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 م 2008  لسنة (9الزكاة رقم ) قانون تنظيمالالئحة التنفيذية ل

 
 الباب األول 

 تعريفات
 (1المادة )

تكون للكلمات والعبارات التالية الواردة في هذه الالئحة المعاني المخصصة لها ما لمم تم ل القرينمة  لم  
 غير ذلك:
 م وتعديالته.2008( لسنة 9قانون تنظيم الزكاة رقم )القانون: 

 التصرف في المال سواًء كان حاضرًا أو في الذمة طلبا للربح.جارة:  الت
 الوحدة التي قاس بها حصص الشركاء.األسهم: 

 هي شهادة ائتمان أو حصص شائعة في ملكية أصول أو منافع.الصكوك: 
 هي االلتزامات قصيرة األجل التي تستحق خالل السنة المالية.الخصوم المت اولة: 
 هي االلتزامات طويلة األجل التي تستحق خالل أكثر من سنة مالية.جل: الخصوم طويلة األ

هي األعمال التيي يزاولهيا الشيلص لحسياله اللياة لصيقة مسيت لة دون تب يية ألحيد وتشيمل المهن الحرة: 
 على سبيل المثال ال الحصر عمل الطبيب والمهندس والمحامي والمحاسب والحرفيين.

 شمل الجاموس(, والغنم )ماعز وضأن(.هي اإلبل، والب ر )تاألنعام: 
يشييمل كييل كنييز ميين ضهييب أو فميية أو ميرهمييا ميين المعييادن واألمييوال يوجييد مييدفونًا فييي األر  أو الركمما : 

 يبرز إلى سطحها أو ينحسر عنه الماء أو يوجد مارقا في البحر.
بييع وسييواء كييان كييل مييا توليد عيين األر  وكييان ميين مييير جنسييها سيواء كييان يطبييع لالنييار أو ال يط المعمم ن:

 مائعا أو مير مائع مثل النقط والغاز.
 هو كل ما بذر أو مرس لمنقعة اإلنسان، وكذا ما بذر أو زرع إلطعام الحيوان.الزروع والثمار: 
كل مال ملكه صاحبه اختياريا ونوى عند ابتداء تملكه االتجار فيه ل صد اليربح, وكيذا ميا  روض التجارة:  

 ه, ومن ضلك الديون المتولدة منه.نوى عند بيعه االتجار بثمن
كييل مييال مييير معييد للتجييارة ولنمييا اتلييذ للنميياء بواسييطة تييأجير عينييه أو بيييع مييا يحصييل مييين المسممتتالت: 

 إنتاجه.
هو ت دير ظني ي وم له رجل عارف مجرب أمين، وضلك إضا بدا صالح الثمار، فيحصى اللارة ما الخرص: 

ي دره تمرًا وزبيبًا، ليعرف م دار الزكاة فيه، فإضا جقت الثمار أخذ  على النليل واألعناب عن الرطب والعنب ثم
 الزكاة التي سبق ت ديرها منها.

 هو تحويل  البمائع  واألموال المتعددة الى ن ود  لالبيع  وميره.تنضيض وتسييل: 
 ثر.هي الديوان التي يحل أجل تسديدها كلها أو لعض أقساطها لعد عام أو أك ديوان طويلة األجل:

 هي الديون التي يحل أجل تسديدها كلها خالل سنة مالية أو أقل.ديون قصيرة األجل: 
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السيييائمة  لغييية الراشيييية، وشيييرعًا هيييي المثت يييية ليييالرعي أكثييير أييييام السييينة فيييي الكييي  المبييياح عييين أن  سمممائمة: 
 تعلف.

ملتلقية محيددة، وهيي السندات  الت ليديية شبيارة عين أدوات ماليية تصيدر لحاملهيا لقتيرات اسيتح ا  سن ات:  
تحمل فوائد تدفع سنويًا أو نصف سنوي، والسند يعبر عن عالقة دائنيه ومديونيه، ومحل هذه العالقة مبلغ 
مييين الميييال اقرضيييه الطيييرف األول )الم ييير ( للطيييرف الثييياني )الم تييير ( ويتعهيييد الم تييير  لموجيييب هيييذه 

إلضيافة إليى المبليغ األصيلي  الم تير  عنيد العالقة بدفعات دوريية تمثيل القوائيد المترتبية عليى االقتيرا  لا
 تاريخ االستح ا .

حصة محددة شائعة من رأس مال الشركة، وصاحب السهم يعد مالكًا لجزء من أموال الشركة بنسيبة سهم:  
عدد أسهمه إلى مجموع أسهم الشركة، ويستطيع مالك األسهم المتداولة أن يبيعه متى شاء، وتن سم األسهم 

 إلى أسهم استثمار ونماء  يستقاد من ريحها، وأسهم متأخرة. لحسب  الغر  منها
% مين 50هي  شيركة تمتليك فيهيا الشيركة األم لصيورة مباشيرة  أو ميير مباشيرة ميا يزييد عين شركة تابعة:  

 األسهم التي  لها حق التصويت.
ق % مييين األسيييهم التيييي لهيييا حييي50هيييي شيييركة تمتليييك فيهيييا الشيييركة األم أسيييهمًا ت يييل عييين شمممركة  ميلمممة: 

 التصويت.
هي القر  بين سعر االكتتاب والقيمة األسيمية ل سيهم المصيدرة والمحصيلة مين المسياهمين  الوة إص ار:  

 أو المثتتبين في األسهم الجديدة المصدرة من قبل  الشركة لعد حسم مصاريف اإلصدار.
الموجيودات عليى االستهالك هو التوزيع المنيتظم للقيمية اللاضيعة لالسيتهالك مين مخصصات االستهالك:  

مييدى  عمرهييا االنتيياجي، ويمثييل ملصييص االسييتهالك م ييدار االنلقييا  الييذي حييد  فييي  يميية الموجييودات 
الثابتييية نتيجييية  اسيييتعمالها  فيييي أعميييال الشيييركة أو الت يييادم أو مميييي الميييدة، ويحسيييم ملصيييص االسيييتهالك 

 في الميزانية العمومية. المتراكم عادة من التكلقة األصلية لهذه الموجودات لتحديد القيمة الدفترية
 هي األنعام التي تتغذي لما فيه مؤنة وكلقة على صاحبها، كل السنة أو أكثرها.معلوفة: 

هي مجموع الموجودات التي تحتقظ بهيا الشيركة فيي شيثل ن يد والموجيودات التيي يمثين موجودات مت اولة:  
دف التييداول والبيييع وتح يييق األربيياح تحويلهييا إلييى ن ييد لسييهولة فييي فتييرة زمنييية قصيييرة، وهييي ت تنييي عييادة بهيي

وليييب بهييدف اسييتلدامها  فييي تح يييق األربيياح، وميين أمثلتهييا  الملييزون السييلعي، المييدينون، أورا  القييبض  
 االستثمارات في األورا  المالية الن دية لالبنك والصندو .

