  محمد محمد الحسن العاص

  ديوان الزكاة والية غرب كردفان

  م2004/أبريل /1
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  تمهيد
يرتكزعلى االنصال الفردى مابين المكلفين هذا البحث   أساسيات جباية الزكاة   

عند ما تقوم بينهما عالقات بينية،بهدف الوصول الى مقدار الزكاة . والعاملين عليها
الواجبة على المكلف،أساسها التفاعل المؤدى الى االفصاح عن مقدار الزكاة 

   .جبة الوا
من القواعداالكثر أهمية عند جمع المعلومات هى التعمق فى فهم التجربة التى (

يمر بها عميلك فى الوقت الحاضر ،وعمالئك ليسوا دائما قادرين على االفصاح 
عن االسلوب الواجب اتباعه للتفاعل معك ولكنهم قادرين على مساعدتك فى فهم 

اليه  الحاضر وما يتطلعون وضعهم  وكصورة حقيقية صادقةعنتوقعاتهم وأن يعط
   1)فعال
  : ــةعين
حتى غدت هادية لهم  ت أثرت فى مواطنيها انتعرض فى هذا البحث لحضار    

دودها وأثرت فى منطق حدت عوت ةالصينيمنها الحضارة . في أعمالهم المختلفة 

 - دول  -الجميع شركات  هدارة اليابانية نموذج يتمنااخرى كاليابان وغدت اإل

  .افراد 

 يفى العمل التجارخرين،اإلنسان نحو مصالحه المادية دون إعتبار لآل ىسع    

ى على كل غخذ الطابع يطأو ينفس ...يوكل القطاعات المدرة للدخل يردد نفس

حدى الكتاب والمفكرين فى طرق هذا الموضوع عبر كتابات أخالقيات  اشىء مم

  .اإلدارة 

  

متثال إلقانونياً فى ا –ر ما تحمل بعداً رسمياً بقدي خالقيات اإلدارة فهأ"    

حيث أنها ترى فيهما إلى حد  –تزام بالقوانين المشروعة وتعليمات الشركة لواإل

 يف يفهى ذات بعد إجتماع –كبير تعبيراً عن القيم الرسمية التى يتبناها المجتمع 

 ةلحلتزمها بما هو صحيح وجيد مما يمثل  مصالح األطراف األخرى ومصإ

  )3(" المجتمع 
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م .ق479 - 551وكنفشيوس  الصين الكبيرلح إلى مصط ةبسشية نوإن الكونف"  

كانت تقوم على مبدأ الطاو وهو سبيل الفضيلة والطريق المستقيم ، إذا سارت 

وإذا إنزوت عنه زدهرت وعم الخير وإنتشر،إعليه البالد تقدمت والوظائف 

: التى تتميز بست عشر ميزة منها  عتزل الناس أو الشخصياتإتراجعت البالد و

وتقوم الكنفوشية على المح الوظائف وعم الفقر وإنتش،ستقامة اإلخالص الماإل

، التودد إلى الناس، تولى الوظيفة الرسمية،خالقيةبالحكماء المثالية األ ءاإلقتدا

  العمل

تعريبعبد الرحمن .كتاب االدارة بالعمالء-سانريتشارددويتلى،ديان هي/1

  262سلسلة اصدارات بميك بدون تأريخ صفحة.توفبق

ي الخ والواقع إن هذه المثل بطابعها العمل...النزيه المنفرد وحسن السلوك  

  )1( .ةإلى الطريق المستقيم فى السلوك والوظيف يت نموذجاً للمواطن الصينلشك

إرتكز على اإلرث التاريخى  يالجديد الذي ذج اليابانإن السمة األساسية للنمو"   

من ي من جهة واألشكال الحديثة والمعاصرة للتطور اإلقتصاد ياليابان يالقيم

ال  ازن بين نوعين من العوامل وتمثل فى هذا الجمع المتميز والمت –جهة أخرى 

 نولوجياكمثل الت،الصلبة والناعمةالتوازن بين العوامل الصلبة يجتمعان عادة،أي

 يالنظام اإلنتاج،ةوالمرون واألخالقيات،الكم والجودة،األعتماديةياإلقتصادواإلنسان،

بيرة والوثبة الك يبيتر دراكرالتقليد اإلبداعه واالبتكار فيما أسما يوالعمل  التقليد

وهذه السمة األساسية من خالل التفاصيل الصغيرة،وميزة الفخامة عبر الصفر،

  )2( " ثنينإلا  انين يسمون أساتذةجعلت الياب يالتي ه

 خاصة الكونفوشية مما نتج عنها ةالصينيثراليابانين بالحضارةأيرجع ذلك لت    

تلهم المديرين اليابانين تنقسم  ةهذه المرون إن يالمرونة األخالقية للسمورا( 

الشجاعة واجب امة،الصدق ،اإلستق: إلى مجموعة من الفضائل األخالقية مثل 

قتصاد واإلالتأدب،الشرف،التضحية بالذات، روح الجرأة اتى،ذإلنضباط الا،ءالوال

   )3(" الخ...  نفاقاإل يف
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  -:منهج البحث 

ينبنى هذا البحث على التجربة والمالحظة من خالل تجربة الزكاة فى     

نوضح فيه ما يجب على العامل عليها  والمكلف منفردين .السودان نموذجا 

  .ومجتمعين 

  .لمقدمة نتعرف على ادارة الجباية ومكتبها ومحتوياته فى ا     

فى الفصل  االول وفى المبحث االول تعريف ألساسيات جباية الزكاة ،لغة     

  .واصطالحا

وافشاء عناصر وصفات عامل الجباية وهى الوسطية واالعتدال،- :المبحث الثاتى 

  .السالم ،والدافعية ،والتدريب

ة الزكاة التى ترتكز على االتصال الفردى ،وفيها خطوات جباي - :المبحث الثالث

اجالس  مقدار الزكاة، ،،والمسح الميدانى نتعرف على الخارطة الجغرافية

  ،رفض تقديم االقرار،أو مستندأو بيان االقناع،سداد الزكاة ،المكلف،مناقشة المكلف

ا بعنوان الحق المعلوم فيه أسباب اختيار عنوان ومادة هذ -:الفصل الثانى 

  .الفصل

  عن عروض التجارة-:المبحث االول  

  عن وعاء المستقالت-:المبحث الثانى 

  عن وعاء المهن الحرة-:المبحث الثالث

  عن المال المستفاد-:المبحث الرابع

  المبحث الخامس عن وعاء الزروع 

  عن االنعام- :المبحث السادس

  مصروفات الجباية -:الفصل الثالث

  .لمالحق،والمصادر،والمراجعوفى النهاية خاتمة البحث،وا



 

  

  ات ـــــــويــــالمحت 
 مقدمة 

  : الفصل االول 

 أساسيات جباية الزكاة 

  تعريفها  
 عناصر وسمات عامل الجباية 

 الوسطية واإلعتدال  

 إفشاء السالم  

 الدافعية 

 التدريب 

 خطوات جباية الزكاة  

  الخارطة الجغرافية 
 المسح الميدانى  

 اإلقرار 

 تسليم اإلقرار  

 مات المسح الميدانىلويف معتصن 

 مقدار زكاة المكلف  

 اجالس المكلف  

 مناقشة المكاف 

 اإلقناع 

 سداد الزكاة 



 

 
  : الفصل الثاني 

  الحق المعلوم  
  توطئة  
  وعاء عروض التجارة  
 وعاء المستغالت  

 وعاء المهن الحرة 

 وعاء المال المستفاد 

 وعاء الزروع 

 وعاء االنعام 

 :الفصل الثالث 

 ةالجباي مصروفات 
 الخاتمة  

 المالحق 

 المصادر والمراجع 



 

  :المقدمة
  
عمله بدون تدريب  أالعمل فى جباية الزكاة يعتمد على العامل عليها الذى يبد  

على العمل ويمارس عمله مباشرة من الشرح الذى يقدم له مع التدريب  ينظر

الخطوة  يمأه يفإنه ال يدركانت ي ذا غاب لظروف أإعلى طريقة العمل ف يالعمل

، لهذا وضعنا أساسيات جباية الزكاة تواجهه يعضالت التالتالية وكيفية حل الم

مل فى األعمال اإلدارية فى السودان فهذه األساسيات االع يتجميعاً لألدب الشفاه

  .مارسها العاملين لكنها غير مكتوبة وحتى المكتوبة ال يعرفها بعض العاملين 

، وتعريفاألساسيات وركائزها لدراسة خطوات العمل فى كل وعاءانوضح فى هذه 

.  

  .في البدء نتعرف على إدارة جباية الزكاة محتوياتها ومكوناتها 

  
  :االدارة العامة لتخطيط الجباية*
  .االشراف مركزيا وميدانيا على الواليات واالمانات المختصة  فيما يلى الجباية/1

ية واالمانات  المختصة وتنسيقها والتعبير عنها  اصدار الموجهات لخطط الجبا/ 2

  .من خالل الخطة الجامعة

المبادرة باقتراح التشريعات الستيعاب المستجدات فى هيئات االموال وطرق /3

  .الجباية

يار االساليب والوسائل االنسب للعمل فى لسياسات االمثل ،واختالمبادرة بتبنى ا/4

  .عة العمل فيها كل وعاء،وبكل أمانة بما يناسب طبي

ايجاد الصيغ المناسبة لتبادل الخبرات فى مجال مع الجهات المماثلة داخل /5

  .وخارج البالد

االشراف على حصر وجمع المعلومات الخاصة باوعية الزكاة واالموال /6

،وتنمية هذه المعلومات الغراض التخطيط وتطوير الجباية واتسيق دخلوها

  .ومات المطلوبة الغراض الجبايةلععالقات الديوان مع نظام الم



 

  .واتحتها لالعتباربها،والقياس عليها ،توثيق تجربة الزكاة/7

رفع كفاءة العاملين فى الجباية عن طريق التدريب لتجويد االداء واستيعاب /8

  .المستجدات

  .المبادرة بما يناسب كل فئة من المكلفين من أنواع الخطاب/9

قويم االداء وتدارك االنحرافات وفق معايير متابعة تنفيذ خطة الجباية وت/.1

  .معلومة

القضايا والمشكالت المتعلقةبعمل الجباية وايجاد الحلول المناسبة استقبال /11

  1).وتوجيه المنشورات بشأنها،واستصدارالرأى والقرار متى لزم

  

"  14"م سلسلة بحوث الزكاة1..2الدليل الفقهى والتعريفى لديوان الزكاة لعام /1

     .لناشر االمانة العامة لديوان الزكاةا.

  
  :دائرة تخطيط الجباية

  - :تتكون من عدة ادارات هى     
  .ادارة الزروع /1
  .ادارة االنعام/2
  .ادارة عروض التجارة/3
  .ة المغتربينادار/4
  ادارة اموال أخرى/5
   .ادارة الدراسات والمعلومات/6



 

  :مكتب الجباية 
  

  :محتويات هذا المكتب وهي يجب أن نعرف             

  

  قوى عاملة  .1

 ملفات .2

 دواليب لحفظ الملفات .3

 أدوات مكتبية كالورق والدفاتر وغيرها ممايسير العمل  .4

 ترابيز مكتب بكراسيها  .5

 كراسي جلوس للمكلفين  .6

 سيارات  .7

 بيئة عمل صالحة .8

 معينات أخرى لم تذكر .9

 خطة عمل متكاملة .10
  

افياً على المناطق المختلفة وأنواع يقسم العمل إلى شعب جبائية مقسمة جغر   

  .تلك االنشطة 

سامية تتطلع إليها ومن  هفي هذا الموضوع إرتكزنا على اساسيات الجباية كفاي

بر زكاة المال الباطن المتمثل إشعاعها إستخلصنا خطوات الجباية التي تنفذ ع

  :في

  وعاء زكاة عروض التجارة ) أ(

 وعاء زكاة المستغالت )ب(

 الحرةالمهن ) ج(

  المال المستفاد ) د(



 

  

  :وكذلك المال الظاهر المتمثل في 
  زكاة الزروع  ) أ(

 زكاة االنعام  ) ب(

  الجباية مصروفات   هىظل زكاة الزروع واالنعام          

  .وفي النهاية نضع خاتمة ومعها مالحق ومصادر ومراجع هذا الموضوع

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

 :الفصل األول 
  

  أساسيات جباية الزكاة
  تعريفها ول المبحث اال -

  عناصر وسمات عامل الجباية:المبحث الثانى 

 الوسطية واإلعتدال  -

 إفشاء السالم  -

 الدافعية -

 التدريب -

  خطوات جباية الزكاة: المبحث الثالث
  الخارطة الجغرافية -
 يالمسح الميدان -
 اإلقرار -

 تسليم اإلقرار  -

 يات المسح الميدانلومتصنيف مع -
 لف زكاة المكمقدار  -

 لف المكاجالس  -

 كافالمناقشة م -

 اإلقناع -

 سداد الزكاة  -

  .رفض تقديم اإلقرار او مستند او بيان -
 

  
  
  

                                        



 

  االول الفصل  
  أساسيات جباية الزكاة

  )تعريفها ( 
قواعدنا على هدى ي ن أساسيات  جباية الزكاة  نبنعوفى موضوع بحثنا      

اد سفالإلى  يدؤحق اآلخر ي على حق يتعدىأي  الدين الحنيف الذى أوضح أن 

  .هذه الحياة الدنيا  يف

  :األساسيات 
          يلجباية الزكاة عبر خطوات يقودها هذا البعد األخالقي هى البعد القيم   

  .كل  أعمالنا مع المكلفين خاصة واألخرين عامة ي ف "الدين المعاملة"

  

  :الجباية 
  :لغـــة 

  .جمعه : اج والماء والحوض يجباه ويجبيه الخري جب و يجب" 

  إذا لم تجتبوا ديناراً وال درهماً ؟ انتم كيف : هريرة  يوفى حديث أب

  )2(" نهاوهو إستخراج األموال من مظا -إفتعال من الجباية : اإلجتباء 

  :تعريف الزكاة

 :مصدر زكاالشىء اذا نما وزاد وزكا فالن اذا صلح ،فالزكاة هى : الزكاة لغة"

  .البركة والنماء والطهارة والصالح

 ،الطهارة والنماء والبركة والمدح:وأصل الزكاة فى الغة :قال فى لسان العرب 

  .وكله قد استعمل فى القران الكريم والحديث 

وكل .أن أصل مادة زكا الزرع  يزكو زكاء:كما قال الواحدى وغيره  –واالظهر 

  2".شىء ازداد فقد زكا

  :اصطالحا
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هو تمليك مال عينه الشارع لمستحقه مع قطع :فى اصطالح الفقهاء  ومعناها 

وقيل هى حق واجب هللا تعالى فى مال  ...المنفعة عن المملك من كل وجه

  .3"معين

وهى الزكاة على وجه التخصيص والصدقات المعلومة القدر وهى حق في " 

  .أو لعل المعنى أشمل من هذا وأكبر .. أموال المؤمنين 

ن للمحتاجين و المحرومين حقاً في األموال هو شعور بفضل اهللا من الشعور بأ

عوري من ربقة فوق ما فيه من تحرر شجهة،وبآصره اإلنسانية من جهة،

اعية لتكافل أألمه كلها الوقت ذاته ضمانة اجتم الحرص والشح وهو في

  فهي .وتعاونها

  
 541مصدر السابق صنفس ال )2(

الجزء -الدار البيضاء- كتاب فقه الزكاة الناشر دار المعرفة.القرضاوى/2

  6- 5بدون تأريخ صفحة.االول

  

  وذكرها هنا .. وعالم الواقع سواء ذات دالالت شتى في عالم الضمير،فريضة  

فوق أنه يرسم خطاً في مالمح النفس المؤمنة فهو حلقة من حلقات العالج للشح 

  )2() في السورة  والحرص

وأقيموا الصالة وآتوا الزكاة وأقرضوا اهللا قرضاً حسناً وما  {:  اهللا تعالى قال 

سورة  } ).2...(تقدموا ألنفسكم من خير تجدوه عند اهللا وهو خيراً وأعظم أجراً 

  المزمل 

  ..يفترض االسم وينفق المسمى  ،الصدقه زكاة،والزكاة صدقه

هرة ألهلها رصدة للنماء إما بنفسها أو بالعمل فيها طوالزكاة تجب في األموال الم

فالظاهره ماال ظاهرة  باطنه،: المزكاة ضربان  ألموالومعونة ألهل السهمان و

  1"والباطنة ما أمكن اخفاوه من الذهباوهء كالزروع والثمار والمواشي،يمكن إخف
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  المبحث الثانى

  

  عناصروسمات عامل الجباية
  :الجباية في المربع القادم  املهذه العناصروسمات عنجمل 

  الوسطية واإلعتدال  .1

 فشاء السالم إ .2

 الدافعية .3

 التدريب .4

القادمة بلوحة تعبدية هذه محاور إرتكاز للعمل الزكوي،نفصلها في السطور

  .ة النموذج التوحيدي الذي خلق اإلنسان له فمستشر

  

  المطلب االول

  :الوسطية واإلعتدال 
سم من إوالعدل هو يقوم  عليها،ي الت يلدين التوحيدمن أهم ركائز الحياة وا     

  .أسماء اهللا تعالى 

  :لغـــــة  
والعدل هو الذى النفوس إنه مستقيم،وهو ضد الجور، يالعدل ما قام ف: عدل "   

  . به  يوهو فى مصدر سملحكم،ال يميل به الهوى فيجور فى ا

  )1()  وأذاقلتم فاعدلوا( :يقول اهللا تعالى 

سورة  )58) ( وإذا حمكتم بين الناس أن تحكموا بالعدل( :تعالى  يقول اهللا

  النساء

نا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم سللقد ارسلنا ر  (:يقول اهللا تعلى 
  سورة الحديد) 24)(الناس بالقسط 
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  :مفهوم الوسطية واالعتدال