ختراعييييات هييييي الح يييو  المعنويييية مثيييل ح يييو  التييييأليف والنشييير والطباعييية وح يييو  االموجممممودات معنويممممة: 
والعالمات  التجارية والللو والشهرة ونحوها مما حصلت عليه الشركة لم ابل مادي أو وف ًا لما جيري علييه 

 العرف المحاسبي.
م دار المال الزكوي الذي ال تجب الزكاة في أقل منه، أو هو الحد األدنى مين الميال الزكيوي اليذي نصاب:  

 تجب الزكاة لامتالكه.
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ي الودائع  التي يحتقظ بها البنك ألجل معيين وف يًا للشيرول المتقيق عليهيا ميع العمييل، هودائع استثمارية:  
وال يجوز  السحب منها كليًا أو جزئيًا قبل ان ماء األجل المحدد لإلييداع، وييدفع البنيك الربيوي للعمييل ل ياء 

الوديعيية ولضا كانييت  لييدى ضليك فائييدة بنسييبة معينيية تزييد بزيييادة  فتييرة ل يياء الوديعية لييدي البنييك أو لحجييم مبليغ 
 بنك إسالمي فهي حصص استثمارية تشارك في الربح.

هي العرو  المعدة القتناء واالستعمال الشلصي ال البيع والتجارة وتعيرف فيي المحاسيبة  روض القنية:  
 المالية لاألصول المتداولة.

 مجلب ادارة الهيئة.المجلس:  
ليه ميع  ييام أصيل المليك كالعبيد البيق والميال، والمييال  هيو كيل ميال ميير م يدور االنتقياعالممال الضممار: 

المق يييود، والميييال السييياقط فيييي البحييير، والميييال اليييذي أخيييذه السيييلطان مصيييادرة، واليييدين المجحيييود إضا ليييم يثييين 
بينة وحال الحول ثم صار له بينة لأن أقر عند الناس، والمال المدفون فيي الصيحراء إضا خقيي عليى  للمالك

  ن مدفونًا في البيت تجب فيه الزكاة لاإلجماع.المالك مثانه فإن كا
 (2المادة )

 من تجب  ليه الزكاة 
تجب الزكاة على أموال جميع األفراد المسلمين لالغين أو قاصرين أو محجورًا عليهم عليى السيواء فيي  -1

 ختام كل عام ابتداًء من مرة المحرم وف ًا ألحثام قانون الزكاة وهذه الالئحة.
لوصي أو القييم بيدفع زكياة عيديم األهليية أو ناقصيها المشيمول لالواليية أو الوصياية أو يلتزم الولي أو ا -2

 ال وامة من أموالهم.

تجييب الزكيياة علييى أمييوال جميييع والشييركات فييي ختييام السيينة المالييية للشييركة وف ييًا ألحثييام ال ييانون وهييذه  -3
 الالئحة.

 ال تجب الزكاة على نقب المال أكثر من مرة في نقب العام. -4

 (3ة )الماد 
 شروط ما تجب فيه الزكاة 

 يشترل لوجوب زكاة المال ما يأتي:
 الملك التام. -1
 بلوغ النصاب في أول الحول وآخره. -2

 (4المادة )
 إضا تعدد مالك المال الزكوي، اعتبر مااًل واحدًا وجبت فيه الزكاة مجتمعًا. -1
 لكية الشائعة.( من هذه المادة على الشركات والشراكات و الم1يطبق ما ورد في الق رة ) -2

 (5المادة )
 تجب الزكاة على المال الممار عن سنة واحدة إضا رجع إلى صاحبه ولو ل ى مائبًا عنه سنين.
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 (6المادة )

 يعتبر المال ضمارًا في الحاالت التالية:
 تعذر  بمه الن طاع الطريق أو اللبر. -1
 إضا كان مغصوبًا ال ي در على استلالصه. -2
 إضا كان المال ضائعًا. -3
 حجوزًا عليه أو ممنوع من التصرف فيه لحثم ال انون. م -4

 (7المادة )
 بلوغ النصاب 

وف يًا لميا  يشترل فيما تجب فيه الزكاة أن يبلغ م داره أو  يمته النصاب الشرعي، وضليك حسيب طبيعية الميال
 ورد في هذه الالئحة.

 (8المادة )
 الحاجات األساسية، إضا لم يتصرفيدخل ضمن النصاب، وتجب فيه الزكاة، المال الملصص لحاجة من 

 فيه أثناء الحول، وتوافرت فيه الشرول األخرى لوجوب الزكاة.
 (9المادة )

 حوالن الحول
أن يحييول علييى  فيمييا عييدا زكيياة الييزروع والثمييار والعسييل والمعييدن والركيياز، يشييترل لوجييوب الزكيياة فييي المييال

 ملكيته حول كامل.

 (10المادة )
اء الحول من جنب الميال يميم إليى األصيل عنيد تميام الحيول أميا الميال اليوارد مين كل مال يرد أو يتولد أثن

 مير جنب المال قبل أن يحول الحول فال يزكى مع األصل.
 
 

 (11المادة )
تؤدى الزكاة في موعد استح اقها، ويجوز أن تؤدى كلها معجلة أو على أقسال شهرية ال تتجاوز أول السنة 

 زكي وف ًا للشرول التي تمعها الهيئة.الزكوية  بناء على طلب الم
 (12المادة )
 ال تس ط الزكاة بتلف النصاب لعد تح ق شرول وجوبها.
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 (13المادة )
تيييوفر  تجييب الزكييياة فيييي الميييال اليييذي يزييييد عييين تيييوفر الحاجيييات األساسيييية لمييين تجيييب علييييه الزكييياة فيييي حالييية

 الشرول األخرى لوجوب الزكاة.

 (14المادة )
مين  الحاجات األساسية لكل شريحة من شرائح المجتميع، وف يًا لت يدير مسيتويات الم يشيةتحدد الهيئة م دار  
 الجهات الملتصة. 

 (15المادة )
  كاة األنعام

 األنعام التي يجب فيها الزكاة هي:
 اإلبل. -1
 الب ر ويلحق له الجاموس. -2
 الغنم ويشمل المأن والماعز. -3

 (16المادة )
 ة لشلص واحيد وليو كانيت فيي أمياكن متقرقية, ويحسيب مين مجموعهياتجمع األنعام المتحدة الجنب المملوك

 م دار الزكاة الواجبة.
 
 

 (17المادة )
يؤخييذ فييي األنعييام الوسييط، ال ميين خيارهييا وال ميين رديئهييا، ويجييوز أخييذ األعلييى ممييا تجييب فيييه الزكيياة برضييى 

 كما يجوز أخذ األفمل أو األدنى عن الواجب لقيمته.  المزكي،

 (18المادة )
ب الزكاة في أشيان المنتجات الحيوانية كاللبن والحليب، ومصينوعاتها، والصيوف والحريير وميرهيا مين ال تج

 المشت ات إال إضا اتلذت للتجارة، سواء وجبت الزكاة في عين األنعام المستلرجة منها أو لم تجب.

 (19المادة )
ميع الكبيار  اتهيا, وتميم الصيغارتجب الزكاة في صغار األنعيام وليو مسيت لة عين أمهاتهيا, وحولهيا حيول أمه

 في استكمال النصاب.
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 (20المادة )
  كاة الذهب والفضة

تجب الزكاة في معدني الذهب والقمية سيواء أكانيا سيبائك أو أوانيي أو مسيثوكات أو حلييًا معيد لغيير الزينية 
 المباحة وضلك عند توفر شرول وجوب الزكاة الواردة في هذه الالئحة.

 (21المادة )
 هب إلى القمة في تكميل النصاب.يمم الذ  -1
 تمم الن ود و يمة عرو  التجارة إلى الذهب والقمة في تكميل النصاب. -2
 يعتمد عند المم  يمة نصاب الذهب. -3

 (22المادة )
تجب زكاة حلي المرأة مرة واحدة في العمر لشرل أال تزيد كمية الحليي عين المتوسيط العيام المحيدد مين قبيل 

 الهيئة.
 

 (23المادة )
 در نصاب الذهب والقمة لالوزن ال لالقيمة.ي 

 (24المادة )
  كاة النقود وما يقوم مقامها
 ( من ال انون اضا بلغت  يمتها ما يعادل8تجب الزكاة في الن ود التي تتوفر فيها الشرول الواردة في المادة )

 ( قيراطًا حسب أسعار السو . 24( جرامًا من الذهب اللالص شيار )85)
 (25المادة )

أو بيالد  يدخل ضمن األموال التي تجب فيهيا الزكياة الن يود المعدنيية والن يود الور يية والن يود مين عميالت بليد 
 متعددة وتحتسب الديون الثابتة له المرجوة األداء.

 (26المادة )
  كاة األوراق المالية

 )األسهم والسن ات والصكوك وشهادات االستثمار( 
 ها فعلى مالك السهم أو الصك حساب زكاتهما كالتالي:إضا قامت الشركة بتزكية موجودات

إضا كيان الغيير  مين ملكييية السييهم أو الصيك االسييتثمار واالسييتقادة مين ريعييه، فييال زكياة علييى السييهم أو  -1
 الصك.

إضا كان الغر  من ملكية السهم أو الصك المتاجرة ليه بيعيًا وشيراًء فييتم ت يويم السيهم أو الصيك لسيعر  -2
ة، فييإضا كييان م ييدار مييا أخرجتييه الشييركة أقييل منييه فعلييى مالييك السييهم أو الصييك السييو  يييوم وجييوب الزكييا
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إخراج القر ، أما إضا كان م دار ما أخرجته الشركة أكبر فلمالك السهم أو الصيك أن يعتبير الزييادة فيي 
 الزكاة جزءا من زكاة أمواله األخرى أو تعجياًل لزكاة قادمة.

 
 

 (27المادة )
 ة موجوداتها، فعلى مالك السهم أو الصك حساب زكاتهما كالتالي:إضا لم ت م الشركة بتزكي

إضا كييان الغيير  ميين ملكييية السييهم أو الصييك التجييارة فيهمييا وليييب االسييتقادة ميين ريعهييا السيينوي تكييون  -1
 %( من القيمة السو ية للسهم أو الصك، لسعرها يوم وجوب الزكاة.2,5زكاتهما ربع العشر )

أو الصك االستثمار واالستقادة من ريعها السينوي وكيان ليدى الشيركة   إضا كان الغر  من ملكية السهم -2
أمييوال تجييب الزكيياة وأمثيين معرفيية مييا يلييص كييل سييهم أو صييك ميين الموجييودات الزكوييية للشييركة فتكييون 

 %( من  يمة اإليراد السنوي للسهم أو الصك.2,5الزكاة الواجبة عليه بنسبة )
سييتغر  ديونهييا موجوداتهييا فييال زكيياة علييى السييهم أو إضا كانييت الشييركة تعيياني ميين عجييز كبييير لحييي  ت -3

 الصك.
 (28المادة )

  كاة الشركات
 ال تجب الزكاة في  يمة األصول الثابتة. .1
األصول الثابتة المدرة للدخل )المستغالت( مين االسيتثمار طوييل األجيل لغيير مير  المتياجرة ال زكياة  .2

تح ييق، قبيل بيعهيا خيالل الحيول، حثييم عليي عيين األصيل، فيإضا بيعيت فييإن ثمنهيا وصيافي اليدخل اليذي 
 زكاته لحسب ما آل إليه مما يجب تزكيته. 

 (29المادة )
المشروعات قييد التنقييذ تيرد ضيمن الموجيودات الثابتية أو المتداولية لحسيب الغير  منهيا فيإن كانيت لغير  

 التشغيل
 من الموجودات أو در الدخل، فال تدخل ضمن الموجودات الزكوية، ولضا كانت لغر  البيع فتدرج ض 

 الزكوية، وت ّوم لالقيمة السو ية يوم وجوب الزكاة في نهاية الحول المعتمد. 
 (30المادة )

تجييب زكيياة عييرو  التجييارة فييي الموجييودات المعنوييية إضا اتلييذت للمتيياجرة وتييوافرت فيهييا شييروطها، وت ييّوم 
 لسعر السو  يوم وجوب الزكاة في نهاية الحول.