رات التى تؤثر على مؤث،والب البيولوجى والفيسولوجى لالنسانيبدأمن التركي    

 ه للعمل فى الزكاة يجب تتصف فيه صفات ومقوماتعند اختيار،شخصية االنسان

حتى تصل به الى درجة الوسطية واالعتدال منها كيفية التفكير العميق المؤدى 

ى استعمال يرضى كافة االطراف بدون شطط وال اسراف فل الى الوصول ح

كافة أنواع االتصال والفردى والجمعى مع القدرة على  كوكذل.السلطة التى بيده

المكلفين،والتواصل مع غير المكلفين مما يؤدى الى االقناع وتبنى هذه النتيجة 

  .بفاعلية ونشرها عبر المكلفين

  .وهاما فى شخصية العامل عليها واسعا بهذا يكون  هذا المفهوم     

ضحها كيث عامل الزكاة كقائد كما و السمات التى تنطبق علىوهذه    

  .ديفيزفىالسطور االتية

  - :السمات الشخصية كدليل على القدرة علىالقيادة*

يهدف مدخل نظرية السمات الى تحديد الصفات الشخصية االساسية التى تسهم 

يمكننا نركز حول اربع سمات يظن ان لها صلة .فى تكوين شخصية القائد 

  .مات القيادة الناجحة فى المنظماتأساسية بمقو

  : اءالذك

تبين مدى المشالات التى وظيفة القائد تتطلب قدرة  تحليلية حتى يستطيع    

تواجهه والعالقات المعقدة التى يعمل فى اطارها،كما أنها تحتاج الى قدرة فائقة 

ويحفزهم الى  على االتصال حتى يستطيع القائد توصيل أفكاره،وأن يدفع االخرين،

  .االخرون قوله وتوصيله اليه يحاولالعمل فىاطارها،وأن يتفهم ما 

  -:النضج االجتماعى

يتميز القادة بميول وانشطة واسعة فمنهم ناضجون عاطفيا بحيث ال يجزعون 

كما .واليهعلون من الفشلوالهزيمة ،واليهللون أو يسرون بالنصر أكثر مما يجب 

يتميزونبدرجة عالية من تحمل االحباط ،وبالحد االدنى من االتجاهاتغير 

داد والثقة بالنفس ماعية كالشعور بالعدوان تجاه االخرين ،وبدرجة من االعتاالجت

  .واحترام الذات



 

  -:الدافعية الداخلية والدوافع الى االنجاز

أ وانجازشىء بدوافع شخصية قوية الى االستمرار فى تحقيق هدف  ةيتمتع القاد

  .رى وكلما وصلوا الى هدف معين ارتفع مستوى طموحهم الى أهداف اخ.ما

  -:االتجاهات نحو العالقات االنسانية

،وعلى هذا فهم جزون أعمالهم عن طريق االخرينالقادة الناجحون أنهم ينيدرك 

،كما تتكون لديهم المناسبة لذلك ينمون فى أنفسهم التفهم االجتماعى والمهارات

ر ويحتاج القائد فى هذا المجال الى العور بالتقدي.درجة عالية من احترام الناس 

نحو القيم الراسخة والطويلة المدى التى تتحدى روح الجماعة وتحترم اعتزاز 

  1.)بأنفسهمهاأعضائ

وهذه القيادة .عامل الزكاة النه قائدهذه السمات تنطبق على       

كما يقول  .متداخلةبالتبعية حسب التسلسل التنظيمى االدارىلديوان الزكاة

  2".ما محورعملية القيادةان تحمل المسؤليةومدى تقبلها ه"زيلسنك

  

رجمة سيد عبد الحميد،ومحمد ت.العمل تاب السلوك االنسانى فى ك.كيث ديفيز/1*

–الفجالة -الناشر نهضة مصر للطباعة والنشر والتوزيع.اسماعيل يوسف 
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  :جباية الزكاةي العدالة ف
قال رسول اهللا : قال  -اهللا عنهما يرض - ن عبد اهللا أبن عمر بن العاصع   

على منابر من نور عن يمين طين عند اهللا سأن المق(  -وسلم هصلى اهللا علي-

 -) ون فى حكمهم ، وأهليهم ، وماولوايمين ، الذين يعدل ه، وكلتا يديالرحمن

  )2( يرواه مسلم والنسائ

صلى اهللا - سمعت رسول اهللا : قال  -عنهرضي اهللا  -عن عياض بن حمار 

ذوسلطان مقسط موفق ورجل نعيم ( :  ةأهل الجنة ثالث: يقول  -  وسلمه علي

  )3( رواه مسلم -  )قربى مسلم ، وعفيف متعفف ذو عيال  يرقيق القلب لكل ذ

جباية الزكاة التى تحمل معها كل القيم ي هم األساسيات فأعدم الجور من      

إلسالم في حياتهم عامة ا -رضوان اهللا عليهم  - ة طبق الصحاب، لذا لساميةا

  . ةجباية الزكاة خاص يوف

مصدقاً على  - اهللا عليه وسلم ىرسول اهللا صل - ي بعثن: ن كعب قالأبي بعن 

فصدقتهم حتى مررت : قال . سعد بن هديم من قضاعة  يرة وجميع بنذوعي بل

صلى اهللا  - م إلى رسول اهللاأقرب منازلهه بأحد رجل منهم وكان منزله وبلد

: إال إبنة مخاض قال هماله لم أجد في يفلما جمع ل: قال . بالمدينة  - وسلمه علي

، وأيم هرذاك مالبنى فيه وال ظ: فقال  ،أد إبنة مخاض فإنها صدقتك : فقلت له 

، والرسول له قبلك - وسلم هرسول اهللا صلى اهللا علي - اهللا ماقام فى مال

واكن خذ هذه ناقة فتية  مالي ما لبن فيه والظهر،اهللا من  وماكنت القرض

صلى  -به وهذا رسول اهللا  خذ مالم أومرآفخذها فقلت ما أنا ب عظيمة سمينة،

  منك قريب ، فإما أن  -وسلم  هاهللا علي
: ن رد عليك رده قالإو قبلهفإن قبله منك فأفعل، ما عرضت تعرض عليه ف هتيأت

 حتى قدمنا رسول اهللا  يعرض علي الت بالناقة  رجوخ يفخرج مع .فإنى فاعل 

  اهللا اتانى رسولك لياخذ صدقة مالى ، نبي يا :فقال له  -  وسلم هعليصلى اهللا  -
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اهللا ما قلم فى مالى رسول اهللا وال رسول له قط قبله فجمعت له مالى فزعم  موأي

ه ناقة وقد عرضت علي لبن فيه والظهر، ، وذلك مابنة مخاضاأن ماعلى فيه 

قد جئتك بها يارسول اهللا ،يفتية عظيمة سمينة ليأخذها فأبى على وها هى ذ

ذلك الذى عليك وأن تتطوعت  - صلى اهللا عليه وسلم - فخذها فقال رسول اهللا 

فأمر رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : قال . ه منك قبلنا، و فيهبخير آجرك اهللا

  )1(رواه بن خزيمة   -) اله بالبركه بغميضها ودعاء له في م

- صلى اهللا عليه وسلم  -مر اهللا ثم رسوله واأ ينفذ الجليل أراد يهذا الصحاب   

 - آلخر مال إلى الظلم فدعا عليه رسول اهللا ي اأما الصحاب .فتوفق في ذلك

  اهللا عليه وسلم ىصل

، ه بعث إلى رجلأن -  اهللا عليه وسلم ىصل -نبي عن ال ئل بن حجراو عن   

جاء مصدق  ":اهللا عليه وسلم  ىصل -فقال رسول اهللا يل مخلول صبفإليه فبعث 

اللهم ال  ،فبعث  بفصيل مخلول -  عليه وسلم صلى اهللا -رسول اهللا  اهللا ومصدق

اهللا عليه  ىصل -فبلغ ذلك الرجل ما قال رسول اهللا "في إبله تبارك له فيه وال

اهللا عليه ىصل -إليه بناقة من حسنها وجمالها فقال رسول اهللافبعث  -وسلم

  )2(رواه بن خزيمه  - ) وفي إبله فيه ارك هم بلال( -وسلم

 -اهللا عليه وسلم ىصل - أن رسول اهللا،يعبادة األنصاربن عن قيس بن سعد 

–اهللا عليه وسلم  ىصل - التخرج حتى تحدث برسول اهللا: فقال أبوه،بعثه ساعياً

قال له رسول   - عليه وسلم صلى اهللا –، فلما أراد الخروج أتى رسول اهللا عهداً

يوم القيامة على رقبتك بعير له  ي ياقيس ال تأت: اهللا عليه وسلم ى صل - اهللا

فقال سعد وما . رغال  يأو شاة لها يعار وال تكن كأبأو بقرة لها خوار، ء،ارغ

  أبورغال ؟ 

مصدق بعثه صالح فوجد رجالً بالطائف في غنمه قريبة من المائة شصاص : قال

من : عيشه فقال صاحب الغنم  ةتلك الشابن صغير ال أم له فلبن او ةواحد ةاشإال 

  -وسلم هصلي اهللا علي-انا رسول رسول اهللا : فقال ؟ أنت

                                                 
زء السابع حققه وخرج أحاديثه الدآتور محمد الج) هـ311 - 223(إمام األئمة أبي بكر محمد بن إسحق بن خزيمة السلمي النيسابوري  )1(

 21ص) م.199- ..14(المصطفى األعظمي طبعه 
 22المصدر السابق ص  )2(



 

 .هذه: ر إلى الشاة اللبون ، فقال ببت ، فنظحفخذ أيها أي هذه غنم: فرحب فقال 

أن كنت : ل فقا .فقال الرجل هذا الغالم كما ترى ليس له طعام وال شراب غيرها

ل يزيده ويبذل حتى بذل فابى فلم يزفقال خذ شاتين مكانها،. تحب اللبن فأنا أحبه

إلى قوسه فرماه فابى عليه فلما رأى ذلك عمد شصاص مكانها، اهله خمس شي

فأتى . يما ينبغى ألحد ألن ياتى رسول اهللا بهذا الخبر أحد قبل: فقال  .فقتله

اللهم : ، فقال صالح خبرهفأهللا عليه وسلم صلى ا -ي صاحب الغنم صالحاً النب

يارسول اهللا اعف  :بن عبادة  دفقال سع .غال ر لعن أباإغال اللهم ر عن اباإل

   رواه بن خزيمه - ) ةقيساً من السعاي

ذا إف ةتقدير الزكا يمن اجل أن يسود العدل بين المكلفين والعاملين عليها ف    

فإن قانون الزكاة والئحته يوضحان . ليه لم يوافق المكلف على مقدار الواجب ع

  . يعلى درجة تقاضأدرجات إستئناف وتظلم المكلفين من أسفل حتى 

ناف المكلفين من أشخاص من دون العامل تئتتكون هذه اللجان الخاصة بإس   

ستئناف المنعقدة ة على المكلف اإللتزام بحضور جلسات اإلار الزكدعليها الذى ق

  .واجبة السداد  قدرت عليه تيالزكاة ال من أجله و إال صارت

  :لجان المظالم 
الزكاة فى مقدار زكاته فأعطى القانون الحق  يوهى إذا لم يتفق المكلف مع جاب

 مط تشكل لجان المظال/6استئناف الصادر من الديوان وفق المادة  يللمكلف ف

  .تحدد اللوائح عددها واختصاصانها و سلطاتها 

يتم تشكيل لجان ) 28(م ذلك في المادة 1993 -هـ 1413وضحت الئحة الزكاة  

للنظر في التظلمات من تقدير الديوان الواجب دفعها بواسطة الشخص المكلف 

  :لجان التظلمات : بالزكاة على الوجه اآلتي 

  بالمحافظة يتم تشكيلها بواسطة االمين / أ

  بالوالية يتم تشكيلها بواسطة االمين العام / ب

يجوز ألي ) 29(ام لجنة التظلمات بالمحافظة وإصدار القرار المادة اإلجراءات ام

، قدير الزكاة الواجب دفعهاشخص أن يتظلم امام لجنة التظلمات بالمحافظة من  ت

  :جراءات اآلتية في هذه الحالة وهي أن وتتبع اإل



 

الن بالتقدير مبيناً اإلعيتقدم بتظلمه كتابة خالل إسبوعين إثنين من صدور / أ

وجه الدقة مرفقاً اإلقرار والمستندات واالوراق المؤيدة باب تظلمه على أس

  :لتظلمه 

  يسدد الزكاة حسب إقراره )ب(

تقوم لجنة التظلمات بالمحافظة بالنظر في التظلم ويجوز لها إستجواب  )ج(

المتظلم ومناقشته فيما يتعلق باإلقرار والمستندات واالوراق المشار إليها في 

  :م تصدر قرارها في التظلم بأن ث) أ(الفقرة 

آخر تراه  ضه أو تزيده أو تلغيه أو أن تامر بأي إجراءيتؤيد التقرير أو تخف: أوالً

  :مناسباً

  تتفق مع المتظلم على قيمة الزكاة الواجب دفعها : ثانياً

  .ترسل قرارها في التظلم إلى المتظلم بصورة إلى الجهة المختصة / د

إذا لم يقتنع ) 1/.3(تظلمات بالوالية وإصدار القرار اإلجراءات أمام لجنة ال

الشخص المتظلم بقرار لجنة التظلمات بالمحافظة الصادر بموجب أحكام المادة 

فيجوز للمتظلم أن يتقدم بإستئنافه ضد القرار المذكور أمام لجنة  )د/ 29(

  .التظلمات بالوالية وذلك خالل شهر واحد من تسلمه لذلك القرار 

:" قال  -صلى اهللا عليه وسلم–ان رسول اهللا  –رضي اهللا عنه –ابر عن ج   

  رواه مسلم وغيره  - "إتقوا الظلم ، فإن الظلم ظلمات يوم القيامة 

               :قال –صلى اهللا عليه وسلم –أن النبي  –رضي اهللا عنه –عن بن مسعود    

، وتستنفروا فال تنصروا االتظلموا فتدعوا فال يستجاب لكم، وتستسقوا فال تسقو "

  رواه الطبراني- "

  

  

  

  

  

  



 

  المطلب الثانى

  إفشاء السالم
عند وصولك إلى موقع المكلف وقبل إنطالقة المسح الميداني معه أن تسلم عليه 

  :ألن السالم 

  يؤدي إلى المحبة والوئام 

 حق المسلم على المسلم 

 نوع من أنواع الصدقة 

 من موجبات المغفرة 

             : -تعالى–يقول اهللا  لمكلف ويهيئه إلجراء المسح الميدانيهذا السالم يطمئن ا

  سورة يس) 58(اآلية  } سالم قوالً من رب رحيم{ 

  سورة الصافات ) 109(اآلية }ماً على إبراهيم الس{  –تعالى –يقول اهللا 

من :" قال  –صلى اهللا عليه وسلم  –عن النبي  –رضي اهللا عنه –عن الحسن ( 

  رواه بن أبي الدنيا  - "، وانت طليق الوجه ن تسلم على الناسالصدقة أ

سأل رسول اهللا أن  رجالً  –رضي اهللا عنهما –عن عبد اهللا بن عمر وبن العاص 

السالم  أ، وتقري اإلسالم خير ؟ قال تطعم الطعامأ:" - صلى اهللا عليه وسلم –

          ؤود والنسائيوراه البخاري ومسلم وأبو دا - "لم تعرف  نعلى من عرفت ، وم

  –وابن ماجة 

صلى اهللا عليه  –رسول اهللا : قال : قال  –عن ابي هريرة رضي اهللا عنه 

، والتؤمنوا حتى تحابوا، أال أدلكم على ال تدخلون الجنة حتى تؤمنوا: " -وسلم

رواه مسلم وأبو داؤود  "شىء إذا فعلتموه تحاببتم ؟ أفشوا السالم بينكم 

  –اجة والترمذي وابن م

:" قال  –صلى اهللا عليه وسلم  –عن رسول اهللا  –رضي اهللا عنه –عن البراء 

 –رواه بن حيان في صحيحه  - "أفشوا السالم تسلموا 



 

قلت يارسول اهللا دلني على عمل : " قال  -رضي اهللا عنه–عن أبي شريح 

واه ر "، وحسن الكالم إن من موجبات المغفرة بذل السالم: يدخلني الجنة ، قال 

  الطبراني 

: قال–صلى اهللا عليه وسلم  - أن رسول اهللا  –رضي اهللا عنه  –عن أبي هريرة 

وما هن يارسول اهللا ؟ قال إذا لقيته فسلم : حق المسلم على المسلم ست قيل " 

  رواه مسلم والترمذي والنسائي  - "ألخ ...عليه 

امر لي بجريب كان رسول اهللا : قال  –رضي اهللا عنه –غر أغر مزينة األعن 

صلى اهللا عليه  –من تمر عند رجل من االنصار ، فمطلني به فكلمت رسول اهللا 

أغد أبابكر فوجدته حيث وعدني ، فانطلقنا فكلما رأى أبابكر رجل : فقال  –وسلم 

اما ترى مايصيب القوم  –رضي اهللا عنه –من بعيد سلم عليه ، فقال أبوبكر 

رناه الم أحد فكنا إذا طلع الرجل من بعيد بادعليك من الفضل ؟ اليسبقك إلى الس

   –رواه الطبراني  -بالسالم قبل أن يسلم علينا 

صلى اهللا عليه وسلم –عن النبي  -رضي اهللا عنه–عن عبد اهللا بن مسعود     

السالم من أسماء اهللا تعالى وضعه في االرض فأفشوه بينكم فإن : " قال   –

عليهم ، فردوا عليه كان له عليهم فضل درجة الرجل المسلم إذا مر بقوم فسلم 

رواه البزار  - "السالم ، فإن لم يردوا عليه من خير منهم  بتذكيره إياه 

  –والطبراني 

          - صلى اهللا عليه وسلم–قال رسول اهللا : قال –رضي اهللا عنه –عن أبي هريرة 

، فليست األولى يسلمم فلإذا إنتهى أحدكم إلى المجلس فليسلم فإذا أراد أن يقو" 

  –مذي والنسائي رواه أبو داؤود والتر - "بأحق من اآلخرة 

          : أنه قال –صلى اهللا عليه وسلم – هللا عن سهل بن معاذ عن أبيه عن رسول (  

، وحق من قام من جلس أن من قام على جماعة أن يسلم عليهم حق على" 

  يسلم، 

اهللا يتكلم فلم يسلم ، فقال رسول  –وسلم  صلىاهللا عليه–فقام رجل ورسول اهللا 

  ) )1(رواه أحمد  " ما أسرع مانسى : "  - صلى اهللا عليه وسلم  –
                                                 

 



 

  :معرفة المكلف بالعامل عليها

بعد ان سلم العامل عليها على المكلف واطمأن المكلف،يوضح  عامل الجباية 

موقع نفسه باسمه وصفته وبطاقة العمل والمهمة التى من أجلها قدم الى 

  .المكلف

 ،يل تعتبر فى حد ذاتها عميلة هامةان مسالة ارساء عملية التفاعل مع العم"  

النها عبارة عن مجموعات من الخطوات المنطقية التى تمكنك من التوصل الى 

  2".التزامدائم نحو  االفضل

  

  
 –كتاب الترغيب والترهيب  –الحافظ عبد العظيم بن عبد القوي المنذري   )1( 

القاهرة  –دار الحديث  –ء الثالث حققه وأخرجه وفهرسه أيمن صالح شعبان الجز
 374-  371. ص.م 1994 -هـ  1415الطبعة االولى  –

كتاب االدارة .تعريب ومراجعةعبد الرجمن توفيق.يان هيسان د ،لىريتشارد ويت/2

سلسلة اصدارات ."استراتجيات تحول الشركات العمالقة الى العالمية "بالعمالء

   271صفحة .بدون تأريخ.ميك ب

                                       

                                                                                                                                            
 



 