 (31المادة )
 ت الذهبييية والقميييية التييي اشيييتريت لغييير الزينييية المباحيية فيييي حييدود أمثالهيييا إلييى الموجيييودات تمييم الموجيييودا

 الزكوية، وتزكى على أساس  يمة وزنها السو ية.
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 (32المادة )
 ال تلصم من الموجودات الزكوية الملصصات التية:

 استهالك الموجودات الثابتة التشغيلية والمدرة للدخل.  -1
 لموجودات المذكورة في الق رة السال ة.الصيانة أو اإلعمار ل  -2
 التأمين على الموجودات الثابتة.  -3
 الهبول في  يمة االستثمارات في األسهم المشتراة لغر  االحتقاظ بها )النماء(  -4
 هبول االستثمارات في أسهم الشركات الزميلة والتالعة.  -5
 نهاية اللدمة للعاملين في الشركة.  -6
 ألداء لحثم قمائي نهائي.التعويمات ما لم يصبح واجب ا -7
 انلقا  أسعار العمالت.  -8
 اللصم الن دي للسداد المبثر.  -9

اليييديون المشيييثوك فيييي تحصييييلها إال إضا كيييان اليييدين المشيييثوك فيييي تحصييييله قيييد أدرج م يييداره فيييي  -10
 الموجودات الزكوية.

 هبول أسعار البماعة. -11
 إطقاء مصروفات ما قبل التشغيل. -12
 ئة الحركة.البماعة الهالكة والتالقة والبطي -13
 ما يستجد من الملصصات األخرى. -14

 (33المادة )
 ال يحسم من الموجودات الزكوية للشركة ما يأتي:

 رأس مال المساهمين. .1
 عالوة اإلصدار. .2
 االحتياطات الرأسمالية الناشئة عن إعادة ت ويم موجودات ثابته قنية أو مستغالت. .3
 .االحتياطيات اإليرادية بنوعيها ال انوني واالختياري  .4
 أسهم اللزينة. –احتياطي األرباح الناتجة عن عمليات أسهم الشركة المشتراة  .5
 االرباح الم ترح توزيعها ما لم يصدر قرار بتوزيعها. .6
 األرباح مير الموزعة. .7
 القوائد الربوية مير المدفوعة. .8

 (34المادة )
فييي الشييركة  م زكيياة نصيييبهاتحسييب زكيياة الشييركة التالعيية علييى سييبيل االسييت الل ابتييداًء، ثييم تلييرج الشييركة األ

 التالعة بنسبة ملكيتها فيها، إضا لم تلرجا زكاتهما مباشرة.
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 (35المادة )
 يدرج ضمن الموجودات الزكوية للشركة ما يأتي:

م عليى أسياس القيمية السييو ية لكيل تياجر سيواء أكيان تياجر جملية أم تيياجر  -1 البمياعة تامية الصينع، وت يول
 ه عادة يوم وجوب الزكاة.تجزئة لالسعر الذي يمثنه البيع ل

م علييى أسيياس  يمتهييا السييو ية فييي يييوم وجييوب الزكيياة، ولن لييم تعييرف فعلييى  -2 البميياعة قيييد التصيينيع ت ييول
 أساس ما أنقق عليها من تكاليف مباشرة ومير مباشرة.

األعمال اإلنشائية قيد التنقيذ التي تستدعي إضافة مواد خام ويسري عليهيا حثيم الق يرة السيال ة لليالف  -3
 عمال التي ال تستدعي استلدام مواد خام فال زكاة فيها.األ

المييواد األولييية اللييام التييي تسييتلدم فييي التصيينيع أو اإلنشيياءات وتب ييى عينهييا فيهييا وتزكييي علييى أسيياس  -4
 القيمة السو ية لها للالف المواد المساعدة التي ال تب ى عينها فال زكاة فيها.

م عليى أسياس القيمية السيو ية لحسيب السيعر فيي  البماعة المشحونة، المملوكة للشركة ملكيية -5 تامية ت يول
 المثان الذي توجد فيه.

م عليى أسياس القيمية السيو ية لحسيب السيعر فيي المثيان  -6 البماعة لدى الغير برسم البيع )لالوكالة( ت يول
 الذي توجد فيه.

 عة قيد التصنيع.التكاليف الزائدة عن القواتير المصدرة للع ود مير المنتهية ويسري عليها حثم البما -7
اإليرادات المستح ة التي تلص السنة المالية الحالية ولم يتم  بمها مع مراعياة أن أورا  القيبض التيي  -8

تمثل قرضًا لقائدة أو دينًا عن ثمن سلعة مع زيادة ل اء التأجيل فيزكي ف يط أصيل ال ير  أو اليدين ميا 
سيلعة مبينية لاألجيل ليأكثر مين ثمنهيا فتيدخل  دام ال يتعذر عليه استيقاؤه، أما أورا  القيبض التيي تمثيل

 جميعها ضمن الموجودات الزكوية ما دام ال يتعذر استيقاؤه.
م لالتكلقية وهيي رأس الميال الميدفوع فيهيا، أميا لمياعة السيلم  -9 لماعة السلم المشتراة ل صد التجارة، وت يول

ت البمياعة ل صيد در اليدخل المشتراة ل صد التشغيل فال زكاة فيهيا ألنهيا مين عيرو  ال نيية، واضا كاني
فال زكاة في اعينها، أما دخلها فحثم زكاته لحسب ما آل إلييه مين ن يود أو دييون أو موجيودات متداولية 

 أو ثابتة وفق أحثام ال انون وهذه الالئحة، مما يجب تزكيته. 
م لالتكلقية وهييي ثميين المستصيينع، أمييا الب -10 ميياعة البمياعة المشييتراه لاالستصييناع ل صييد التجييارة وت ييول

المشتراة ل صد التشغيل فال زكاة فيها، ولضا كانت البماعة ل صد در الدخل فيسيري عليهيا ميا جياء فيي 
 الق رة السال ة.