  المطلب الثالث

  :الدافعية 
بتكار واإلبداع بتوفير مقوماته باإلضافة إلى هي بيئة عمل تشجع على اإل   

التشجيع بشكر العاملين ومكافأتهم مادياً مما يزيد من فاعلية الدافعية التي تنمي 

   .ره زدهاوإالعمل وتطوره 

  145اآلية  سورة آل عمران }وسنجزي الشاكرين{ : تعلى –قال اهللا 

ولقد آتينا لقمان الحكمة أن أشكر هللا ومن يشكر فإنما يشكر { :تعالى –قال 
  سورة لقمان })12( لنفسه ومن كفر فإن اهللا غني حميد

سورة } )13( إعملوا آل داؤود شكراً وقليل من عبادي الشكور{ :تعالى –قال 

  أسب

رب أوعزني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي { :تعالى –قال 
)15({   

                                                                             - 

   -سورة االحقاف 

 "على المنبر  –صلى اهللا عليه وسلم  –النبي : قال : عن النعمان بن بشير قال 

، والتحدث لم يشكر اهللا ، لم يشكر الكثير ولم يشكر الناسلالقليلم يشكر  من

 رواه أحمد –" عذاب   ، والفرقة كر، وتركها كفر، والجماعة رحمة شبنعمة اهللا
)1(  

حين يتم تقدير األفراد على " النتيجة الفكر اإلداري الحديث توصل إلى هذه 

  :وظفين إمكانياتهم وجهودهم وإنجازاتهم سيتحولون على األرجح إلى م

  يضعون ألنفسهم أهدافاً تشتمل على قدر كبير من التحدي  -

  يتوصلون إلى طرق مبتكرة لبلوغ هذه االهداف  -

  يتغلبون على العقبات ألنهم يفترضون أنهم قادرون على ذلك -

  يسعون بإستمرار إلى الحصول على فرص جديدة  -

 يستمتعون بتحمل المسؤلية وإدارة اعمالهم بأنفسهم  -
                                                 

 278ص  4المسند جزء  –بن حنبل   )1(



 

دير سيتطلب األمر قدراً كبيراً من قوة المقاومة والحافز الفطري قوبدون الت 

  :لكي اليؤدي بالموظف إلى أن 

  ، ولذا يقاوم التحدياتيشعر بعدم الكفاءة -

  .يصر على االعمال المألوفة التي ال تنطوي على المخاطرة  -

وغالباً ما يلقي الموظف ( على النحو الخطأ  يلوم نفسه حين تسير األمور -

 )على اآلخرين تغطية لنفسه في هذه الحالة باللوم 

 يتستر على االخطاء   -

 )2( يبحث عن توجيهات اآلخرين -

وظفوك النجاح في أداء عمل جيد عندما يحقق م" كويك .ل.توماس يقول  -

، يمكنك عند ذلك أن تمنحهم المكافآت اإلضافية مثل المال والثناء لك

 )3("والتشجيع وعمالً أكثر إثارة وغير ذلك 
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  المطلب الرابع

  :التدريب 
يحقق  ،الذىهتمام البالغ بالتدريب من اهم عوامل نمو العمل وتطوره اإل     

أي نشاط يراد له النجاح واإلزدهار هناك عدة التنمية البشرية التي أساس 

  :نها انواع من التدريب الممارسة في الديوان مأنواع من التدريب 

  .المباشرب يالتدر .1

 .الغير مباشرب يالتدر .2

  - :تعريف التدريب 

  .هو صقل األنسان بجعاه أكثر مهارة في المهام الموكلة إليه 

ما صلح منطق رجل إال عرفت ذلك في ساير عمله وال ( قال يحي بن أبي كثير 

  1) .فسد منطقه إال عرفت ذلك في ساير عمله

طوبي لمن ترك : صلي اهللا عليه وسلم قال  أن رسول اهللا: عن يزيد بن أسلم 

  2)الجهل ، وأتي الفضل ، وعمل بالعدل 

. سنت الدولة عدة تشريعات تدعو إلي اإلهتمام بالتدريب  -:أهمية التدريب 

  -:م في المادة 1995وقد نصت على ذلك في قانون الخدمة العامة لسنة 

في الخدمة العامة التدريب واجب وظيفي على كل العمال ) 42/1( :المادة 

  .وتحدد القوانين واللوائح خطط وأنواع التدريب وأنواعه 

يجب على كل ريئس وحده تدريب العاملين معه على أساليب  )43/2: (المادة 

  .العمل والنظم التي تحكمه 

كل وحدة باعداد خطة دورية الحتياجاتها التدريبية على تقوم  )43/2: (المادة 

  . حددها اإلدارة القومية للتدريب األسس والقواعد التي ت

ففي ديوان الزكاة إدارة للتدريب وأسس المعهد العالي لعلوم الزكاة من أجل 

أنظر . التدريب وغيرة وأصدر من ضمن لوائحه ، على تدريب العاملين عليها 

  ) 4،3،1(الملحق رقم 
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  -:أنواع التدريب 

  -:هناك نوعين من التدريب هما 

  .التدريب المباشر .1

  .التدريب الغير مباشر .2

  - :التدريب المباشر : أوالً 

توفير كل مستلزمات التدريب هذا  خصيص زمن ومكان محددين القامتة،هو ت. أ

  -:التدريب يأخذ أشكال مختلفة منها 

، الحلقات المؤتمراتماً فيه بالجوارال مثل الندوات،أت يكون المتدرب مساه. ب

  .الخ .....العلمية ، ورش العمل 

        التي يوصلها له  بل عليه المعلومات  ،اليكون مساهماً فيه بالجوا. ج

  .عبر المحاضرات المدرب،

يكون مشهراًَ مسجد أمامه عبر مختلف أدوات اإلتصال مثل قصة هابيل وقابيل 

فطوعت اه نفسه  قتل أخيه فقتله فأصبح :( في سورة المايدة يقول اهللا تعالي 

ث اهللا غراباً يبحث في األرض ليريه كيف يواري فبع) 30(من الخاسرين 

سوءة أخيه قال ياويلتا أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأوارى سوءة أخي 

  1)31(فأصبحت من النادمين 

عبد اهللا بن بشر أن الرجل ربما جلس إلي أيوب السختاني فيكون لمايرى : قال 

  2)أشد إتباعاً لوسمع منه 

المنطلب أن يصقل مهارة إبنه حبر األمة عبد اهللا  عندما أراد العباس بن عبد

، إدراكاًبن عباس أمره أن يبيت عند رسول اهللا صلي اللله عليه وسلم ليزداد 

هللا صلي اهللا عليه وسلم ففعل وقد أوصاه بأن الينام حتي يحفظ صالة رسول ا

بما أدركت هذا  بهذا عندما سأل عبد اهللا بن عباس رضي اهللا عنهما. ذلك

   3)وكف بزول،وقلب عقول،وفؤاد غير ملول،بلسان سؤول: ؟  قال لمالع

                                                 
 )31-.3(سورة المائدة اآلية  1
 . 7لبنان الجزء الثالث ص  –بيروت  –دار الكتب العلمية  –وطبقات األصفياء . حلية األولياء . نعيم األصفهاني أبو  2
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: كتب لنا عمر بن الخطاب رضي اهللا عنه أما بعد : عن حارثة بن مضرب قال 

وعبد اهللا أبن مسعود معلماً ونزيراً  عثت إليكم عمار بن ياسر أميراً،فإني ب

در فتعلموا يه وسلم من أهل بوهما من النجباء من أصحاب محمد صلي اهللا عل

  .في األثر اآلخير ) وأقتدوا ( ، واقتدوا بها ، بعد التعليم ومثال لهذا كلمة متها

  - :التدريب الغير مباشر : ثانياً 

في أماط مختلفة ، ودال على أنه تدريب، و التدريب المتواصل الغير ظاهر،ه

  - :من أنماط هذا التدريب . اليحس بها العامل 

  اإجتماعيات

  النقل

  الندب

  إلعارها

  

   

   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

  :نظام النفير:  سابعا 

لمستمد هذا النظام  .هو مزيج بين نظام التفويض والتكليف بمهمة رسمية     

أن تتضافر كل الجهود  } وتعاونوا على البر والتقوى{ –تعالى  –من قوله 

ها العاملين علي داعىواإلمكانات لجباية أوعية الزكاة مثالً الزروع واالنعام فيت

لجباية وعاء من هذه االوعية  من كافة المكاتب لنجدة مكتب لديه حوجة ماسة

وهذا التغير من عرف المجتمع السوداني وهو يحقق غايات سامية منها 

  .تعارف الناس وإنجاز العمل في أقصر ممكن وغيرها من النتائج 

  - :المهارات المستخدمة فى سلوك الدور

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

 :خاتمة
عتدال ألنها هاية الحديث عن أساسيات الجباية أجملناها في الوسطية واإلفي ن

 } إنك على خلق عظيم{ تعالى  –تحمل معاني واسعة تختصرها في قوله 

صلى اهللا عليه وسلم –كان خلقه القرآن " وحديث أم المؤمنين السيدة عائشة 

إنجاز االعمال  تشجع وتحفز علىوذكرنا أهمية إفشاء السالم والدافعية التي " –

  .وأخيراً تكلمنا عن التدريب 

والجزء الثاني من هذا الفصل وضحنا خطوات الجباية التي تبدأ من الخارطة 

  .الجغرافية وتنتهي في سداد الزكاة 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

  الثاني خطوات جباية الزكاة المبحث

  :الخارطة الجغرافية : أوالً 
ايتها ، بكل تفاصيلها الصغيرة مثل االماكن هي التي توضع المواقع المراد جب

المغلقة ، والغير مستقلة فارغة بدون بناء والمخازن في هذا الموقع ينطلب 

  :ذلك 

  وضوح الموقع مقسماً إلى مربعات  ) أ(

ترقيم وترميز الجهات االخرى المستفيدة من هذه المواقع مثل   ) ب(

 .المحليات وخالفها 

 تحديد إتجاهات الموقع بجالء  ) ت(

هناك معالم ثابته يجب إبرازها مثل المساجد ، المدارس ، إذا كان   ) ث(

 .وغيرها من المعالم التي ال يعتريها التبدل والتحول 

 .أي أشياء أخرى تفيد في هذه الخارطة لم نذكرها   ) ج(

هذه الخارطة الجغرافية من اهم مصادر المعلومات التي تساعد على معرفة 

  .إمكانات المكلف المادية وغيرها 

كذلك " ماال يتم الواجب إال به فهو واجب " تمام بها شىء واجب لذا اإله

المكتب للتفاكر ، او استدعاءه إلى المطالبة الواجبة السداد لموقع توصيل

، أو تقديم الدعوة له في مشاركة الديوان في عمل معه في امر زكاته

، عضواً في مجلس االمناء  أن يكون عضواً في لجنة الزكاةالمصارف مثالً

  .خالف ذلك من مهام الديوان المتعددة و

  

  

  

  

  

  



 

  نموذج خارطة جغرافية
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 إجمالي

)4( 
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  مغلق
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  ــارع

  شـــــــــارع

  رعشا

  مواقع فارغة

)7)  (8)   (9(  

  معـــرض أثــــــاث

)1.)   (11)   (12(  

  مخازن

)13) (14(

)15(  

 أدوات بناء

  )مغلق(

)16(  

  مخزن

)17(  

  قطاعي

)18(  
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  : المسح الميداني:ثانياً 

يجري على أساس الخارطة الجغرافية التي صممت لهذه المواقع المختلفة  

  .تها يلجبا

يعتمد على معاينته ومالحظته بدقة . المسح الميداني هو زيارة لموقع المكلف 

من ) 15/4(وذلك حسب المادة . لمعرفة مقدار الزكاة الواجب على المكلف 

تكون للشخص :" م التي تنص على 1993-هـ 1413الئحة الزكاة لعام 

خدام المرخص له من الديوان أمر أي من إدارته سلطة دخول األمكنة وإست

القوة إذا إستدعى االمر ذلك والمعاينة واإلطالع على المستندات وأي أوراق 

اخرى لها صلة بالزكاة وذلك في أي وقت أثناء ممارسة الشخص المكلف 

يكون : " التي تنص على ) هـ/6(وكذلك وفق المادة . بالزكاة لعمله الرسمي 

ومع عدم اإلخالل بعموم دارتها وتوزيعها إعن تحصيل الزكاة و الديوان مسئوالً

والمعاينة  ختصاصات والسلطات اآلتية وهي دخول االمكنةما تقدم يكون له اإل

  " تحديد المقدار الصحيح للزكاة  واإلطالع على المستندات بغرض

على الرغم من ان القانون أعطى الجابي السلطة لكن الديوان ال يستعمل هذا 

:        تعالى  –وقول اهللا " الدين المعاملة " بل في بال الجابي . الحق الحق بالقوة 

   } لو كنت فظ القلب لنفضوا من حولك{ 

 .على الجابي عند دخوله مواقع المكلفين أن يبدأ بالسالم عليهم  

 . وهو اليساوي شىء أمامهس المكلف بأنه السلطة سيحال أن  

لى أن يكون الحوار مبداً راسخاً للوصول إلى مقدار الزكاة الواجب ع 

  1} فقوال له قوالً ليناً{ :تعالى –المكلف بقول اهللا 

لمكلفين لأن يكون الهدف اإلستراتيجي هو تبني المكلف خطاب الزكاة  

 .بإقناعه راضياً عن أداء الديوان . اآلخرين وغيرهم 

ر من غير قأن تتو" التي تعني . يتأتى هذا عن طريق حسن المعاشرة معهم  

من غير المرضي  ةوان تلقى الصديق والعدو بوج تواضع في غير ذلةتكبر و



 

تتحفظ في مجالسك عن تشبيك أصابعك، وإدخال ذل لهم وال فوق منهم و

  )1(" صاقك وتثاؤبك ب، وكثرة أصبعك في أنفك

  

  )44(سورة طه االية /   1  

  اإلقرار: ثالثاً                                                          
  :رار تعريف اإلق

عرف الحنفية بأنه إخبار عن ثبوت حق الغير على نفسه وفي قانون     

  :على ) 15(م تنص المادة 1994اإلثبات لسنة 

هو إخبار شخص بواقعة تثبت مسؤلية مدعي بها عليه يكون اإلقرار  اإلقرار

  .قضائياً وغير قضائي 

لقضائي في وما يخصنا هو اإلقرار الغير قضائي الذي يشترك مع اإلقرار ا  

، وأنه يعتبر بمثابة عمل قانوني إخباره من جانب واحد طبيعته من حيث أنه

أنه ال يصدر امام جهة قضائية ه يختلف عنه في نعمل من اعمال التصرف ولك

  )1( "بةفي ذات القضية المتعلقة بالمقر

  
  :صور اإلقرار 
، أو الكتابة ويكون باللفظصراحةيكون اإلقرار:" على ما يلي ) 18(تنص المادة 

  " .االخرس الذي ال يعرف الكتابة باإلشارة المعهودة من يكون 

  :ما يشترط في المقر 

  :كما يلي ) 19/1(تقرأ المادة 

يشترط في المقر أن يكون عاقالً ومختاراً وغير محجور عليه وبالغاً سن  .1

  .المسؤلية التي ينص عليها القانون 

 ن له من من المعامالتمأذوالصغير المميز فيما هو  يصح إقرار .2

 يصح إقرار الوكيل إذا كان صادراً في حدود سلطته  .3

                                                 
 قدم له االستاذ محمد أحمد دهمان . آتاب مختصر منهاج القاصدين .اإلمام الشيخ أحمد بن عبد الرحمن بن قدامة المقدسي   )1(
م ، الدآتورة بدرية عبد المنعم حسونة مطبعة جي تاون 3..2م فقهها ،تشريعًا ، قضاء الطبعة الثامنة 1994شرح قانون اإلثبات لسنة  )1(

 الخرطوم  –



 

إن الصبي المميز إذا كان مأذوناً له : " على مايلي ) 19/2(تنص المادة 

بالتجارة فإقراره بعين أو بدين الن ذلك من ضرورات التجارة فيصبح إقراره 

من لوازم التجارة ، بالوديعة والعارية والقصب وعيب سلعة باعها ألن كل هذا 

لو لم يصح إقراره بها لما عامله أحد واليصح إقراره فيما عدا ذلك كالجناية 

  " .وموجبات الحدود 

  .أن يصح إقرار الوكيل إذا كان صدوراً في حدود سلطته ) 19/3(تنص المادة 

  :حاالت عدم صحة اإلقرار 
ار صحيحاً إذا كذبه ال يكون اإلقر: " م 1994من قانون اإلثبات ) 1/.2(المادة 

  " .ظاهر الحال 

  :حجية اإلقرار 
، وهو يسري في كون اإلقرار حجة قاطعة على المقري) : " 21/1(المادة 

  "المعامالت في حق من يخلف المقر فيما أقربه 

  :الرجوع عن اإلقرار 
اليصح في المعامالت الرجوع عن اإلقرار إال لخطأ في ) :" 22/1(المادة 

  )2("يثبت المقر ذلك  الوقائع على ان

ا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء هللا ولو { :- تعالى  –يقول اهللا 
  على 

  سورة النساء –} ) 135(أنفسكم 

  :تسليم إقرار الزكاة للمكلف 
بعد ان مسح المكلف ميدانياً عبر العامل عليها وجمع منه المعلومات المراد 

ر تجاة المكلف هل عليه زكاة أم ال ؟ تأتي الخطوة عليها القرانىيبالتي معرفتها 

التالية بتسليم المكلف إقراراً يوضح فيه كافة نشاطه مدعوماً بالمستندات حتى 

  .يتسنى مناقشتها معه عند حضوره الديوان 

  .في اإلقرار مرفق نموذج يوضح البيانات المراد مألها 

                                                 
م الذي صدر آمرسوم 1994اإلثبات لعام قانون . م الطبعة السابعة 1994-م 1992المجلد الثامن من  –قوانين السودان .وزارة العدل  )2(

م ، تأيد وأصبح قانون 15/1/1994بتاريخ  .158م ونشر في الجريدة الرسمية ملحق التشريع الخاص رقم 1993/.13/1مؤقت بتاريخ 
 367-365م من ص1994لسنة  31رقم 



 

بتقدير الزكاة إيجازياً على  عندما ال يحضر المكلف اإلقرار يضطر العامل عليها

مما يحدو بنا . المكلف لهذا يعتبر اإلقرارمن آليات معرفة الزكاة الواجب عليه 

أن نتعرف على الغقرار في التشريع اإلسالمي وفي التشريع السوداني الذي 

م 1..2م وكذلك في قانون الزكاة لعام 1994وضح ذلك في قانون اإلثبات لعام 

  .م 1993 - هـ 1413 والئحة الزكاة لعام

  :اإلقرار في قانون الزكاة والئحته 
يكون الديوانه مسؤالً عن تحصيل الزكاة وإدارتها : على ) د /6(تنص المادة 

  :وتوزيعها ومع اإلخالل بعموم ما تقدم تكون له اإلختصاصات والسلطات اآلتية 

  طلب وقبول إقرارات دافعي الزكاة وإعتمادها / د

         م تلك المادة السالف ذكرها في 1993 -هـ 1413ة لعام وتبني الئحة الزكا

  ) 14(المادة 

 يقوم الديوان بإعداد النماذج الخاصة بإقرارات الزكاة  .1

يمأل الشخص المكلف بالزكاة البيانات الواردة في اإلقرار المشار إليه في   .2

ؤيد صحة البند ويقدمه للديوان مرفقاً به نسخ من المستندات واالوراق التي ت

 .البيانات المشار إليها 

يجوز للديوان في حالة الوكالة أن يعلن الوكيل كتابة بتقديم اإلقرار المذكور  .3

آنفاً مدعماً بالمستندات واألوراق الالزمة وذلك بغرض تقدير الزكاة وجبايتها 

. 