 رصيد المبالغ المستح ة للشركة ل اء لماعة االستصناع المبيعة. -11
تمرة أما إضا كيان محتجيزًا لصيقة مسي اإلحتياطي ال انوني لدى البنوك إضا كان محتجزًا لصقة مؤقتة، -12

 فإنها تزكي لسنة واحدة إضا أعيدت للشركة.
التأمينات والمبالغ المحتقظ بها لدى الغير عن الع ود تزكيى عنيد  بميها عين سينة واحيدة ف يط وليو  -13

 ل يت عند الغير.
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الودائييع االسييتثمارية لييدى البنييوك اإلسييالمية وأرباحهييا وعوائييدها، أمييا الودائييع لييدى البنييوك األخييرى  -14
مية التيي يجيب اليتللص لقائدة فيدرج رأس ا لمال )األصل( ضمن الموجودات الزكوية دون القوائيد المحرل

 منها لإنقاقها في وجوه اللير ما عدا بناء المساجد وطباعة المصاحف.
 الن دية في الصندو : -15
 العملة المحلية تدخل لمبلغها. -أ
 العمالت األجنبية تدخل لقيمتها لسعر الصرف السائد يوم وجوب الزكاة. -ب 

 دات من التحف لغر  التجارة تزكى لقيمتها السو ية.الموجو  -16

 (36المادة )
  كاة  روض التجارة والصنا ة

( مين هيذه الالئحية، 3يشترل لوجوب الزكاة في عرو  التجارة، لاإلضافة إليى الشيرول اليواردة فيي الميادة )
 الشرول التالية:

 نية التجارة عند التملك. -1
 ل حوالن الحول.عدم تحول نية المالك إلى االقتناء قب -2

 (37المادة )
 جرامًا ضهبًا. 85ي در نصاب عرو  التجارة ما يعادل  يمة 

 (38المادة )
تشمل عرو  التجارة التي تجب فيها الزكاة ما يملكيه المزكيي مين عميالت ومين ضهيب وفمية المعيد للزينية 

وتلصم مين  يمتهيا ميا علييه  المباحة في حدود أمثالها، واألورا  المالية وما له من ديون ثابتة على الغير،
 من ديون. 

  
 

 (39المادة )
 ت ّوم عرو  التجارة لحساب الزكاة عند تمام الحول لسعر السو  وقت وجوب الزكاة.

 (40المادة )
 تسري زكاة العرو  التجارية والصناشية على ما يلي: -1
سييييتلراجية جميييييع المنشييييرت التجارييييية والصييييناشية واللدمييييية وأعمالهييييا لمييييا فيهييييا الصييييناعات اال -أ

 والتحويلية، وأعمال منشرت الن ل لأنواعها والشحن والتقريغ والتعبئة والتغليف.
شييركات المسيياهمة وضات المسييئولية المحييدودة وشييركات التمييامن لثافيية أنواعهييا وأنشييطتها، سييواء  -ب 

 كانت تجارية أو صناشية أو مالية أو ع ارية أو خدمية.
 .الجم يات لأنواعها والشركات مير الربحية -ت 
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كافيية عمليييات البيييع والشييراء للبمييائع واللييدمات والقيييم المالييية وسييائر المن ييوالت، سييواء لطري يية  -  
 مباشرة أو لبيعها ثانية ل صد الربح.

 ع ود الم اوالت لأنواعها. -ج
 الوسطاء لالعمولة والسمسرة. -ح
 أعمال التأمين ولعادة التأمين. -خ
 األعمال المصرفية والصيرفة لأنواعها. -د 
  التجيييييارة والصيييييناعة األصيييييول الثابتييييية، مثيييييل الالت واألثيييييا  والمبييييياني ال تحسيييييب مييييين عيييييرو  -2

 واألراضي والسيارات ونحوها مما يستلدم في عرو  التجارة، ال لالتجار فيه.
تي تشترى وتباع خالل الحول تلمع ألحثام عرو  التجارة، أما إضا طاليت فتيرة زكاة الع ارات ال -3

اقتنائها لغير مر  التجارة لما يزيد عن الحول، فتزكي مرة واحيدة عنيد بيعهيا عليى أسياس  يمتهيا 
 السو ية، ولضا لم تكن لغر  التجارة فتلمع ألحثام زكاة المستغالت.

 (41المادة )
  كاة ال يون 

واللصييوم المتداوليية علييى أسيياس دورة التشييغيل فييإضا وجييب الوفيياء لالييدين خييالل فتييرة زمنييية تصيينف األصييول 
ت ييارب سيينة مالييية كامليية أو القتييرة الزمنييية الالزميية السييتكمال دورة التشييغيل أيهمييا أطييول يعتبيير هييذا الييدين 

 متداواًل.

 (42المادة )
 ر.تجب الزكاة في ديون المزكي تجاه الغير إضا كانت على مدين قاد 

 (43المادة )
 تجب الزكاة في الديون المشثوك في تحصيلها أو الديون المعدومة عند  بمها عن سنة واحدة ف ط.

 (44المادة )
 الديون طويلة االجل التي على الشركة يجوز أن يتبع في شأنها أحد الحثمين التاليين: -1

الالح ية للحيول المزكيى عنييه اليديون المسيتح ة وال سيط السينوي الواجييب السيداد خيالل السينة المالييية  -أ
تحسم مين الموجيودات الزكويية، وال تحسيم اليديون الواجبية السيداد لعيد السينة الماليية الالح ية للحيول 

 المزكى عنه.
الديون المستح ة على الشيركة سيواء أكانيت طويلية األجيل أو قصييرة األجيل تحسيم مين الموجيودات  -ب 

لزكاة زائدة عين الحاجيات األساسيية تغطيي هيذه الزكوية لشرل عدم وجود أموال قنية ال تجب فيها ا
الييديون، ولضا وجييدت هييذه األمييوال فتحسييم منهييا الييديون ال ميين األمييوال الزكوييية، واضا مطييت امييوال 

 ال نية لعض هذه الديون ف ط حسم لاقي الدين من الوعاء الزكوي.
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 تحسم من الموجودات الزكوية الديون التالية: -2
 ي لم يتم تسليمها للمشترين، وي وم برأس مال السلم.دين لماعة السلم المبيعة الت -أ
الدين المستحق لدائني البمائع المستصنعة المشيتراة للشيركة وتحسيم منيه المبيالغ التيي دفعهيا حتيى  -ب 

 تاريخ الميزانية.
 دين لماعة االستصناع التي تعاقدت الشركة على صنعها. -ج
 عر الحاضر.المطلوبات التي تمثل زيادة في ثمن البيع لاألجل عن الس -د 
 اإليرادات الم بوضة م دمًا عن خدمات لم تؤد لعدم است رار الملك فيها. -ه

 تحسم المصروفات المستح ة التي تلص السنة المالية الحالية. -3

 (45المادة )
 إس ال الدائن لدينه عن المدين ال يحتسب من الزكاة ولو كان المدين مستح ًا للزكاة.

 (46المادة )
  كاة الزروع والثمار

 يلتزم لأداء الزكاة من يستثمر األر  ويزرعها، سواء كان المالك أو المستأجر أو المستعير.
 (47المادة )

 تجب الزكاة في الزروع والثمار عند بدو صالحها ت ديرًا. .1
 إضا كان الحب والثمار من شأنه التج يف اعتد لالت دير ألمرا  الزكاة لعد الجقاف. .2
 ار عند جنيها أو حصادها.توقيت أداء زكاة الزروع والثم .3
 تؤخذ الزكاة من أوسط الزروع والثمار. .4

 (48المادة )
 تتبع في تحديد الزروع والثمار التي تجب فيها الزكاة ما يأتي:

 ُيمم الزروع والثمار إلى لعمها في تكميل النصاب، إضا كان ضلك في عام واحد، واتحد جنسها. .1
 تحد جنسه ولو اختلقت األر  التي زرع فيها.ُيمم زرع الشلص الواحد لعمه إلى لعض إضا ا .2

 (49المادة )
 يعقى من زكاة الزروع والثمار ما يسد حاجة المزكي وأسرته، وف ًا لل واعد التي تمعها الهيئة.

 (50المادة )
تجب الزكاة على من يستثمر األر  حتى بدو الزرع وصالحه وجنيه، ولو انت ل استثمار األر  لشلص 

 الحصاد تجب الزكاة على من انت ل إليه.آخر قبل الجني و 
 (51المادة )

 ال يحسم من الزروع والثمار التي يجب فيها الزكاة ما يلي:
 نق ات الس ي والحصاد. -1
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 نق ات إصالح األر  وشق ال نوات ون ل التربة. -2
 ا.نق ات شراء البذور والسماد والمبيدات واألدوية والمبالغ الن دية المستلدمة في الزراعة وميره -3

 (52المادة )
فييي المحاصيييل  المزكييي الييذي ينييتو الييزروع والثمييار يزكيهييا زكيياة الييزروع والثمييار، أمييا المزكييي الييذي يتيياجر

 الزراشية وال يزرعها فيزكيها زكاة عرو  التجارة.

 (53المادة )
  كاة المستتالت

لتجارييية ووسييائل تجييب الزكيياة فييي المسييتغالت ميين األراضييي والعمييارات والسيييارات والطييائرات والسييقن ا .1
 الن ل األخرى  أو ما في حثمها.

( خمسة وثميانين جراميًا مين 85نصاب زكاة المستغالت هو نصاب الذهب أي ما  يمته تعادل  يمة ) .2
 الذهب.

 %( من إجمالي اإليراد السنوي.2.5يثون م دار زكاة المستغالت ) .3
 ساب الزكاة.عند عدم وجود دفاتر نظامية يتم ت دير إيراد المثل ومن ثم يتم ح .4
 

 (54المادة )
  كاة العسل والمنتجات الحيوانية والمائية 

 ( من ال انون يتبع في تحديد نصاب العسل األحثام التالية:16مع مراعاة أحثام المادة )
 يمم حصاد العسل في السنة الواحدة لعمه إلى لعض ولو اختلف مي ات جمعه. .1
وليو اختلقيت األمياكن التيي تيم جميع العسيل تمم حصيلة جني العسل لشلص واحد لعمه إلى لعيض  .2

 منها.
 ( 55مادة )

 يعقى من زكاة العسل ما يسد حاجة المزكي وأسرته وف ًا لل واعد التي تمعها الهيئة.

 (56المادة )
  كاة ال خل

ُتحسيب زكياة الرواتيب واألجيور والمثافيرت والمعاشييات لعيد اسيتيقاء الحاجيات األساسيية وبليوغ النصيياب،  .1
 جموع مرتبات العاملين لالدولة أو ميرها وأي مزايا عينية أو ن دية.وتشتمل على م

 يحدد الدخل الصافي للشلص لعد خصم  يمة الحاجات األساسية. .2
 يحدد وعاء الزكاة من مجموع المبالغ المستح ة للشلص خالل السنة. .3
 %(.2.5تحسب زكاة الدخل لقيمة ربع العشر ) .4
 الراتب وف ًا لما ورد في ال انون.تلصم الزكاة من المريبة المستح ة على  .5



 

 - 14 - 

 (57المادة )
  كاة المعادن والركا 

تجب الزكياة فيي المعيدن المسيتلرج مين األر  أو البحير أو النهير مميا هيو ملليو  مين ميير جنسيه، سيواًء 
 مما ينطبع كالحديد أو مما ال ينطبع كالكبريت، وسواء جامدًا كالملح أم سائاًل كالنقط أم مازًا.

 (58المادة )
أو  تجب الزكاة في المعدن إضا بلغت  يمته لعد تصقيته نصاب زكاة الذهب، سواًء تم استلراجه دفعة واحدة

 على دفعات.

 (59المادة )
 يثون موعد استح ا  زكاة المعدن هو وقت استلراجه وبلومه النصاب، دون اعتبار حوالن الحول.

 (60المادة )
 إجراءات تق ير الزكاة

 وفق لما يلي:يتم ت دير الزكاة 
لصورة ضاتية من المثلف من خالل ت ديم إقرار إلى الهيئة من قبل الشلص الطبيعي أو المعنوي مرف ًا  .1

 لحسالات ختامية موث ة من مدقق وفق ما تحدده األنظمة واللوائح. 
اتي إدارييًا فييي حاليية عييدم ت ييدم المثلييف ليياإلقرار خييالل الجييال المحييددة لييذلك، أو عييدم قبييول الت ييدير الييذ  .2

 لصورة كلية، ي ع الت دير من قبل رئيب مجلب إدارة الهيئة أو من ُيقوضه ويسمى لالت دير اإلداري.
لاالتقا  بين المثلف والهيئة على  يمة الزكاة في حالة اعترا  رئيب مجلب إدارة الهيئية عليى لعيض  .3

 ري. ما جاء في إقرار المثلف، أو في حالة اعترا  المثلف على  يمة الت دير اإلدا
 الت دير من قبل المحثمة الملتصة استجالة لطعن المثلف بت دير رئيب مجلب إدارة الهيئة. .4

 (61المادة )
ُيكلييييف كييييل شييييلص مثلييييف ملييييزم بت ييييديم إقييييرارًا يتمييييمن بيانييييًا لم ييييدار الزكيييياة الواجييييب أداؤهييييا المعييييزز  .1

قيق مييين قبيييل رئييييب لالمسيييتندات والمعلوميييات الالزمييية وتكيييون تليييك اإلقيييرارات والمعلوميييات خاضيييعة للتيييد 
 مجلب إدارة الهيئة لدى الهيئة.