الشخص  أن يطلب من) 3و2(يجوز للديوان مع اإلخالل بما ورد في البندين  .4

المشار إليه آنفاً ،  ، بحسب الحال ان يرفق باإلقرارزكاة أو الوكيلالمكلف بال

لألسس الحسابية  حسابات معتمدة مراجعة بواسطة مراجع معتمد وتعد وفقاً

 :، وألغراض هذا البند يقصد بالحسابات المتعارف عليها

  .الميزانية أو بيان بالموجودات والديون  

  .اجرة تحساب الم 

  ر حساب األرباح والخسائ 

  حساب اإليرادات والمدفوعات 



 

  .أي حساب مماثل آخر أياً كان نوعه  

  .رفها صقائمة بالموارد المالية وأوجه  

يجب تقديم اإلقرار مرفقاً بالمستندات واألوراق المطلوبة خالل شهرين أثنين . .5

من أول محرم من كل سنه ، ويجوز لألمين العام أن يمد تلك الفترة ألي مدة 

  .يراها مناسبة 

) 2(يجب على الشخص المكلف بالزكاة الزي يقوم إقراره وفقاً ال حكام البند .6

أن يبين عنوانه بغرض إرسال اإلعالنات والمكاتبات إلية ويعتبر اإلعالن قد 

، أو عند حضور رسالة بالبريد العادي تم ن عند إعالن الشخص المذكور به

ي الفترة أو المسجل يجب الحال ، وفي حالة عدم حضور ذلك الشخص ف

المحدودة في اإلعالن أو المكاتبات يقوم الديوان بتقديم الزكاة عليه من واقع 

  .المعلومات التي يتم الحصول عليها بواسطة المسح الميداني 

يقوم الديوان لدى تسليمه اإلقرار والمستندات واألوراق وفقاً ال حكام البندين   .7

حال إيصاالً يتضمن تاريخ بتسليم ذلك الشخص أو الوكيل بحسب ال) 3(و) 2(

 .تسليم اإلقرار والجهة التي تسلمته وتوقيع المستلم 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

  :تصنيف معلومات المسح الميداني  :ابعار

  
بعد أن تم المسح الميداني لمواقع المكلفين تودع بطاقات هذا المسح وتسجيلها 

علومات الم لحين طلبها وإعدادوتحليلها في الملفات المخصصة  للمكلفين 

  . لمتخذي القرار الخاص بمقدار زكاة كل مكلف  اوتوصيله

  :هناك تعريفات عدة للمعلومات ومفاهيم مختلفة لها نورد منها اآلتي

  :نظم المعلومات اإلدارية 
مجموعة من اإلجراءات التي تقوم بجمع واسترجاع وتشغيل " عنى ت    

في التنظيم باإلضافة إلى  وتخزين المعلومات لتدعيم اتخاذ القرارات والرقابة

ويتم إنتاج المعلومات من خالل . تدعيم القرارات والتنسيق والرقابة المحيطة 

ومات التغذية مخرجات ترتد ال إلى اإلفراد المسؤولين لمع ةثالث أنشطة رئيسي

  )1("فن األنشطة في المنظمة لتقيم وتحسين المدخالت 

        من المعرفة إذ يعرف المعرفة  أن المعلومات من جز ،" يعتبر بر وكس     

بأنها ، وتعتبر المعلومات جزءاً صغيراً من هذا الهيكل المعرفي ولكن هذا 

  " .الجزء يمكن أن يعدل الهيكل المعرفية ذاتها 

إن المعلومات المفيدة  ال تفي فقط القيام " تعريفها ما كلوب باألتي     

ك أن محتوى الرسالة مفيد وبالمثل فإن باإلحاطة بالمعلومات وال كنها تعنى كذل

  " .المعرفة المفيدة تشير لما هو معرف و ليسى فقط حالة معرفة 

،  هي إحدى الخصائص األساسية لكون" يعرف الباحث ستونير أن المعلومات 

ذلك ألن المعلومات في نظره هي أقرب أن الحقيقة الطبيعية شأنها  في ذلك  

مات ليسى مقصورة على الكائنات الحية و لكنها ولالمعوشأن المادة والطاقة 

أي إذا كانت الكتلة هي  ،ظيمجزء من محتوى أي نظام يعرض عملية التن

وهذا يعنى أن الخاليا  ،ة الدفع هي التعبير عن المعلوماتالتعبير عن المادة وقو

                                                 
  14ص  –م 1997 –الناشر اإلشعاع  –نظم المعلومات اإلدارية ،دآتورة سونيا محمد البكري  )1(

 



 

والفيروسات ليست وحدها التي تحتوى على معلومات ولكن البلورات 

  .ت والنواة تحتوى على المعلومات أيضاً والجزئيات والذرا

  :استخدامات المعلومات 

   -:ينظر العالم باكالنر إلى المعلومات على أساس أن لها ثالثة استخدامات هي 

  :المعلومات كعملية / 1

وهو ما يعبر عنه باللغة العربة بمصطلح إعالم آي تغيير الحالة المعرفية 

إلعالم أي توصيل المعرفة أو األخبار لألنسان أي المعلومات هنا هي فعل ا

  .الخاصة بحقيقة معينه أو حدث 

   -: عملية مات كوالمعل/ 2

تستخدم المعلومات هناك لداللة على تم إدراكه في المعلمات كعمله أي المعرفة 

  .التي تم توصيلها و الخاصة بحقيقة أو موضوع أو حدث معين 

  :المعلومات كشيء / 3

معلمات منسوباً إلى األشياء والمواد كالبيانات يمكن استخدام  مصطلح 

والوثائق وذلك ألن هذه األشياء  والمواد تعتبر إعالمية أي أن خاصة إعطاء 

  معرفة أو توصيل معلومات 

  -:ورأى الباحث باكانر أن اختياره هذا الفكرة المعلومة كشيء من شأنه 

  ات أن يؤكد الدور األساسي للمعلومات كشيء في نظم المعلوم

أن يتمعن في االستخدام الممكن لفكرة المعلومات كشيء من أجل الوصول إلي 

  )1(مات وترتيب نظري للمجاالت غير المتجانسة المرتبطة بعلم المعل

   -:البيانات  

هي اللغة أو الرياضيات أو الرموز البديلة التي عليها اتفاق عام على أنها تمثل 

  .الناس واألهداف ، أحداث ومفاهيم 

  :لمعلومات ا 

، التنظيم أو تحويل البيانات بطريقة إلى نتائج عمليات النماذج ن التكوين هي  

فقيمة المعلومات تقاس بطريقة نسبية وفقاً . يادة مستوى المعرفة للمستقبل ز
                                                 

   1.1 - 93بدون تاريخ ص  –مات والمكتبات دار المريخ للنشر وأساسيات في علم المعل –دآتور أحمد بدر  )1(
 



 

لمدى مساهمتها في اإلضافة إلى مستوى المعارف فالتركز يكون على القيمة 

ذه القيمة ال تعتمد فقط على ما تحتويه المضافة أو المتزايدة للمعلومات وه

  )2(.بالمعرفة السابقة جمعها وتخزينهاالرسالة من معلومات ولكن عالقتها 

  

  مقدار زكاة المكلف :خامسا
. هو النسبة المحددة النصاب البالغ لدفع الزكاة الواجبة على المكلف سنوياً   

  .من الذهب ) جرام 85(النصاب يحدد سنوياً مقاساً 

حضور المكلف ومعه اإلقرار والمستندات  الالزمة التى تبين موقفه موجباً بعد 

  .  أو سالباً أي بالغ النصاب وعليه زكاة أم غير ذلك فال زكاة عليه 

  :المقابلة / أ 

من أهم عوامل النجاح للوصول إلى اتفاق عميق مع المكلف أن يستقبل بكل    

  .توقير من غير إسفاف 

ليس من : (أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال عن عبادة بن الصامت 

رواه أحمد  -)1( ) لمنا الع ف، ويعرل كبيرنا ويرحم صغيرجأمتي من لم ي

  والحاكم يوالطبران

ال  -اهللا عليه وسلمىصل - قال رسول اهللا: قال - اهللا عنه يرض -ذر يعن أب  

  رواه مسلم - )2( )تحقرن من المعروف شيئاً ولو أن تلقى أخاك بوجه طليق 

   -:إجالس المكلف / ب 

بعد استقبال المكلف بالصورة الالئقة أن يجلس على مقعد حتى تزول عنه     

األفكار المشوشة والهواجس عن عمل ديوان الزكاة كما فعل الصحابي الجليل 

مصعب بن عمير في المدينة قبل قدوم رسول اهللا صلي اهللا عليه وسلم إليها 

مما أدى إلى إسالم قبيلتهما في زمن عبد األشهل ي بن ىفي سبب إسالم زعيم

  .وجيز مما مهد سريعاً بهجرة رسول اهللا صلي اهللا عليه وسلم إليها 
                                                 

  .المصدر السابع  –دآتورة سونيا محمد البكري  )2(
 
دي    –م 656 -581 يالحافظ عبد العظيم بن عبد القوى المنذر )1( اهرة  آتاب الترهيب و الترقيب الجزء األول ، دار الح ة   –ث الق الطبع

  .9م تحقيق وتخريج وفهرسة أيمن صالح ص 1994هـ 1415األولى 
 

 نفس المصدر السابق  )2(



 

أن أسعد بن زرارة خرج  "عبد األشهل ي بن ىفإليكم قصة إسالم زعم  

، وكان سعد بن معاذ به دار بنى األشهل ودار بنى ظفر بمصعب بن عمير يريد

 على بئر الظفر قا يزرارة فدخل به حائطاً من حوائط بن أبن خالة أسعد بن

، وسعد بن حائط و اجتمع إليها رجل ممن أسلميقال لها بئر مرق فجاسا في ال

ير يومئذ سيد قومهما من بنى األسهل ، وكالهما مشرك حضمعاذ و أسيد بن 

 ال بالك ،:  بن حضيرعلى دين قومه ، فلما سمعا به قال سعد بن معاذ ألسيد 

، فازجرهما وأنههما لذين أتيا ديارنا ليسفها ضعفاءناأنطلق إلى هذين الرجلين ا

عن أن يأتيا ديارنا فانه لوال أن أسعد بن زرارة منى حيث علمت كفيتك ذلك 

ر حربته في أقبل حضيفاخذ أسيد بن : هو بن خالتي وال أجد عليه مقدما قال 

ن عمير هذا سيد قومه قد ب أب، فلما رآه أسعد بن زرارة قال لمصعإليهما

قال فوقف عليهما . أكلمه أن يجلس : ، فأصدق اهللا فيه ، قال مصعب جاءك

، فقال ما جاء بكما إلينا تسفهان ضعفاءنا اعتزالنا أن كانت لكما متشتماً

مصعب أو تجلس فتسمع ، فإن رضيت امراً قبلته ، : فقال له . بأنفسكما حاجة 

لس إليهما ، أنصفت ، ثم ركز حربته وج: ال ق. وأن كرهته كف عنك ما تكره 

فيما يذكر عنهما واهللا لعرفنا : فقال  وقرأ عليه القرآن ، فكلمه مصعب باإلسالم،

ما أحسن هذا : في وجهه اإلسالم قبل أن يتكلم في إشراقه وتسهيله ، ثم قال 

: كيف تصنعون  إذا أرتم أن تدخلوا في هذا الدين ؟ قال له! الكالم وأجمله 

فقال فاغتسل . ، ثم تصلي ر وتطهر ثوبك ثم تشهد شهادة الحقتغتسل فتتطه

أن : ، ثم قال لهما شهادة الحق ، ثم قام فركع ركعتينوطهر ثوبه وتشهد 

، وسأرسله  إليكما اآلن بعتكما لم يتخلف عنه أحد من قومهورائي رجال إن ات

لوس في سعد أبن معاذ ، ثم أخذ حربته وأنصرف إلى سعد وقومه وهم ج

  )3( "الخ..…ناديهم 
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عمير أدى إلى إسالم  بن هذا التعامل النبوي الذي جسده الصحابي الجليل مصعب

  .هذين الرجلين الذين حوال عشيرتيهما من الضالل إلى الهدى 

  .فاً وزمناً طويالً لجباية الزكاةلو طبقنا هذا على المكلفين سوف نختصر جهداً كثي

عاص رضي اهللا عنهما أن معاذ بن جبل رضي اهللا ن عبد اهللا بن عمرو بن الع

أعبد اهللا ال تشرك به شيئاً ، : يا نبي اهللا أوصني قال : عنه لما أراد سفراً فقال 

أستقم :يانبى اهللا زدن ، قال : ، قال إذا أسأت فأحسن: اهللا زدني قال  يانبى

  ان والحكميرواه بن ح -  )1()خلقك   وليحسن

  -:مناقشة المكلف /ج 

تحدث هذه المناقشة من خالل البيئة آلتي هيئت للمكلف من استقبال الئق    

وإكرامه بإجالسه مما يؤدي لهدوء خواطره و استعداده لمناقشة زكاته على أال 

ما يؤدى إلى عدم متكون هذه المحاورة في حضور آخرين وخاصة المكلفين 

كوى الحقيقي  نجاح المقابلة مع المكلف ومدى اعترافه وصراحته بموقفه الز

وعلى العامل عليها أن يكون منصتاً جيداً وأن يقبل بوجهه على وأن يأخذ ويرد 

  .وال تكبر  ءللمكلف بدون أستعال

  )2(سورة المجادلة} قد سمع تحاوركما إن اهللا سميع بصير { : الى يقول اهللا تع

وفي القرآن الكريم هناك محاورات عدة منها حوار سيدنا نوح مع قومه في 

في محاولة إلخراجهم من الضالل إلى الهدى ) 35 – 25(ورة هود من اآلية س

  .خائف عليهم ومشفق من العذاب األليم 

من كان : عن أبى هريرة رضى اهللا عنه عن النبي صلي اهللا عليه وسلم قال    

ن باهللا واليوم اآلخر فليصل ، من كان يؤمباهللا واليوم اآلخر فليكرم ضيفه يؤمن

رواه           - ) األخر فليقل خيراً أو ليصمت  كان يؤمن باهللا واليوم، ومن رحمه

  البخارى ومسلم 
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ال غير : عن عقبة بن عامر رضي اهللا عنه عن النبي صلي اهللا عليه وسلم قال

  )3()  فيمن ال يضيفْ

  

  عاإلقنا/ د 

  :لغة 

  رضي: قنع 

مقنع أي رضا يقنع  فالن شاهد: ، يقال العدل من الشهود: لميم بفتح ا: المقنع 

  يقنع به ويرضى برأيه وقضائه : ورجل قنعانى وقنعان ومقنع . به 

  

            بمعنى الرضا والقانع بمعنى. إن القنوع يكون ": وقال بعض أهل العلم 

   "الراضي 

نوصل المكلف إلى هذه الدرجة من الرضا يجب أن نكون حجتنا قوية توضح  يلك

لسداد وأن نسمع له وال نحجر عليه مدافعته عن نفسه له بأن عليه زكاة واجب ا

بأن عليه زكاة أم ال ؟ هذا يتطلب حواراً ذا نفس طويل حتى يدفع زكاته عن 

  .قناعه ويحث اآلخرين على دفعها 

قل أوحى إلى أنه إستمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآننا  {:يقول اهللا تعالى 

  سورة الجن  -)2(}  اًبه ولن نشرك بربنا أحديهدى إلى الرشد فآمنا )1(عجباً 

قالوا فأتوا به ) 60(سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم  قالوا{:يقول اهللا تعالي 

قالوا ء أنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم ) 61(على أعين الناس لعلهم يشهدون 

إلى فرجعوا ) 63(قال بل فعله كبيرهم هذا فسألوهم إن كانوا ينطقون ) 62(

وا على رؤسهم لقد علمت ما سثم نك) 64(أنفسهم فقالوا إنكم أنتم الظالمون 

قال أفتعبدون من دون اهللا ماال ينفعكم شيئاً وال يضركم ) 65(هؤالء ينطقون 

  سورة األنبياء  -}) 67(أف لكم ولما تعبدون من دون أفال تعقلون )66(

                                                 
 الجزء الثالث –الترغيب والترهيب  –المنذري  )3(

 
 

 الجزء الثالث –الترغيب والترهيب –المنذري   )2(



 

   .ها قد عرفنا كيف أقنع سيدنا إبراهيم قومه

  :تماالت فى الرسالة االقناعيةاالس*

توجد ثالثة أنواع أساسية من االستماالت المستخدمة فى الرسالة االقناعية     

  .العاطفية،واالستماالت العقالنية،استماالت التخويفهى االستماالت 

  :االستماالت العاطفية-أ

اثارة و ،ثير فى وجدان المتلقى وانفعاالتهتستهدف االستماالت العاطفية التأ   

ومخاطبة حواسه بما يحقق أهداف القائم باالتصال  حاجاته النفسية واالجتماعية،

  - :وتعتمد االستماالت على مايلى

  .والرموزاستخدام الشعارات /1

  .استخدام االساليب الغوية /2

  .دالت االلفاظ/3

  .صيغ أفضل التفضيل/4

  .االستشهاد بمصادر /5

  .عرض الرأى على أنه حقيقة/6

  .التوكيد معانى/7

  .استخدام غريزة القطيع/8

  االستماالت العقالنية-ب

وتعتمد على مخاطبة عقل المتلقىوتقديم الحجج والشواهد المنطقية وتفنيد  

  :فى ذلكاالراء المضادة بعد مناقشتها واظهار جوانبها المختلفة وتستخدم 

  .االستشهاد بالمعلومات واالحداث الواقعية/1

  صاءاتتقديم االرقام واالح/2

  .بناء النتائج على مقدمات/3

   :استمالة التخويف-ج

يشير مصطلح استمالة النخويف الى النتائج غير المرغوبة التى تترتب       

علي عدم اعتناق المتلقى لتوصيات القائم باالتصال،وتعمل استماالت التخويف 

  .على تنشيط االثارة العاطفية لدى المتلقى 



 

  -:يف الى جعل المتلقى يستجيب للرسالة فى حالتينمالة التخواستوتؤدى     

  .شدة االثارة العاطفيةتشكل حافزا لدى لالستجابة لمحتوى الرسالة/1

توقعات الفرد بامكان تجنب االخطار وبالتالى تقليل التوتر العاطفىعند /2

  1).االستجابة لمحتوى الرسالة

  

  