يتعييين علييى المثلييف أن ي ييدم إقييرارًا وفييق النمييوضج الُمعييد ميين الهيئيية ُمبييين  فيهييا الجييداول المتعل يية بهييذا  .2
الكشف وتعتبر كجزء مين هيذا اإلقيرار إليى اليدائرة خيالل األربعية أشيهر التاليية مين نهايية سينته الماليية، 

تعل يييية بدخلييييه اإلجمييييالي ودخلييييه الصييييافي ولعقاءاتييييه ودخلييييه اللاضييييع للمييييريبة مبينييييًا التقصيييييالت الم
والميييريبة المسيييتح ة علييييه عييين السييينة الماليييية السيييال ة. وي يييدم اإلقيييرار م ابيييل إيصيييال أو يرسيييل لالبرييييد 
المسييجل إلييى الهيئيية خييالل المييدة المييذكورة أعيياله ويترتييب علييى المثلييف دفييع الزكيياة المسييتح ة ميين واقييع 

 الموعد المحدد لت ديمه. اإلقرار في
ليييرئيب مجليييب اإلدارة أن يصييييدر تعليميييات يليييزم لموجبهييييا فئيييات أو أشيييلاة معينييييين بت يييديم اإلقييييرار  .3

 المنصوة عليه في هذه المادة خالل المواعيد المحددة.
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 (62المادة )
على الشركات المسياهمة وشيركات التوصيية لاألسيهم وأي شيلص معنيوي أن يرفيق لياإلقرار نسيلة مين  .1

 سالات اللتامية عن كل سنة مصدقة من مدقق الحسالات. الح
على شركات التمامن وضات المسؤولية المحدودة أن ترفق حسالاتها اللتامية عن كل سنة، وأن تكيون  .2

 معدة وف ا للمبادئ المحاسبية المعمول بها في فلسطين. 
لصيافي اليدخل،   م ميا ي درونيه( أن يبينوا في إقيراره2، 1على المثلقين من مير الواردين في البندين ) .3

 من خالل كشف ملتصر إليراداتهم ومصروفاتهم عن كل سنة.
يحيييتقظ المثلقيييون لسيييجالت ومسيييتندات ماليييية منظمييية حسيييب األصيييول وال يييوانين المرشيييية ولميييدة خميييب  .4

 سنوات.
 (63المادة )

كليية أو جزئيية إضا  للهيئة الحق في  قبول القيمة الم درة ضاتيًا لصورة كليية أو جزئيية أو رفميها لصيورة .1
 توافرت لديها أدلة لعدم صحة البيانات الواردة في اإلقرار وملح اته. 

ت وم الهيئة لإبالغ المثلف بيرفض اإلقيرار كلييًا أو جزئييًا خيالل ميدة ال تتجياوز ثيال  شيهور مين تياريخ  .2
 استالم اإلقرار. 

 (64المادة )
 على اإلقيرار اليذي ي دميه وفيي حالية عيدم التزاميه تحدد الهيئة م دار الزكاة المستح ة على المثلف بناءً  .1

 يحق للهيئة ت دير الزكاة جزافًا.
 يجوز للمثلف االعترا  على هذا الت دير وفق اإلجراءات المبينة في ال انون. .2

 (65المادة )
رييد تبلغ اإلشعارات الصادرة عن الهيئية للمثليف أو المقيو  عنيه  قانونيًا أو إرسياله لالبرييد المسيجل أو لالب

اإللكترونييي إلييى آخيير عنييوان معييروف لييه أو لمحييل عملييه،  وفييي حييال إرسييال اإلشييعار لالبريييد المسييجل أو 
 اإللكتروني فإن الشلص يعتبر مبلغًا لعد مرور مدة ال تزيد على خمسة عشر يومًا من اليوم التالي.

 (66المادة )
 هيئة.يجوز للمثلف أن ينيب عنه خطيًا أيًا من األشلاة لتمثيله لدى ال

 (67المادة )
يجييوز للهيئيية أن تتقييق مييع المثلييف علييى م ييدار الزكيياة الواجييب عليييه أداؤهييا وضلييك فييي أي وقييت قبييل صييدور 

 حثم نهائي بتحديد  يمتها.
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 (68المادة )
 تصدر الهيئة شهادة لمن يطلبها تبين موققه من أداء الزكاة.

 (69المادة )
 ليه خالل مدة ال تزيد عن شهر من تاريخ صدور اإلشعار.يلتزم المثلف لإيداع أموال الزكاة الواجبة ع

 
 (70المادة )

 إجراءات تحصيل الزكاة 
 يجوز تحصيل الزكاة من خالل سلقة إلى حين ت ديم اإلقرار والدفع الكامل عند تسوية الحساب. .1
واعييد تنظم ل رار من مجلب اإلدارة قواعد تطبيق الق رة السال ة وأسب حساب السلقة المشار إليهيا وم .2

 دفعها.
 (71المادة )

يعتبيير الشييلص المقيييم الييذي يثييون وكييياًل قانونيييًا أو تجاريييًا أو فرعييًا أو شييريثًا لمثلييف مييير مقيييم أو لييه  
عالقيية تجارييية معييه مسييؤواًل عيين القيييام لالنياليية عيين ضلييك المثلييف مييير المقيييم لجميييع األمييور واإلجييراءات 

 المنصوة عليها في هذه الالئحة. 