ظرياته كتاب االتصال ون.ليلى حسين السيد.حسن عماد مكاوى -1

  191- 188صفحةبدون تأريخ .الناشرالدار المصرية اللبنانية.المعاصرة

  :سداد الزكاة / هـ

من إقناع المكلف بالزكاة الواجبة عليه يجب سداد ما عليه خالل شهر من   

  م2001من قانون الزكاة لعام ) ج/6(المطالبة على حسب نص المادة 

لزكاة وإدارتها وتوزيعها ومع يكون الديوان مسؤوال عن تحصيل ا) 6(المادة 

  -:عدم اإلخالل بعموم ما تقدم تكون له االختصاصات والسلطات اآلتية 

  .في تحصيل الزكاة المستحقة بالطريقة التي تحددها اللوائح . ج 

تجبي الزكاة 1/18، المادة م1993 –هـ 1413وفي الئحة الزكاة لعام   

دة وفي حالة ال يتعدى الثالثين المعروضة عند تقديم اإلقرار وتسدد دفعة واح

  ) .يوماً من تاريخ اعتماد اإلقرار 

كل من يتحايل أو يتهرب أو يمتنع عن دفع الزكاة الواجبة عليه يعاقب بغرامة ال 

تزيد عن مقدار تلك الزكاة وتؤخذ الزكاة جبراً منه بوساطة الديوان ويجوز بقرار 

أن يتم التنفيذ بواسطة  من الديوان الحجز على أمواله لدى المصارف على

  .م 1993 –هـ 1413من الئحة الزكاة لعام ) 32(المحكمة وتنص المادة 

إذا كانت لدى الديوان أسباب معقولة تحمله على االعتقاد بأن الغرض األساسي " 

أو أحد االقراض األساسية التي من أجلها تمت أي معاملة ، كان التهرب من 

، بعد أن يكتمل اإلقرار يجوز للديوان أن قريرزكاة أو تخفيضها عن أي سنه تال

يأمر بإجراء ما يراه مناسباً من التسويات واإلجراءات العادلة فيما يتعلق 

  ."ها لتهرب التهرب من الزكاة أو تخفيضبالخضوع للزكاة بحيث يمنع ا



 

  

   -:رفض تقديم إقرار أو مستند أو بيان / و

من قانون ) 43(تطبق المادة  إذا رفض المكلف أي من المذكورين سلفاً    

  .م2001الزكاة لعام

كل من يمتنع عن تقديم أي إقرار أو بيان يطلب بمقتضى أحكام هذا القانون "     

من %) 10(واللوائح الصادرة بموجب يعاقب بغرامة تساوى عشرة في المادة 

  "ت مكان توريد الغرامات حدد) 44(مقدار الزكاة الواجبة عليه والمادة 

إلى الديوان أو ديوان  44.43د الغرامات المنصوص عليها في المادتين توري

  .الزكاة بالوالية بحسب الحال 

م إذا إمتنع 1993 –هـ  1413من الئحة الزكاة لعام )33(وكذلك المادة     

، فيجوز ع أى من اإلجراءات المبينة أدناهالشخص المكلف بالزكاة عن إتبا

ت المنصوص عليها في هذه المادة و اإلجراءات للديوان أن يوقع عليه العقوبا

   -:هى اإلمتناع عن 

  من هذه الالئحة ) 14/2(تقديم اإلقرار وفقاً الحكام المادة 

إخراج الزكاة بقصد التهرب أو التحايل أو اإلمتناع عن إخطار الجمعة التي تقوم  

بتسويق المحصول نيابة عن الشخص المكلف الجهة التي تقوم بتسويق 

حصول نيابة عن الشخص المكلف بالزكاة للديوان بكل المحصول المستلم من الم

  .   الشخص المكلف بالزكاة 

  

  

  

  

  

  

  

  



 

 : الفصل الثانى

  الحق المعلوم  -
  توطئه  -
  عروض التجارة -
  المستقالت -
  المهن الحرة -
  المال المستفاد  -
  الزروع -
  األنعام -
-    

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

  الفصل الثانى

  ومـــــق المعلــــالح

  -:طئه تو
يسنهدف الحق المعلوم المكلفين الذين يمثلون الطرف الثانى من عملية االتصال 

وحثهم على استخراج الزكاة من .الفردى لمعرفة نعمة المال التى وهبها اهللا لهم 
  .المال

  
في المال وال  قدحالمال إما أن يؤدى إلى مفسدة وإما إلى إصالح لهذا أال ي  

إنما أموالكم   { الى  لى تصرف اإلنسان يقول اهللا تعا عيمدح  وإنما يعتمد هذ
  سورة األنفال }  )28(فتنه   وأوالدكم 

 تأخذه فإنه إن الدرهم عقرب فإن لم تحسن رقيته فال": قال يحي بن معاذ (  

وقل . أخذه من حله ووضعه في حقه: قبل ما رقيته قاللدغك قتلك سمه،

: ما هما قال: ع الخالئق بمثلهما ، قيل مصيبتان للعبد في ماله عند موته ال تسم

  " .يوخذ منه كله ، ويسأل عنه كله 

من حله ، الخير فيمن ال يريد جمع المال " : وقال سعيد بن المسيب رحمه اهللا 

  .، ويصل به رحمه ، ويعطى منه حقه يكلف به وجهة عنه الناس

  .كانوا يرون السعة عوناً على الدين : وقال أبو إسحاق السبيعى 

  )1( )"ال في زماننا هذا سالح المؤمنين لما" : وقال سفيان 

هناك أعمال فاضلة قام بها الصحابه والتابعين والصالحين مثال لذلك عبد الرحمن 

بن عوف تحدث هذه األعمال على اإلقتداء بها في نعمة المال التى أنعم اهللا بها 

  .عليهم 

ن عبد الرحمن بن أحدثتني أم بكر المسور عن عبد اهللا بن جعفر المخزومى،   

عوف باع أرضاً له بأربعين ألف دينار مقسمها في بنى زهيرة وفقراء المسلمين 
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والمهاجرين وأزواج النبي صلي اهللا عليه وسلم فبعث إلى عائشة رضي اهللا 

من بعث هذا المال ؟ قلت عبد الرحمن بن عوف : عنها بمال من ذلك ، فقالت 

ال يحنو عليكن " رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : قال : ة قالت قال وقص القص

  )2(كم ارواه الح -" سقى اهللا بن عوف من سلسبيل الجنة . بعدى إال الصابرون 

   -:فوائد المال 

  . ةودينية يوأما فوائده فتنقسم دني

  . لك تهالكوا في طلبها ذفالخلق يعرفونها ، ول: دنيوية 

  -: أنواع  تختصر في ثالث:  ةديني

وإما في اإلستعانه على  اد،كالحج والجهه على نفسه،إما على عباده،نفقأنما ي )3( 

لم يتفرغ سكن وغيرها من ضرورات المعيشة،العبادة كالمطعم والمشرب والم

لم يتفرغ القلب للدين  فإن هذه الحاجات إذا لم تتيسر، القلب للدين والعبادة

فأخذ الكفاية من الدنيا دة إال به فهو عبادة،إلى العبا والعبادة وما ال يتوصل

  وال يدخل في هذا لى الدين من الفوئد الدينية،لالستعانة ع

  )1()، فإن من حظوظ الدنيا التنعم والزيادة على الحاجة( 

دخلنا على أبى عبيده بن الجراح نعوده وآمراته : عن عياض بن  غطيف قال

كيف بات : ى الجدار فقلنا لها يفه جالسه عند رأسه وهو مقبل بوجهه علحت

أنى لم أبت بأجر : ، فأقبل علينا بوجهه فقال بات بأجر: بيدة الليلة ؟ فقالت أبوع

سمعت رسول : ما قلت فنسألك عنه فقال : أال تسألوني عما قلت؟ فقلنا : ثم قال 

من أنفق على نفسه وأهله أوعاد مريضاً أو : اهللا صلي اهللا عليه وسلم يقول 

                                                 
اآم  )2( ى الصحيحين   –الح تدرك عل ديم ودراس . المس ق وتق ى  تحقي ود طرج دآتور محم ع    -ة ال ر والتوزي ة والنش ر للطباع دار الفك
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   1.6ص ابن قدامة المقدسى مختصر منهاج القاصدين  )1(
 



 

هللا ببالء الحسنة بعشر اً مثالها ن والصوم جنة ما لم يخرقها ومن إبتاله امازاد ف

  رواه الحاكم  )2() في جسده فهو له حطه 

  )3() . ما يصرفه إلى الناس إحداها الصدقه وقضائها كثيرة مشهورة ( 

خذ من أموالهم صدقه تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن  {يقول اهللا تعالي 

  سورة التوبة}  )103( صالتك سكن لهم

أتى رجل من تميم رسول اهللا صلى : عن أنس بن مالك رضي اهللا عنه قال     

إنى ذو مال كثير وذو أهل وولد وحاضرة ، يارسول اهللا،: عليه وسلم فقال  اهللا

ع ؟ فقال رسول اهللا صلي اهللا عليه وسلم تخرج نفع ؟ وكيف أصنفأخبرنى كيف أ

وتعرف حق السائل والجار  أقربائكوتصل طهرك،زكاة من مالك فإنها طهره تال

ربى حقه والمسكين وابن السبيل قفات ذا ال: والمسكين فقال يا رسول اهللا 

ا فقال حسبى يارسول اهللا إذا أديت الزكاة إلى رسولك فقد برئت يرذر تبذوالتب

 منها إللى اهللا ورسوله فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم نعم إذا أديتها إلى

      )4(رسولى فقد برئت منها فلك أجرها وإثمها من بدلها

،  كبناء المساجدخيراعاماً، ماال يصرفه اإلنسان إلى معين،لكن يحصل به   

سوى ما يتعلق المال في الدين، فوائدفهذه جملة والوقوف المؤبده، والقناطر،

ن الخلق ، األعزبيو ، وحقارة الفقر،ص من ذل السؤالبالحظوظ العاملة من اإلخال

   )1(.والكرامة في القلوب والوقار 

أشتري عثمان بن عفان رضي اهللا عنه الجنة من النبي ": عن أبى هريرة قال 

، وحيث جهز جيش ين ، بيع الحق حيث حفر بئر معونةصلي اهللا عليه وسلم مرت

  رواه الحكم  )6( " العسرة 
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 قدم له األستاذ محمد أحمد دهان  بن قدامه مختصر منهاج القاصدين )1(

 

  .الحاآم المستدرك  )6(
 



 

من هذا المال الواسع  ندلف إلى جزء. بعد أن عرفنا فوائد المال ومضاره عامة 

إلى جزء منه وهو الحق المعلوم الذي أفترضه اهللا سبحانه وتعلى في كتابه على 

  .المسلمين 

  الحق الشخصي أو حق الدائنين

  :التعريف 
ومالية " هو سلطة تثبيت لشخص معين في إقتضاء أداء معين من شخص آخر " 

  . ن الحقوق المالية األداء هي التي تؤدى إلى اعتبار الحق الشخصي حقاً م

الحق الشخصي ليسى في واقع األمر إال أحد وجهين لرابطه االقتضاء فهذه 

ألرابطه إذ تفترض وجود طرفين من األشخاص  يملك أحدهما اقتضاء أداء مالي 

، وإنما تضع في بد األول حقاً وتلقى لزم اآلخر بالخضوع لهذا لالقتضاءمعين وي

فالحق الشخصي و االلتزام وجهان متقابالن لرابطة .  على عاتق الثاني التزاماً 

كلما في األمر فالحق الشخصي هو وجهاها . قانونية واحدة هي رابطه القتضاء 

السلبي المتمثل في سلطه االقتضاء المعطاة للدائن وااللتزام هو وجهها السلبي 

" ه ولذلك يمكن أن تسمى هذه الربط. المتمثل في االلتزام المحمل به المدين 

  )3( " رابطه التزام " أو " رابطه إقتضاء 

  .وعليه االلتزام بسدادها حقاً هذا ينطبق على الزكاة ألن لديها على المكلف 

   - :الحق المعلوم 

إذا انتقلنا من الحق الشخصي في القانون إلى الحق المعلوم في الزكاة يقول اهللا 

  )25(المحروم للسائل و) 24(والذين في أموالهم حق معلوم " تعالي 

    سورة المعارج

وهى الزكاة على وجه التخصيص والصدقات المعلومة القدر وهى حق في " 

  .أو لعل المعنى أشمل من هذا وأكبر .. أموال المؤمنين 

الشعور بأن للمحتاجين و المحرومين حقاً في األموال هو شعور بفضل اهللا من  

من تحرر شعوري من ربقة  جهة ، وبآصره اإلنسانية من جهة ، فوق ما فيه

                                                 
  468- -467بدون تاريخ ص" جالل حزى وشرآاة"الناشر منشأة المعارف باإلسكندرية –المدخل إلى القانون –حسنكيرة .د   )3(

 



 

الحرص والشح وهو في الوقت ذاته ضمانة اجتماعية لتكافل أألمه كلها 

.. وعالم الواقع سواء ذات دالالت شتى في عالم الضمير،فهي فريضة  .وتعاونها

  وذكرها هنا 

فوق أنه يرسم خطاً في مالمح النفس المؤمنة فهو حلقة من حلقات العالج للشح 

  )2()  والحرص في السورة

وأقيموا الصالة وآتوا الزكاة وأقرضوا اهللا قرضاً حسناً  {:  تعالى  - اهللا يقول 

 } )20...(وما تقدموا ألنفسكم من خير تجدوه عند اهللا وهو خيراً وأعظم أجراً 

  سورة المزمل 

  ..يفترض االسم وينفق المسمى الصدقه زكاة،والزكاة صدقه ،

نماء إما بنفسها أو بالعمل فيها طهرة ألهلها والزكاة تجب في األموال المرصدة لل

فالظاهره ماال ظاهرة  باطنه،: المزكاة ضربان  ومعونة ألهل السهمان  و ألموال

والباطنة ما أمكن اخفاوه من الذهب اوهء كالزروع والثمار والمواشي،يمكن إخف

   3".والفضه وعروض التجارة 
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 :عروض التجارة  

 
  اب والسنة تعريفها في الكت 

  تقنينها في قانون الزكاة واللوائح  

  خطوات جبايتها  

  طرق جبايتها  

  متطلبات العمل 

  أنواع عروض التجارة األفراد ، الشركات 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

  المبحث االول

  :عروض التجارة 
  " 1" . هي ما يعد للبيع والشراء " 

   } طيبات ماكسبتميا أيها الذين آمنوا أنفقوا من { : - تعالى –يقول اهللا 

ماكسبتم يعني  –تعالى  –قوله : قال علماؤنا : قال اإلمام أبوبكر بن العربي 

  التجارة 

يأمرنا أن  –صلى اهللا عليه وسلم –كان رسول اهللا " عن سمرة بن جندب قال 

  رواه الدارقطني  – "نخرج الصدقة مما نعد للبيع 

. جوب الزكاة في اموال التجارة إتفق فقهاء التابعين ومن بعدهم ، على القول بو

  .ونقل اإلجماع على ذلك ابن المنذر وأبو عبيد 

أجمع أهل العلم أن في العروض التي يراد بها التجارة الزكاة إذا " قال بن المنذر 

روى ذلك عن عمر وإبنه وبن عباس وبه قال الفقهاء . حال عليها الحول 

ن وطاؤوس والنخص والثوري السبعة والحسن وجابر بن زيد وميمون بن مهرا

واألوزعي ، والشافعي وأبو عبيد وأسحق وأصحاب الرأي أبو حنيفة وأصحابه 

من االدلة االخرى لعروض التجارة حديث عبد القاري حدثنا أحمد "  ومالك وأحمد

قال حدثنا محمد بن أسحق عن بن شهاب عن  –بن خالد الوهبي من اهل حمص 

كنت بيت المال زمن : " لرحمن بن القاري قال رحمن عن عبد ا حميد بن عبد ال

عمر بن الخطاب فكان إذا خرج العطاء جمع اموال التجار ثم حسبها ، شاهدها 

   " وغائبها ثم اخذ الزكاة من شاهد المال على الشاهد والغائب 

وأيضاً حديث ميمون بن وهران  حدثنا كثير بن هشام عن جعفر بن يرقان عن 

الزكاة فانظر ماعندك من نقد او عرض  حلت عليكإذا : "  ميمون ابن وهران قال

وما كان من دين في ماله فأحسبه ثم أطرح منه ما كان . للبيع فقومه قيمة النقد 

  3(" عليك من الدين ثم زك مابقى

  :عروض التجارة خطوات جباية   

                                                 
 أبي القاسم بن سالم.آتاب االموال  )1(



 

لكل مكتب من مكاتب الزكاة في السودان مقياس محدد لزكاة عروض التجارة 

  :حضوره يتم فعند 

  إعداد بطاقات المسح الميداني بطاقة المعلومات عن نشاط المكلف  .1

 إعطاء المكلف إقرار يوضح فيه نشاطه وبعد ملئه إحضار إلى الديوان .2

 جمع المعلومات عن نشاط المكلفين من مصادر شتى  .3

اقة المعلومات والمعلومات لف من بطتصنيف وتحليل المعلومات عن المك .4

 .االخرى

المعلومات في ملف لكل مكلف وكذلك غير البالغين النصاب توضع تفريغ  .5

 معلوماتهم في ملف عمومي 

 فتح ملفات جديدة لمكلفين جدد دخلوا دائرة النشاط التجاري .6

  الجزء االول.مصدر سابق .فقه الزكاة.القرضاوى/1

 267االية.سورة البقرة /2 

 ار المكلفين اإلقرارات التي توضح نشاطهم إحض .7

تقدير الزكاة للمكلفين من خالل اإلقرار والمعلومات االخرى عن نشاط المكلف  .8

 .لغير مدرجه في اإلقرار 

مطالبة المكلف بدفع الزكاة بعد اإلتفاق مع العامل عليها على مقدار الزكاة  .9

 الواجبة عليه 

 تقديم إنذار أول لدفع الزكاة .10

 ذار آخر للمكلف لدفع الزكاة الواجبة عليه تقديم إن .11

 إعطاء المكلف إنذار نهائي للمكلف .12

المكلف بقصد جباية الزكاة المقدرة عليه وفق الحجز اإلداري على ممتلكات  .13

بعد اإلستيفاء لكل الغجراءات من م 2001و من قانون الزكاة لعام /6المادة 

 أ /19/2المادة وكذلك الالئحة  12-9الخطوة 

ستعيعض عن الحجز اإلداري بدعوى قضائية ضد المكلف أمام القضاء إذا ا .14

المادة  1993والئحة الزكاة لعام م 2001من قانون الزكاة لعام  42وفق المادة 

 .ب /289



 

 :التقدير اإليجازي 

هو تقدير وعاء الزكاة للمكلف وفق للمعلومات المتوفرة لدى الديوان وماعلى 

بأنها ال تمثل وعاء زكاته يحدث التقدير اإلجازي بعد المكلف القبول بها أو رفضتها 

 15/2وفق المادة .إحضار المكلف لإلقرار الذي أعطى له ومأله إلرجاعه للديوان 

  .م 1993من الئحة الزكاة لعام 

  

  :رد الزكاة 

م التي تنص على إذا ثبت أن 1993الزكاة لعام من الئحة  19/1حسب المادة 

دفع الزكاة بمبلغ يفوق المبلغ الواجب  دفعه أو ثبت الشخص المكلف بالزكاة قد 

دفعه له وهو غير ملزم بالزكاة فيكون لذلك الشخص الحق في إسترداد ذلك المبلغ 

على أنه إذا كان ملزماً بدفع زكاة أي نوع آخر من األموال فيؤخذ ذلك المبلغ السابق 

  .دفعه لتمديد تلك الزكاة 

  

  :ير دإعادة التق

التقدير السابق للمكلف لم يكن حقيقياً عن الزكاة الواجب دفعها إما إذا إتضح بأن 

بموقفه الحقيقي الغير واضح للديوان أو تقديم المكلف معلومات لعدم معرفة الديوان 

غير حقيقية بعيد الديوان وعاء الزكاة الواجب سدادها بعمل زكاة جديدة على المكلف 

إذا إرتكب " م التي تنص على 1993ام من الئحة الزكاة لع) 16(على حسب المادة 

الشخص المكلف جريمة الغش أو اهمل في اإلدالء بأي بيانات تتعلق بالزكاة عن أي 

سنة تقدير فيجوز للديوان في هذه الحالة أن يعمل تقديراً إضافياً عن السنة المشار 

  \"إليها ، حتى ولو ترتب على ذلك إعادة البحث في امر سبق البت فيه 



 

  :ز اإلداري الحج

م المادة 1993والئحة الزكاة لعام  م2001من قانون الزكاة لعام ) و/ 6(وفق المادة 

  .تطبق هذه الصالحيات عندما يرفض المكلف دفع الزكاة ) أ/19(

يكون الديوان مسؤالً عن تحصيل الزكاة وإدارتها " تنص على )  و/ 6(المادة 

  :وتوزيعها ومع اإلختصاصات والسلطات اآلتية 

والحجز على االموال بانواعها بالقدر الذي يضمن الوفاء بالزكاة التي لم تدفع في 

  .وقتها دون عذر مقبول وبيعها بالمزاد العلني وفق ما تحدده اللوائح 

م التي تنص على إذا لم تسدد الزكاة في 1993من الئحة لعام ) أ/19/2(المادة 

او أي من غدارته أن يقوم باإلجراءات التاريخ المحدد لذلك او قبله فيجوز للديوان 

  :تية وهي ان اآل

يحجز على اموال الشخص المكلف بالزكاة وبصناعته وامتهته واي ممتلكات / أ 

أخرى مملوكة له وذلك بغرض جباية الزكاة ويجوز للشخص المرخص له من قبل 

من االمكنة الديوان او اي من إدارته بالحجز ان يدخل بالقوة أثناء ساعات العمل أياً 

مستخدماً القوة الالزمة للقيام بذلك كما يجوز له اإلستعانة بأي من رجال الشرطة 

الحاضرين وقت توقيع الحجز ويظل الحجز أو في أي مكان آخر ويتم البيع بالمزاد 

  .د الشخص المكلف بالزكاة او من ينوب عنه إذا أمكن ذلك في وجو

  :الدعوى القضائية 

المادة د المكلف إذا تحايل أو تهرب أو امتنع دفع الزكاة وفق يرفع الديوان دعوى ض

كل من تحايل أو يتهرب او يمتنع " التي تنص  م2001من قانون الزكاة لعام ) 42(

عن دفع الزكاة الواجبة عليه يعاقب بغرامة التزيد عن مقدار تلك الزكاة وتؤخذ 

ان الحجز على أمواله لدى الزكاة جبراً منه بواسطة الديوان ويجوز بقرار من الديو

  " .المصارف على ان يتم التنفيذ بواسطة المحكمة 

م ذلك التي تنص على إذا لم 1993ب من الئحة الزكاة لعام / 19/2وتوضح المادة 

تسدد في التاريخ المحدد لذلك أوقبله فيجوز للديوان او أي من إدارته أن يقوم 

  :باإلجراءات اآلتية وهي أن 



 

مام المحكمة المختصة على الشخص المكلف بالزكاة ، إذا لم تتم يرفع دعوى ا/ ب

لة كدين وتجبى في هذه الحا) أ(جباية الزكاة كلها بالكيفية الواردة في الفقرة 

حق للديوان مع التكفل بمصروزفات الدعوى كلها يعتبر تقديم شهادة من الديوان مست

قة منه بنية كافية بأن تلك تتضمن إسم المدعى عليه وعنوانه وقيمة الزكاة المستح

من ذلك الشخص وسند تنفيذي للمحكمة إلصدار حكمها بدون حاجة الزكاة مستحقة 

  .ن العام  أو االمين بحسب الحال لظهور األمي

  تخص الحجز اإلداري المذكورة سابقاً ) أ(علماً بان الفقرة 

  

  :زكاة الشركات 

كما في بزكاة الخلطة الخاص تؤخذ زكاة الشركات إستناداً على الحديث الشريف 

صلى اهللا عليه  –قال رسول اهللا  –رضي اهللا عنه  –المجموع للنووي عن انس 

ال يجمع بين متفرق واليفرق بين مجتمع خشية الصدقة وماكان بين "  –وسلم 

  " خليطين فإنهما يتراجعان بالسوية

و إختلط الملك إذا يفرد المالك أ 3و/17/2المادة  م2001وفي قانون الزكاة لعام 

  بحيث يجوز إعتباره ملكاً واحداً فتجب الزكاة في المال مجتمعاً إذا بلغ النصاب 

على وجه الخصوص على الشركات وتشمل البنوك ) 2(تطبق أحكام البند / 3

  اإلستثمارية عامة والشركات والملكية الشائعة وملكية األسرة 

  : التي تنص على ) 7(م ذلك في المادة 1993وتوضح الئحة الزكاة لعام 

يحدد وعاء الزكاة بالنسبة للشركات والشراكات وشركات التأمين والمصارف  .1

  :على الوجه المبين أدناه وهو 

واالرباح المرحلة زائداً اإلحتياطي رأس المال المدفوع زائداً أرباح العام / أ

  والمخصصات 

  الخصوم المتداولة األصول المتداولة ناقصاً / ب

نصاب إلى أموال الشركات والشراكات وشركات التأمين والمصارف يقدر ال. 2

  جراماً من العيار االكثر تداوالً 85منسوباً إلى الذهب 

  ربع العشر 2يكون مقدار الزكاة بالنسبة إلى األموال المذكورة في البند . 3



 

تسدد الزكاة بالنسبة إلى الشركات والشراكات وشركات التأمين والمصارف خالل 

  .ين يوماً من تاريخ اإلعالن بالتقدير ثالث

  :زكاة أموال السودانيين خارج السودان

  :تنص على تؤخذ الزكاة من كل شخص ) 16المادة (

أو خارجه ماالً تجب فيه الزكاة مع مع مراعاة سوداني يملك داخل السودان / أ

  .اإلزدواج في دفع الزكاة 

لسودانيين الموجودة خارج التي تنص على تزكي أموال ا 36/2وكذلك المادة 

  .على الوجه الذي تحدده اللوائح  السودان كما لو كانت موجودة داخله وذلك

يتم تحصيل زكاة ) 13/1(م توضح  ذلك في المادة 1993وفي الئحة الزكاة لعام 

الموجودة خارج السودان كما لو كانت موجودة داخله وذلك على اموال السودانيين 

  .وائح الوجه الذي تحدده الل

يتم تحصيل زكاة ) 13/1(م توضح ذلك في المادة 1993وفي الئحة الزكاة لعام 

أموال السودانيين الموجودة خارج البالد بذات األسس المتبعة في تحصيل األموال 

الموجودة داخل البالد والمنصوص عليها في هذه الالئحة ويتم تحصيلها إن أمكن 

  .ذلك بالنقد األجنبي 

انيين العاملين بالخارج تقدير إقرار بأموالهم وإرفاق المستندات يجب على السود .2

  .واألوراق التي تدل على صحة ذلك إن كان ثمة أموال لهم 

 .يحدد النصاب منسوباً إلى أسعار نقد البالد التي يعمل فيها المسلمون  .3

يتم تقدير الحوائج األصلية لكل بلد بالتشاور مع  السودانيين العاملين بها أن  .4

 .راعي الظروف اإلقتصادية لكل منها ت

عليه مع جهاز شؤون العاملين  يقوم الديوان بجباية الزكاة حسبما يتم اإلتفاق .5

بالخارج وبالتنسيق معه او حسبما يراه مناسباً وذلك لضمان إنسياب اإليرادات 

ويكون للديوان الحق في جباية تلك الزكاة عن طريق مكاتب فرعية يتم إنشاؤها 

  بالخارج

  وأخيراً عن عروض التجارة نتعرض لتقسيم الملفات 



 

  :طرق تقسيم الملفات 

  :هناك طريقتان هما 
  الخ ...تقسيم حسب نوع نشاط المكلف مثالً بقالة ن قطاعي ،جملة  .1

حسب التقسيم الجغرافي يعني نظاماً مختلطاً اليفرز العمل حسب النوع وإنما  .2

 . حسب الموقع الجغرافي للمكلفين

النوع الثاني لعدم ثبات نشاط المكلفين في السودان قد يكون هذا الحول  أفضل 

  .قطاعي والعام القادم إلى نشاط آخر خالف النشاط الذي مارسه من قبل 

  

  
  

  :المستغالت 

   -:تعريفها 
  .المستغالت في الكتاب والسنة  •

  .في قانون الزكاة  •

  .خطوات جبايتها  •

 .متطلبات العمل  •

  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

                                              
  المبحث الثانى

  المستغالت
هي األموال التي ال تجب الزكاة في عينها ولم تتخذ للتجارة ولكنها تتخذ للنماء (

عنها أو بيع ما يحصل من  فتغل أل صحابها فائدة وكسبا بواسطة تأجير

                                                                                   1).إنتاجها

  .يوسف القرضاوى لها. هذا هو تعريف د

  . م2001وفي قانون الزكاة  لعام      

  .المستغالت هي كل أصل ثابت يدر دخالً وتتجدد  منفعته ) 1 - 22( 

وإنتاج  تتشتمل زكاة المستغالت صافى أجرة العقارا) 1(ألغراض البند ) 2(

المزارع والمنتجات الحيوانية وما تدره وسائل النقل من صافي دخلها وأي مورد 

  .آخر تقرر لجنه الفتوى بالديوان انه يصلح وعاء مستغالت 

 عتجب الزكاة في المستغالت من غير النقد أو عروض التجارة أو الزرو) 3(

ل معاملة النقد لتحديد واألنعام ولكنها تدر عائداً في استغاللها وتعام2والثمار 

  .نصابها ومقدار زكاتها 

  -:المستغالت  خطوات جباية زكاة        

تطبيق المنشور الصادر من اإلدارة العامة لتخطيط الجباية بالسودان وذلك ) 1(

  .في مجال المركبات والمواصالت 

  .... عمل مسح ميداني الباقي المستغالت األخرى مثل الطواحين ) 2(

  .المكلف إقرار لتوضيح نشاطه  إعطاء) 3(

  .جمع المعلومات وتصنيفها ) 4(

  فتح ملف لكل مكلف نشاطه نامي ) 5(

  .فتح ملف عمومي لكل نشاط غير قابل للنماء ) 6(

  .من معلومات  ضار المكلف إقراره لمناقشته في ما قدمهإح) 7(

  458مصدر سابق صفحة .القرضاوى/1



 

  .ألمطالبه بدفع الزكاة ) 8(

  .تقديم إنذار مبدئي ) 9(

  .تقديم إنذار ثاني لحثه على السداد ) .1(

  . إعطاءه إنذار نهائى) 11(

  .أو رفع دعوى قضائية لتحصيل الزكاة من المكلف عبر القضاء ) 12(

  كيفية استخراج منشور المستغالت 

  

   -: االتصال بقطاع النقل : أوالً 

  .م لالستبيان المستغالت كان فكرتهم مراعاة االتى بعد إطالعهم واستالمه

  عمر ألعربه من حيث االستخدام )1

قانون الطرق وتحديد الحموالت مع موسمية العمل في السنة ـ وفترات  )2

 .الوقوف لبعض العربات 

 .المعوقات األخرى من ضرائب ورسوم محليه  )3

   -:المسح الميداني :ثانياً 

  : بعد المسح الميداني الدقيق للمركبات 

  .البصات ألسفريه  )1

 .الحافالت ألسفريه  )2

 .الشاحنات  )3

 .التناكر  )4

   -:لقد تالحظ اآلتي 

مصرفات  –أعطال ميكانيكية  –اإلسبيرات ( ثبات المعوقات الثابتة  )1

  ) إدارية

 % .25ثبات المعوقات المتغيرة عدا الجازولين الذي زاد بنسبة  )2

 .قلة الرحالت ألسفريه بالنسبة للحافالت نسبة الزيادة عدد الحافالت  )3



 

   - :الناتج : الثاً ث

الذي خرج بأقل من العام السابق  – م2004ثم التوصل للمنشور المستغالت لعام 

رد االستبيان الذي وصل من ( بعد دراسة كا الجوانب السابقة من % 25بنسبة 

   -:لجنه منشور المستغالت ) قطاع النقل والمسح الميداني 

  .ممثل ديوان الزكاة والية الخرطوم  )1

 .ن الزكاة أمانة الشركات ممثل ديوا )2

 .ممثل اإلدارة ألعامه لتخطيط الجباية أإلتحاديه  )3

 .ممثل قطاع النقل  )4

  . ةسابقالوأخيراً منشور المستغالت يجدد سنوياً بنفس اإلجراءات 

  

  

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

  - :المهن الحرة 
  في الكتاب و ألسنه •

  في قانون الزكاة  •

  تعريفها  •

  خطوات جبايتها  •

 . متطلبات العمل •

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                           



 

  المبحث الثالث

  زكاة المهن الحرة

  -:فى الكتاب والسنة
: ، ويدر على صاحبه دخالً نوعانالعمل الذي يكسب منه اإلنسان ماالً(           

الشخص بنفسه دون أن يرتبط برباط الخضوع لغيره ويتطلع بعمل  هنوع يباشر

، مستمد من ألمهنه التي لي فدخله في هذه ألحاله دخل مهنيوى أو عقيد

يمارسها كدخل الطبيب والمهندس والمحامى والفنان والخياط والتاجر وغيرهم 

سواء كان حكومة أو  –ونوع يرتبط فيه الشخص بغيره . من ذوى المهن الحرة 

قلي أو مزيج ، بدني أو عيعقد أجاره أشخاص ليقدم بعمل ما –شركه أم فرداً 

منها ، فدخله يتخذ صورة الرواتب واألجور والمكافآت عرض شيوخنا األجر 

ومحمد أبزهرة وعبد الوهاب خالف ، لهذا النوع .األساتذة عبد الرحمن حسن 

م وانتهوا فيه إلى رأى تذكره هنا 1952في محاضرتهم عن الزكاة بدمشق عام 

  :بنصه ، قالوا 

وخز منه زكاة إن مضى عليه حول وبلغ نصاب أما كسب العمل والمهن فإنه ت

وهو أن  –ولوال حظنا مذهب أبى حنيفة رضي اهللا عنه وأبى يوسف ومحمد 

النصاب ال يشترط أال ينقص طول العام بل الشرط الكامل في الطرفين من غير أن 

فرض زكاة على كسب لوجدنا أنه بالتخريج عليه يمكن  –ينقطع تماماً في األثناء 

وبهذا التخريج قطع طول العام إنه يبلغه طرفيه،ألنه بتدر أن ينعام، العمل كل

مع هذا التغير لتحقق العلة التي  ن نعتبر كسب العمل وعاء للزكاة،يصح أ

  1).استنباطها الفقهاء وتفسيره تابعاً النصاب الذي يعد أساساً لغرض الزكاة 

  .} ت ما كسبتم يا أيها الذين آمنوا اتقوا من طيبا{ : يقول اهللا تعالى 

  ) 297(البقرة 

أول من أخذ من األعطية الزكاة : ( روى مالك في الموطأ عن بن شهاب قال 

  ) .معاوية بن أبى سفيان 



 

   - :المهن الحرة 
  .م2001وفقاً لقانون الزكاة 

  :تجب الزكاة ) 1 -35(المادة 

آتهم في جملة رواتب العاملين بالدولة والقطاعات األخرى وفي أجورهم ومكاف  ) أ

  .ومعاشاتهم 

في أرباح أصحاب المهن الحرة والحرف وذلك عند قبضتها إذا بلغت النصاب   ) ب

 .وكانت زائدة عن الحاجة أألصليه لهم 

 .مصدر سابق.القرضاوى/1

يكزن مقدار الزكاة في الموال المنصوص عليها في البندا ربع العشر ويقسم   ) ت

 .هذا المقدار من الضريبة المفروضة بموجب أي قانون 

ألغراض البندا تقرر الحاجة أألصليه بما ينفع على األكل والمشرب والملبس   ) ث

والمسكن والمركب والعالج وذلك بواسطة لجنه فنيه تعتمدها اللجنة المنشاة 

 .بموجب أحكام المادة  

   -:خطوات المهن الحرة 

  .في عروض التجارة تتبع نفس الخطوات الواردة 

  .إعداد بطاقات معلومات عن نشاط المكلف معمل مسح ميداني لنشاط المكلف  )1

 .إعطاء المكلف إقرار لملته يوضح نشاطه خالل عام  )2

 .جمع وتصنيف المعلومات وتفريقها في الملفات  )3

 .إحضار المكلف إقراره وبعد المداوالت معه تحدد الزكاة الواجبة السداد  )4

 .د الزكاة ألمطالبه بسدا )5

 .إعطاء المكلف إنذار أولى  )6

 .إعطاءه إنذار ثاني  )7

 .إعطاءه إنذار أخير  )8

من قانون الزكاة لعام ) 24(عمل حجز إداري لممتلكات المكلف وفق المادة   )9

 .أ /19/2م المادة 1993م مع الئحة الزكاة 1..2

 ‘أو رفع دعوى قضائية ضد المكلف أمام القضاء  )10



 

ف إقراره يقرر إيجازها وعليه إثبات العكس أو في حالة عدم إحضار المكل  )11

 .الموافقة على التقرير 

  

  

  المال المستفاد 

  : .تعريفه
  -:المال المستفاد في الكتاب ألسنه 

  .في قانون الزكاة  •

  .خطوات العمل  •

 .متطلبات العمل  •

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                             



 

  الرابعث المبح

  المال المستفادزكاة 
يقصد به منفعة جديدة تبلغ قيمتها النصاب تجب فيه الزكاة حين االستفادة "       

ويزكى تمنه من قبضه ما لم تكن المنفعة لحاجة أصيله ولم تتحقق فيه علة 

   م2001حسب تعريف قانون الزكاة لعام  "النماء

 نل المال المستفاد معاملة النقديييعام".م 2001من قانون  34وفي المادة       

  ".ربع العشر  ىفي نصابه زكاته وهو ما يساو

عبد اهللا بن عباس والزهري ومعاوية على زكاة المال لهناك رأى          

لما سأل بن عباس عن المال المستفاد قال يزكيه يوم .المستفاد يوم قبضه 

  .ستفيده 

  .ثم يأخذ منها الزكاة كان عبد اهللا بن مسعود يعطى العطايا و   

  لزكاة المال المستفاد  م2001هذا ما استند عليه قانون الزكاة لعام          

ولمزيد من اإليضاح الرجوع لكتاب األموال لإلمام أبو القاسم بن سالم الذي أخذنا 

  .منه اآلراء ألفقهيه ألسابقه 

   -:خطوات المال المستفاد 

جهات أخرى خارج الديوان من أبرزها  يعتمد هذا الوعاء على التعاون مع )1

  .وغيرها ..... سلطات األراضي وقطاع مبيعات العربات 

إذا تعذر التعاون السابق يعمل مسح ميداني لتحديد قيمة بيع األراضي في كل  )2

 .منطقه من حدود المدينة المعينة أسعارها حسب مواقعها المختلفة 

 . ألشياء المعروضة للبيع كذلك نفس اإلجراء لبيع العربات وغيرها من ا )3

استصعاب اإلجراءات السابقة في محارة المكلف للوصول إلى الوعاء الحقيقي  )4

 .للزكاة الواجبة عليه 

 .مطالبة المكلف بسداد الزكاة  )5

 .بعد سداد المكلف لزكاته يمنح شهادة أبراء الزمه له  )6



 

مع  هذا الوعاء يحتاج إلى إنزال توصيات ورشه الجباية الخاص بالتنسيق

 . .مه بالخرطوم العام السابق تلفة المرتبطة بعمل الزكاة المقاالجهات المخ

  :األنعام 

  في الكتاب والسنة 

  قتصاديإجتماعي وإاالنعام نشاط  

  االنعام في قانون الزكاة 

  خطوات جبايتها 

  طرق جبايتها 

  متطلبات العمل 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

  المبحث الخامس

  زكاة األنعام

  ماعي وإقتصادياالنعام نشاط إجت

  :االنعام نشاط إجتماعيزكاة 
فالزواج لدى  .ند بعض القبائل مصدر فخر وإعتزازإمتالك األنعام وكثرتها ع

مما يخرج بها من دائرة اإلنتاج المحسن .القبائل النيلية في السودان باالبقار 

  المعد للصادر 

انزل لكم من خلقكم من نفس واحدة ثم جعل منها زوجها و:"- تعالى –يقول اهللا 

  سورة الزمر–) 6(االنعام ثمانية ازواج 

) 79(اهللا الذي جعل لكم االنعام لتركبونها ومنها تاكلون {: -تعالى –يقول اهللا 

ولكم فيها منافع ولتبلغوا عليها حاجة في صدوركم وعليها وعلى الفلك تحملون 

  - سورة غافر–}) .8(

م مما عملت أيدينا انعاماً فهم لها أولم يروا أنا خلقنا له{  –تعالى –يقول اهللا 

ولهم فيها منافع ) 72(وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ) 71(مالكون 

  -سورة يس –}) 73(ومشارب أفال يشكرون 

فاطر السموات واالرض جعل لكم من أنفسكم أزواجاً ومن {: يقول اهللا تعالى 

  –سورة الشورى  -}االنعام أزواجاً يذرؤكم فيه 

اخرج منها ماءها ومرعاها ) 20(واألرض يعد ذلك دحاها {:تعالى –قول اهللا ي

  –سورة النازعات -}) 23(متاعاً لكم وألنعامكم) 22(والجبال أرساها ) 21(

ومن االنعام حمولة وفرشاً كلوا مما رزقكم اهللا والتتبعوا {: - تعالى –يقول اهللا 

  - االنعام سورة –} )144(خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين 



 

  :نشاط إقتصادي 

تساهم في الناتج المحلي مثل اإلستهالك الداخلي وإقامة المسالخ ومزارع االلبان 

وتصنيع الجبن وفي الصادرات ما يدعم خزينة الدولة بتدفق العائد من الثروة 

الحيوانية مما يتطلب الحفاظ عليها ورعايتها بكافة السبل وتحسين نسلها 

  .حابها على النظرة اإلقتصادية لألنعام ومراعيها وتدريب أص

عايش قليالً ما ولقد مكناكم في االرض وجعلنا لكم فيها م{:تعالى –يقول اهللا 

  - سورة االعراف – )10(تشكرون 

يوم م بيوتاً تستخفونها وجعل لكم من جلود االنعا{  –تعالى –يقول اهللا 

اثاً ومتاعاً إلى           ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثويوم إقامتكم،.عنكمظ

  –سورة النحل –} )80(حين 

ولكم ) 5(واالنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون  {:تعالى –يقول اهللا 

ةتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا ) 6(فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون 

والحمير  والخيل والبغال) 7(ف رحيم وبالغيه إال بشق االنفس،إن ربكم لرؤ

  })8(ينة ويخلق ما التعلمون وزلتركبوها 

  -سورة النحل

إن لكم في االنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونه من بين {: -تعالى –يقول اهللا 

  } )66(فرث ودم لبنا خالصاً سائغاً للشاربين 

  –سورة النحل 

         : قال  –صلى اهللا عليه وسلم  –عن النبي  –رضي اهللا عنه –عن ابي هريرة 

: إليه فقالت لم أخلق لهذا خلقت الحراثة قال  بينما رجل راكب على بقرة إلتفت" 

  )1(" آمنت به انا وابوبكر وعمر 

  -رواه البخاري

: قال –صلى اهللا عليه وسلم  -ان رسول اهللا  –رضي اهللا عنه –عن أبي هريرة 

   )2( "ال تمنعوا فضل الماء لتمنعوا به فضل الكال " 

                                                 
بدون تاريخ  –القاهرة تقديم فضيلة الشيخ أحمد محمد شاآر –المجلد االول دار الحديث  –عبد اهللا محمد بن إسماعيل –البخاري  )1(

 .58ص
 589المصدر السابق ص  )2(



 

  –اري رواه البخ

  )3("اإلبل عز ألهلها والغنم بركة والخيل معقود بنواصيها الخير إلى يوم القيامة" 

أخرجه البخاري في صحيحه في مواضع منه : حديث أنس ) 7( :زكاة  األنعام  

بلفظ أن أبابكر كتب له هذا الكتاب لما وجهه إلى البحرين بسم اهللا الرحمن 

  .ألخ ...الرحيم 

أخذت هذا الكتاب من ثمامة بن عبد : ثنا حماد بن سلمة قال حدثناأبو كامل حد" 

إن فرائض الصدقة التي : أن أبابكر كتب لهم : اهللا بن أنس عن أنس بن مالك 

على المسلمين التي أمر اهللا عز وجل  –صلى اهللا عليه وسلم –فرض رسول اهللا 

لى وجهها سلمين عفمن   سئلها من الم –صلى اهللا عليه وسلم –بها رسول اهللا 

رون من اإلبل ففي فيما دون خمساً وعش: ومن سئل فوق ذلك فال يعطه فليعطها،

،فإذا بلغت خمساً وعشرون من اإلبل ففيها إبنة مخاض إلى كل خمس ذود شاة

خمس وثالثين فإن لم تكن إبنة لبون إلى خمس واربعين فإذا بلغت ستة وأربعين 

ة وسبعين ففيها بنتا لبون إلى ففيها جذعة إلى خمس وسبعين ،فإذا بلغت ست

تسعين ، فإذا بلغت إحدى وتسعين ففيها حقتان طروقتا الفحل إلى عشرين ومائة 

إبنة لبون ، وفي كل خمسين  ، فإن زادت على عشرين ومائة  ففي كل أربعين

فإذا تباين وسنان اإلبل في فرائض الصدقات فمن بلغت عنده صدقة الجذعة حقة،

ن إستيسرتا ويجعل معها شاتين إده حقة،فإنها تقبل منه،نده جذعة وعنوليست ع

ست عنده إال جذعة فإنها ومن بلغت عنده صدقة الحقة وليله أو عشرين درهماً،

ومن بلغت عنده صدقة المصدق عشرين درهماً او شاتين، ،ويعطيهتقبل منه

ويجعل معها شاتين ه،الحقة وليست وليست عنده وعنده بنت لبون فإنهاتقبل من

ومن بلغت عنده صدقة إبنة لبون وليست استيسرتا له أو عشرين درهماً، نإ

عنده حقة فإنها تقبل منه ،ويعطيه المصدق عشرين درهماً او شاتين ومن بلغت 

عنده صدقة إبنة لبون وليست عنده ابنة لبون وعنده إبنة مخاض فإنها تقبل منه 

صدقته بنت ن بلغت ومرتا له أو عشرين درهماً،ويجعل معها شاتين إن أستيس
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ومن لم كر فإنه يقبل منه وليس معه شىء،ذمخاض وليس عنده إال إبن لبون 

  .يكن عنده إال أربع  من اإلبل فليس فيها شىء إال أن يشاء ربها 

وفي صدقة الغنم في سانمتها إذا كانت أربعين ففيها شاة لكل عشرين ومائة فإن 

دة ففيها ثالثة شياة إلى ثالثمائة ، فإن زادت واحشاتان إلى مائتين،زادت ففيها 

وار والتيس فإذا زادت ففي كل مائة شاة والتؤخذ في الصدقة هرمة وال ذات ع

وال يجمع بين متفرق وال يفرق بين مجتمع خشية الصدقة إال ان يشاء المصدق،

وإذا كانت سانمة الرجل ،، وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية

  .رعين شاة واحدة فليس فيها شىء إال أن يشاء ربها ناقصة من ا

فإن لم يكن المال إال تسعين ومائة درهم فليس فيها شىء وفي الرقة ربع العشر،

  .إال ان يشاء ربها 

  :خطوات زكاة االنعام 

موسم الخريف هو ميقات جباية االنعام في معظم السودان خاصة األبقار فتجبى 

  .كل ،أما االنعام الصيفية تجبى من اإلبل في المخارف المعروفة لدى ال

  :تبدأ هذه الخطوات باآلتي 

  :تجهيز أدوات العمل : أوالً 

العربات  ، عناقريب صغيرة،عات مطر، خيميعد لهذه االدوات التالية مشم

  .، والقوى العاملة وأشياء أخرى المجهزة

  :مكاتب االنعام 

ا زريبة بالقرب منها لحفظ هي عبارة عن خيمة تنصب في المخرف المعين ومعه

االنعام المجباة تعمل مكاتب االنعام لجباة األنعام مباشرة من المكلفين في المخرف 

ثم أخذ الزكاة منهم . الذي أقيمت فيه بالوقوف مباشرة على انعامهم كميتها 

  .وتوريدها إلى الزرايب او اإلتفاق على سعر لها إستخراج إيصال زكاة بذلك 

المجباة الموجودة بالزرايب في أسواق الماسية او مكانها حسب تباع األنعام 

يبدأ العمل من الصباح الباكر حتى تتفرق االنعام يصعب معرفة الجاري عبر لجنة 

  .كميتها لكل مكلف 



 

يعمل الجباة في ظوف قاسية بهطول االمطار بغزارة على الرغم من ذلك يتواصل 

  .العمل وال يتوقف 

  :لطة خزكاة ال

يخلط أرباب المواشي أنعامهم واكملت نصاباً يؤخذ منها الزكاة سواء هي ان 

  .كانت خلطة إشتراك او خلطة جوار 

خلطة اإلشتراك هي التي ال يتميز فيها نصيب أحد المالكين عن الثاني مثل أنعام 

  .الورثة 

خلطة الجوار أو األوصاف فهي التي يتميز نصيب كل مالك عن اآلخر إال انها 

  .لمال الواحد مخلوطة كا

قال  –رضي اهللا عنه –عن انس  –صلى اهللا عليه وسلم –وذلك لقول رسول اهللا 

اليجمع بين متفرق وال يفرق بين مجتمع  –صلى اهللا عليه وسلم –رسول اهللا 

  "خشية الصدقة وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بالسوية 

  :طرق جباية االنعام                              

  



 

  

  :الزروع 
  الزراعة كنشاط إقتصادي وإجتماعي  

  الزورع وتقنينها بقانون الزكاة  

  خطوات جباتها 

  متطلبات العمل  

  

  

  

  السادس ثحبملا

  زكاة الزروع

  : الزراعة 
هي دائرة تبدأ من الرياح لواقح وتنتهي بهشيم تزروه الرياح نشاطاً إقتصادياً 

ويتحول إلى نشاط مدمر في في حالته الطبيعية، لعرض والطلبيرنكز على ا

  .حالتي اإلغراق واإلحتكار 

ألم أن اهللا أنزل من السماء ماء فسلكه ينابيع في االرض { : - تعالى –يقول اهللا 

ثم يخرج به زرعاً مختلفاً ألوانه ثم يهيج مصفراً ثم يجعله حطاماً إن في ذلك 

   –سورة الزمر  –} )21(لذكرى ألولى األلباب 

لنخرج به حباً ونباتاً ) 14(وانزلنا من المعصرات ماء ثجاجا  –تعالى –يقول اهللا 

  ) 16(وجنات ألفافا ) 15(

  –سورة النبأ 

  :توضح الزراعة في هاتين 

  الزراعة نشاط إجتماعي 

 الزراعة نشاط إقتصادي 

  : الزراعة نشاط إجتماعي  



 

  .لى نهايتها تستفيد منها كل الكائنات وتشارك فيه من بدايتها إ

وآية لهم األرض خاشفة فإذا أنزلنا عليها الماء إهتزت { : تعالى  –يقول اهللا 

  } ) 39(وربت إن الذي احياها لمحي الموتى إنه على كل شىء قدير 

   –سورة فصلت 

وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قطنوا وينشر رحمته { :-تعالى –يقول اهللا 

  } )28(وهو الولي الحميد 

  –الشورى  سورة

والذي نزل من السماء ماء بقدر فأنشرنا به بلدة ميتاً كذلك {: تعالى  -يقول اهللا

  } )11(تخرجون 

   –سورة الزخرف 

وغختالف الليل والنهار وما انزل اهللا من السماء من { : -تعالى –يقول اهللا 

  }) 5(رزق فأحيا به األرض بعد موتها وتصريف الرياح آيات لقوم يعقلون 

   –ة الجاثية سور-

فيها فاكهة والنحل ذات  )10(واالرض وضعها لالنام {  :-تعالى–يقول اهللا 

  } ) 12(والحب ذو العصف والريحان ) 11(االكمام 

   –سورة الرحمن 

ما من "  –صلى اهللا عليه وسلم –رسول اهللا : قال  –رضي اهللا عنه –عن جابر 

رق منه له صدقة ، وما سغرساً إال كان ما اكل منه صدقة،مسلم يغرس 

  - رواه مسلم –" واليرزؤه أحد إال كان له صدقة غلى يوم القيامة 

سمعت رسول : " قال  –صلى اهللا عليه وسلم –عن رجل من اصحاب نبي اهللا 

بإذني هاتين من نصب شجرة ، فصبر على : يقول  –صلى اهللا عليه وسلم  –اهللا 

شىء يصاب من ثمرها صدقة حفظها ، والقيام عليها حتى تثمر كان له في كل 

  "عند اهللا عز وجل 

  –رواه أحمد 

:  -صلى اهللا عليه وسلم –قال رسول اهللا : قال  –رضي اهللا عنه  –عن انس 

من علم علماً ، أوكرى : سبع يجري للعبد أجرهن وهو في قبره وهو بعد موته 



 

ترك ولداً او او غرس نخالً،أو بنى مسجداً،او أورث مصحفاً، نهراً ، أو حفر بئراً

  .يستغفر له بعد موته 

  –رواه البزار وابو نعيم والبيهقي 

  :الزراعة نشاط إقتصادي 

فتكون قابلة لإلنتفاع بها مبادلة . هو التحول من مرحلة البذرة إلى مرحلة الثمرة 

ومقايضة وشراء وبيع عندئذ تؤثر في الناتج المحلي والميزان التجاري للدولة 

  .في شكل صادرات 

يرسل السماء ) 10(فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفاراً {:- تعالى –اهللا يقول 

ويمدكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم            ) 11(عليكم مدراراً 

  –سورة نوح  –} ) 12(أنهاراً 

) 25(انا صببنا الماء صبا ) 14(نسان إلى طعامه فلينظر اإل {:" تعالى –يقول اهللا 

وزيتوناً ) 28(وعنباً وقضباً  )27(فأنبتناً  فيها حباً ) 26(الرض شقاً ثم شققنا ا

  }) 32(متاعاً لكم والنعامكم ) 31(وفاكهة وأبا ) .3(وحدائق غلبا ) 29 (ونخالً 

   –سورة عبس 

  :اإلحتكار 

  .ومصاحبة محتكر . إدخار الطعام للتربص : الحكر : لغة 

  .إحتباسه إنتظار وقت الغالء به جمع الطعام ونحوه مما يؤكل و: اإلحتكار 

إنهم ليحتكرون في بيعهم ينظرون ويتربصون ، وإنه لحكر ال يزال : "ابن شمبل 

أي من شدة حتى يبيع بالكثير من شدة حكره، يحبس سلعته والسوق مادة

  "إحتباسه وتربصه 

إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إذا أقسموا ليصر منها { :تعالى –يقول اهللا 

) 19(فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون ) 18(واليستثنون ) 17(مصبحين 

إن أغدو على حرثكم إن كنتم ) 21(فتناوا مصبحين ) .2(فأصبحت كالصريم 

أال يدخلنها اليوم عليكم مسكين ) 23(فانطلقوا وهم يتخافتون ) 22(صارمين 

بل نحن ) 26(لون فلما رأوها قالوا إنا لضا) 25(وغدوا على حرد قادرين ) 24(

  –سورة القلم –} محرومون 



 

إعلموا إنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم { :  -تعالى –يقول اهللا 

وتكاثر في االموال واالوالد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفراً 

حياة ثم يكون حطاماً وفي اآلخرة عذاب شديد ومغفرة من اهللا ورضوان وما ال

  }  )20(الدنيا إال متاع الغرور 

  –سورة الحديد 

  :راق غإلا 

  سمى االنف حتى تمتلىء منافذه فيهلك دخول الماء في : الفرق في االصل : لغة 

  اإلتيعاب: اإلستفراق 

  )1(د جاوز الح: أغرق في الشىء 

  التجاوز الحد : اإلغراق 

  :إصالحاً 

ل استيرادها من خارج القطر بأسعار أقل هو كساد المنتجات الزراعية المحلية بفع

ارعين واإلقتصاد مما يعني الفساد هذا يحيق بالغاً بالمز. أسعارها محلياً  من

القومي  مما يؤدي إلى خروج المنتجين من العملية الزراعية والبطالة في عدم 

                                                              .تشغيل العمال في الزراعة مستقبالً 

  :زكاة الزروع 

إختار ولي األمر في السودان مذهب أبي حنيفة في هذه الزكاة وغختياره من 

–اه بالنصاب يقول اهللا أصول الفقة اإلسالمي الذي يحسم الخالف لكنه أوثق عر

يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من {  : -تعالى 

  –سورة البقرة  -} ) 267(االرض 

مذهب أبو حنيفة إستند إلى عموم هذه اآلية ولهذا يأخذ الزكاة كل ما اخرجت 

  .األرض بدون نصاب 

  .وع وولي االمر أخذ به وحدد نصاباً لزكاة الزر

 –سمعت رسول اهللا : " قال سمعت أبا سعيد الخدري يقول عن يحيى بن عمارة،

  )2(" ليس فيما دونه أوسق صدقة : يقول  –صلى اهللا عليه وسلم 
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  –رواه بن خزيمة 

م 1993 -هـ 1413قنن المشروع السوداني هذا اإلختيار في الئحة الزكاة لعام 

  .زكاة الزروع والثمار م وإلى مواده في 1..2وقانون الزكاة لعام 

م تجب الزكاة في الزروع والثمار 1..2من قانون الزكاة لعام ) 24/1(المادة / 1

  .بأنواعها 

يكون نصاب زكاة الزروع والثمار خمسة أوسق وهي تعادل مائة ربع او / 2

خمسين أو خمسين كيلة أو ستمائة وثالثة وخمسون كيلو جراماص لجب الحال ، 

خمسة أوسق فيما ال يكال واليوزن من أوسط مايكال أو  او ما تساوي قيمته

  .يوزن 

  .يكون ميقات استخراج زكاة الزروع والثمار عند طيبها وحصادها / 3

  .يكون مقدار زكاة الزروع والثمار هو العشر إذا سقيت بالري الصناعي / 4

م إذا سقيت الزروع 1993 -هـ 1413من الئحة الزكاة لعام ) 9/3(المادة 

مار بطريقة أخرى تختلف عن تلك المنصوص عليها فيكون مقدار الزكاة والث

  : على الوجه اآلتي 

  .ثالثة أرباع العشر إذا تساوي الري الطبيعي والصناعي  -ج

العشر إذا سقى الشخص المكلف بالزكاة بعضاً من زراعته بالري الطبيعي  -د

ا سقى بالري والبعض اآلخر بالري الصناعي وإستحال عليه تحديد نسبة م

  "الطبيعي مما سقى بالري الصناعي ضم أصناف الزروع والثمار إلى بعضها 

الغراض تحديد نصاب الزروع والثمار تضم االصناف من الجنس ) 25(المادة 

الواحد إلى بعضها وتضم كذلك زروع وثمار السنة الواحدة إلى بعضها البعض 

  .ا ولو إختلف ميقات زرعها أو األرض التي زرعت فيه

  .تحصيل زكاة الزروع والثمار التي تم التعرف فيها  -1 

  .تحصل الزكاة مما باع الزروع والثمار أو وهبها بعد صالحها ) 26/1(المادة 

                                                                                                                                            
 –الجزء الرابع حققه وعلق عليه وخرج أحاديثه الدآتور محمد مصطفى العظمى ) 311 - 223(صحيح بن خزيمة –بن خزيمة  )2(

 36-35ص ) م.198 - هت ..14(المكتب اإلسالمي 



 

تحصل الزكاة من المشتري او الموهوب له أو الوارث إذا وقع البيع أو الهبة  -2

 .او الموت قبل بدء صالح الزرع والثمار كما لو كان زارعاً 

 .مبادىء يجب مراعاتها في زكاة الزروع والثمار 

 : عند تحديد نصاب زكاة الزروع والثمار يراعى اآلتي ) 27/1(المادة 

  .ال زكاة فيما أكل أهل الزرع منها وما أكلت البهيمة المستخدمة في الحرث 

 .الزكاة فيما اكلت السابلة وما وهب المالك ألكل  -ب 

 .ثمار رداءة وجودة أخذت الزكاة من أوسطها إذا تفاوتت الزروع او ال -ج

تؤخذ الزكاة من المنتجات الغابية عند قطعها إذا كانت أشجارها صالحة للقطع . 2

فإنه يعامل معاملة عروض إال إذا تغير شكل المنتج إلى كتل خشبية أو صار فحماً 

  التجارة 

  :خطوات جباية الزروع 

إلى نهايته في شهر يونيو إذا كان يبدأ موسم الزروع بداية من شهر نوفمبر 

  .سعر الذرة منخفضاً مما يؤدي إلى عدم حصاده فيكون في قناديله 

  :هناك خطوات لجباية الزروع كاآلتي 

  :أوالً المسح الزراعي 

يقوم هذا المسح في شهر أكتوبر قبل حصاد محصول السمسم في نوفمبر من 

وتقدير اإلنتاجية وهل  أجل معرفة عدد المشاريع المزروعة وغير المزوعة

  .كل ذلك يتحد على نطاق المكتب المعني جغرافياً . لآلفات أثر على الزراعة 

يتكون فريق المسح من مسؤل الزراعة والمدير التنفيذي وممثل ديوان الزكاة 

  .وآخرين 

  .هذا المسح ضروري لتوضيح الموسم الزراعي هل هو بخير أم ال 

  : تحليل المسح الزراعي: ثانياً 

يقوم المكتب بالتحليل لكافة جوانب المسح وتبنى على ذلك خطة جباية الزروع 

  .لهذا الموسم 

  :إختيار كتبة النقاط : ثالثاً 



 

النقاط هي أصغر وحدة لجباية الزكاة تتكون من شخص واحد تكون منتشرة على 

نطاق المكتب المعني لمكافحة التهرب ومراجعة العمل الذي حدث يكون خارجاً 

  .ها وكذلك جباية الزروع من المشاريع الزراعية التي قربها من

الكتبة هم عمال موسمية لجباية الزروع وتنتهي مهمتهم بإنتهاء الموسم 

ويختاروا كل موسم في شهر أكتوبر ويوضح المكتب لهم طريقة العمل ومسك 

يتم تجهيز الكتبة . مع المكلفين وغيرها من خطة العمل الدفاتر والتعامل 

  .وزيعهم على النقاط المختلفة المبنية من المواد المحلية القش والحطب وت

  :رابعاً توفير معينات العمل 

استعداداً للموسم توفر كل المتطلبات من الخيش الفارغ والعربات المجهزة 

  .والوقود وتوابعه وتكاليف الترحيل والقبانة وغيرها 

  :فتح مكتب الزروع : خامساً 

بارة عن راكوبة وقطية تقام في موقع مختار بعناية لمتابعة مكتب الزروع هو ع

جباية الزروع من المشاريع الزراعية أي أنه مكتب ميداني يمارس العاملون 

يعملون ليالً لحصاد عملهم منه وينامون داخله إذا كان هناك نوم الن المزارعين 

في موقع ن مما يفطر أن يكون العاملي )الدقاقات(محصولهم بواسطة الحاصدات 

الحصاد حتى ال يحصد المزارع محصوله ليالً ويرحله ليالً فإذا أصبح الصباح 

  .تجد األرض خاوية على عروشها كأن لم تكن هناك زراعه 

بعد تجهيز متطلبات العمل من فيش وعربات صغيرة وكبيرة ودفاتر الزروع وكل 

أواخر الليل يومياً  ما يدفع للعمل إلى االمام يبدأ العمل من الصباح الباكر إلى

بالطواف على المشاريع الزراعية لجباية الزروع وإستخراج زكاتهم وترحيل تم 

جباته غلى المكتب وتخزينها أمام المكتب يطلق عليها الشوتة هي عبارة  مخازن 

في العراء تتم في النهاية ترحل هذه الكميات المجباة إلى المخازن في رئاسة 

على عدة مخازن صغيرة في القرى المختلفة التابعة  المكتب الرئيسي أو توزيع

  .له 

  

  



 

  :الحيازات الصغيرة 

جباتها بواسطة . هي المزارع ذات المساحات الصغيرة حول القرى ووسطها 

العاملين صعبة لذا يتم جباتها عن طريق لجان الزكاة المحلية التي تجبيها 

ع هذه اإليصاالت ف وتجميبإيصاالت محلية تصغر الكميات المحصلة من المكل

فيما بعد وإستخراج إيصال زروع واحد أو عدة إيصاالت حسب المستفيد من هذا 

المحصول وتخزن هذه الكميات في هذه القرى لتوزيعها إلى الفقراء والمساكين 

وفي نهاية عمل اللجنة تعطي استحقاقها نظير عملها مما يشجع على قيامهم بهذا 

  .ة أكثر العمل في الموسم القادم بفاعلي

  

  :المحصوالت النقدية

هذه تجبى عن . هي الخضروات والفواكة وغيرها مما يصعب جباتها في منبعها 

طريق الوكالة بأن يشترى شخصاً ما محصوالً من المانجو فإنه يدفع الزكاة نيابة 

  .المنتج وتحصل الزكاة نقداً منه 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

  الفصل الثالث

  

  :ة لجبايمصروفات  ا
يتم الواجب به  الألنها ما.هي الظل الذي اليفارق الجباية أبداً حياة وموتاً معاً "   

  "فهو واجب 

  .على الرغم من ان القانون لم ينص عليها صراحة وال الالئحة 

توزع المصارف وتعدل النسبة وفقاً لما يحدده المجلس وذلك ) 5/4(تنص المادة 

  :بأحد الخيارين األثنين وهما 

  للسهم الواحد على وجه العموم % 12.5نسبة متساوية وهي  /أ

  .المفاضلة إذا إقتضت المصلحة العامة هذا وفقاً للحاجة واولويات الصرف / ب

تخصم المصروفات من جملة األسهم قبل توزيع المصارف وفقاً ) 5/5(المادة 

  )4(الحكام البند 

يكون المجلس ) " 8(دة ومن إختصاصات المجلس االعلى المناء الزكاة في الما

السلطة العليا التي تتولى اإلشراف العام على تحقيق اهداف الديوان ومباشرة 

إختصاصاته وممارسة سلطاته ومع عدم اإلخالل بعموم ما تقدم تكون للمجلس 

  :اإلختصاصات  والسلطات اآلتية 

  .لفة بحسب الظروف تحديد سياسات وموجهات الصرف على البنود المخت -و

ت الموازنة يعد الديوان وديوان الزكاة بالوالية تقديرا) " 2/.4(لك المادة وكذ

الجارية قبل شهر من نهاية كل ومصارفها والمصروفات  السنوية لجباية الزكاة

  ".سنة مالياً وفقاً لما تحدده اللوائح 

عندما ازدادت موارد الدولة االسالمية خاصة الزكاة احتاجت الى نفقات الى حين  

  .)مرعى(يعها لهذا خصصت لالنعام حمىتوز

الحمى "رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم :قلب:عن الصعب بن جثامة قال ((      

  "اال هللا ورسوله

  رواه ابوعبيد         



 

تحمى االرض للخيل أحدهما أن :مذهب الحمى هللا ورسوله يكون فى وجهين     

  .اهللا عليه وسلم  وعمل بذلك رسول اهللا صلى.الغازية فى سبيل اهللا 

حمى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم النقيع ،وموضع :عن بن  عمر قال     

  .معروف بالمدينة لخيل المسلمين 

والوجه االخرأن تحمى االرض لنعم الصدقة الى تفرق فى أهلها ،وقد عمل      

  .بذلك عمر

قال أتى – أبو عبيد أحسبه عن أبيه:قال - عن عامر بن عبد اهللا بن الزبير   

يا أمير المؤمنين،بالدنا،قاتلنا عليها فى االسالم،عالم :اعرابى عمر،فقال 

فأطرق عمر ،وجعل ينفخ ويفتل شاربه وكان اذا كربه امرفتل شاربه :تحميهاقال

المال مال اهللا :فلما راى االعرابى مابه جعل يردد ذلك عليه ،فقال عمر –ونفخ 

أحمل عليه فى سبيل اهللا ما حميت من االرض ،والعباد عباد اهللا،واهللا لوال ما 

   1))شبرا فى شبر 

يزوره وفد من العراق يوما ، ومعه االحنف بن قيس ،فيفاجأون به والحر "   

ثم .شديد،والصيف قائظ،منهمكا فى تطبيب بعير من ابل الصدقة يطليه بالقطران 

نف ،وهلم ضع  ثيابك يا أح:(ال يكاد يرى ضيوفه،وفيهم االحنف حتى يناديه 

فأعن أمير المؤمنينعلى هذا البعير،فانه من ابل الصدقة ،وفيه حق لالمة 

يغفر اهللا لك يا أمير المؤمنين،ان فيقول له رحل من الوفد ).،والمسكين،واليتيم

وأى عبد أعبد منى ومن (الصدقة يكفيك هذا فيجيبه عمر عبد من عبيد

  2".ثم يستأنف تطبيبه للبعير)االحنف؟

ه القرائن المستمدة من السنة  المطهرة وغيرها استنبطت مصرفات من هذ     

  .الجباية

  

    



 

  :الجباية  مصروفاتتطبيقات 

وإلى .بدأت بمسمى مصروفات الجباية وأنتهت حالياً إلى لوازم الجباية     

  .المراحل التي مرت بها 

عندما بدات تظهر مشاكل جباية .م 1985برزت مصروفات الجباية عام    

احتاجت الى فتوى  .وخالفها لترحيل،ا ،وع لمصروفاتها المتنوعة كالتخزينزرال

الشرعى السودانى،وجاءت الفتوى التى نصت على  شرعية،من مجلس االفتاء

كما يقول العلماء فان الزكاة ينبغى توزيعها فور تحصيلها ولذلك فاالصل عدم "

كتفى مستحقوها فى تلك احتياجها الى التخزين والنقل الى مكان اخر اال اذا  ا

وتعبئتها فان هذه التكلفة التخصم اذا دعت الحاجة الى تقلها وتخزينها.المنطقة 

من مصرف العاملين عليها وانما من الحصيلة الكلية للزكاة قبل توزيعها على 

  3"مصارفه

  

  .دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع.كتاب االموال -ابن سالم/1

  377-373صفحة .ليق محمد خليل هراستحقيق وتع.م1988-ه14.8

- دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع.خالد محمد خالد كتاب خلفاء الرسول /2

  224صفحة .م1983-ه14.3

  3/7بتاريخ ."25"منشور رقم.)أمين ديوان الزكاة والضرائب(سعد يحيى /2

  م25/3/1985الموافق-ه14.5

  

  

  

  

  



 

  :المرحلة االولى 
  .من اإليراد الكلي % 10تها بـ فيها شرعت وحددت نسب

  

  

 يرادات الجبايةإجملة  

 %10مصروفات الجباية  

  الباقي

  %10مصروفات التسيير  

  الصافي

  الفقراء والمساكين 

  ابن السبيل 

  الغارمين 

  العاملين عليها  

  المصارف الدعوية 

في سبيل اهللا ، المؤلفة قلوبهم ، في 

  الرقاب 

 
  

  

  

  

××  

××  

××  

××  

××  

  

  

×××

×××  

××× 

×××  

××× 

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

  

  

  :المرحلة الثانية 
  %7إلى % 10فيها خفضت النسبة من 

  

 جملة إيرادات الجباية 

 الجباية مصروفات 

  الباقي

  التسييرمصروفات  

  الصافي

  الفقراء والمساكين 

  ابن السبيل 

  الغارمين 

  العاملين عليها  

  المصارف الدعوية 

في سبيل اهللا ، المؤلفة قلوبهم ، في 

  الرقاب 

 
  

  

  

  

××  

××  

××  

××  

××  

  

  

×××

×××  

××× 

××  

××  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

  

  : لثةالمرحلة الثا
في هذه المرحلة لم تحدد نسبة محددة لمصروفات الجباية بل تركت بدونها وإنما 

  .حسب الصرف الفعلي لها 

  

 جملة إيرادات الجباية 

 الجباية مصروفات 

  الباقي

  التسييرمصروفات  

  الصافي

  الفقراء والمساكين 

  ن السبيلاب 

  الغارمين 

  العاملين عليها  

  المصارف الدعوية 

في سبيل اهللا ، المؤلفة قلوبهم ، في 

  الرقاب 

 
  

  

  

  

××  

××  

××  

××  

××  

  

  

×××

×××  

××  

××  

××  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

  :المرحلة الحالية 
فيها غير مسمى مصروفات الجباية إلى لوازم جباية تذوب عند إعداد التقارير 

  .سنوية الشهرية ثم التقارير ال

تختص اكثر بوعاء الزروع واالنعام كالعلف والماء وغيرها  المصروفاتهذه 

  .والزروع مثل العتالة والترحيل 

  .الجباية تكاليف مطردة في نهاية االمر عند إعداد التقارير  مصروفات        

  .المصروفاتالجباية الذي يوضح هذه  مصروفاتانظر الملحق الخاص بنموذج 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

  

  :الخاتمة
كتبت فيها في هذا الكتاب لم نتعمق في المسائل الفقهية الن هناك كتابات عديدة 

هل تؤخذ الزكاة من عشرين صنفاً .مثل زكاة الزروع التي بها مذاهب فقهية عدة 

وكذلك زكاة عروض التجارة في .كما في المذهب المالكي وترك المذاهب األخرى 

قهية المختلفة كل ذلك تركناه لحوار العامل عليها مع مجال الديون وآراوءه الف

المكلف بوصله لدرجة اإلقناع أي أن جزئية اإلقناع في فصل خطوات جباية 

  .الزكاة هي الركيزة التي يستخرج منها لزكاة المكلف او عدم زكاة عليه زكاة 

لزكاة هذا البراح مجال رحب بال حدود إلعمال الفكر في الزكاة عامة وفي جباية ا

خاصة لكي ال نضيق فسيحاً بسياج يعمي البصيرة ولكي ال يكون مذهباً واحداً 

كمذهب السودانيين المذهب المالكي على الرغم في قانون االحوال الشخصية 

  .يطبق غير المذهب السالف ذكره 

هذا الكتاب أساسيات الجباية في السودان يوضح بأن ديوان الزكاة بالسودان يتبع 

دارية من التخطيط إلى الرقابة والتقويم في عمله عامة وفي جباية النظم اإل

الزكاة بدون التطرق إلى تلك النظم بالتفصيل مثالً ما هو التخطيط ؟ لكننا تركناها 

  .تنظيراً وثبتناها تنفيذاً عبر رحلة الكتاب من مقدمته إلى نهايته 

قد زكاة في السودان في هذا الكتاب حاولنا أن نضع المعالم ألساسيات جباية ال

تكون واضحة ؟ وقد التكون كذلك فيها غباش تحتاج إليكم لتوضيحها فاالمر لكم 

  .بعد اهللا 

وفي الختام تطرقنا إلى أساسيات الجباية وخطوات تنفيذها واالوعية التي تؤخذ 

منها الزكاة ولوازم الجباية في مشوار هذا الكتيب وتبعناها بمالحق ومصادر 

  .في كتابته  ومراجع أزرتنا
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