 (72المادة )
إضا دفييع مثلييف عيين أي سيينة مبلغييًا أكثيير ميين الم ييدار المسييتحق عليييه، فيحييق لييه اسييترداد المبلييغ الزائييد  .1

 الذي دفعه، وتصدر الهيئة شهادة لالمبلغ الواجب رده خالل شهر من تاريخ مطالبة ضلك الشلص.
 يجوز اعتبار المبالغ الزائدة دفعات م دمة لحساب المثلف للسنوات ال ادمة.  .2

 (73المادة )
 مصارف الزكاة 

والغيارمين  المصارف الشرشية للزكاة تستحق للق راء والمساكين والعاملين عليها والمؤلقية قليوبهم وفيي الرقياب 
 وفي سبيل هللا وابن السبيل.

 (74المادة )
يجيييب  ان تتيييوافر وقيييت  دفيييع  الزكييياة شيييرول  اسيييتح ا  الزكييياة  فيييي  الق يييراء والمسييياكين والعييياملين عليهيييا  

 ة  قلوبهم  وقت  الدفع، وال يسترد المدفوع  اليهم  في حالة  ف د  الصقة لعد ضلك. والمؤلق
 

 (75المادة )
مسيتوى  يستحق  الق ير والمسثين الزكاة إضا لم يجد نصالًا فو  ما يثقي لسيد حاجاتيه األساسيية وف يًا لت يدير

 الم يشة من الجهات الملتصة ولمدة عام كامل.
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 (76المادة )
 الزكاة لمستح يها يعتبر من الق راء والمساكين كل من: لغايات صرف 
 التالية: الشرول فيهم تح  ت  األيتام الذين مجهولي النسب أو -1
 اإلقامة. مجهول أو مق ودا كونه أو األب  وفاة -أ
 ( سنة.18سنه ) يتجاوز ال أن -ب 
 ت اعد.المستحق في هيئة ال المعاش عن مجتمعين ولو  يمتهما تزيد  مال أو دخل له يثون  أالّ  -ت 
 لإعالته. شرعا ملزم عائل له يوجد  أالّ  -  

 التالية: الشرول فيهن تح  ت  ممن األرامل -2
 الزوج. وفاة لعد  الزواج عدم  -أ
 األيتام. فئة في المبين النحو على مال أو دخل لها يثون  أالّ  -ب 
 لإعالتها. شرًعا ملزم عائل لها يوجد  أالّ   -ت 

 التالية: الشرول فيهن تح  ت  ممن المطل ات  -3
 مطل ها. من النق ة فيها تستحق التي الشرشية العدة فترة أنهت  قد  ن تكو  أن -أ
 الزوجية. نق ة واستح ت  تزوجت  قد  تكون  أالّ   -ب 
 األيتام. فئة في المبين النحو على مال أو دخل لها يثون  أالّ   -ت 
 لإعالتها. شرعاً  ملزم عائل لها يوجد  أالّ   -  

 :التالية الشرول فيه تح  ت  امرأة  أو رجل كل وهم الشيوخ -4
 العمر. من الستين جاوز قد  يثون  أن -أ

 األيتام. فئة في المبين النحو على مال أو دخل له يثون  أالّ  -ب
 لإعالته. شرًعا ملزم عائل له يوجد  أالّ  -ت

 التالية: الشرول فيهم تح  ت  ممن العجزة -5
 العمل. عن يعجزه مزمن مر   أو لعاهة مصالاً  يثون  أن -أ

 الستين. يتجاوز ولم عشرة الثامنة جاوز قد  يثون  أن -ب
 األيتام. فئة في المبين النحو على مال أو دخل له يثون  أالّ  -ت
 لإعالته. شرعاً  ملزم عائل له يوجد  أالّ  -ث

 : التالية الشرول فيهم تح  ت  ممن المرضى -6
 لقترة. العمل عن يعجزه لمر   مصالاً  يثون  أن -أ

 الستين يتجاوز ولم عشرة الثامنة جاوز قد  يثون  أن  -ب
هيئية الت اعيد  فيي المسيتحق المعياش عين مجتمعيين وليو  يمتهميا تزييد  لميا أو دخيل له يثون  أن ال -ت

 مجانًا. له المتوفر مير المروري  العالج نق ات  وعن العام،
 التالية: الشرول فيهم تح  ت  ممن الم يقة الدخول ضوو -7
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 هيئة الت اعد العام. في المستحق المعاش من أقل مال من لديه ما أو دخله يثون  أن -أ
 الستين. يتجاوز ولم عشرة الثامنة زجاو  قد  يثون  أن -ب
 هيئة الت اعد العام. في المستحق المعاش إلى دخله لزيادة آخر لعمل القيام على قادرا يثون  أالّ  -ت
 لإعالته. شرعا ملزم عائل له يوجد  أالّ  -ث

 التالية: الشرول فيه تح  ت  ممن الطلبة -8
 الجامعات. المعاهد أو لإحدى التحاقه يثبت  أن -أ

 عشرة. الثامنة جاوز قد  يثون  أن -ب
 نقسه. على واإلنقا  أسرته رعاية على قادرا يثون  أالّ  -ت

 التالية: الشرول فيهم تح  ت  ممن العمل عن العاطلون  -9
 إرادته. عن خارج لسبب  التكسب  عن ان طاعه يثون  أن -أ

 الستين. يتجاوز ولم عشرة الثامنة جاوز قد  يثون  أن -ب
 األيتام. ةفئ في المبين النحو على مال أو دخل له يثون  أالّ  -ت

 التالية: الشرول فيها تح  ت  ممن السجناء أسر -10
 سجنه. قبل منه يثتسب  عمل للعائل يثون  أن -أ

 األيتام. فئة في المبين النحو على مال أو دخل للعائل يثون  أالّ  -ب
 التالية: الشرول فيها تح  ت  ممن المق ودين أسر -11
 فأكثر. هرأش أربعة لمدة إقامته موطن وجهل أخباره وان طاع العائل غياب  -أ
 األيتام. فئة في المبين النحو على مال أو دخل للعائل يثون  أالّ  -ب 

 (77المادة )
 الزكاة   ل  العاملون 

وتوزيعهيا حصية  وتيدوينها وحراسيتها وتلزينها الزكاة لجمع المتصلة األعمال من لعمل ي وم من يستحق كل
 من أموال الزكاة لما ال يزيد عن أجرة المثل.

 (78المادة )
 فة قلوبهمالمؤل

يصرف من سهم المؤلقة قلوبهم في كيل ميا يليدم اليدعوة  لإلسيالم ورعايية المسيلمين الجيدد وتيذليل العقبيات 
 التي  تصادفهم، السيما في األمور التالية:

 تأليف من يرجى إسالمه. -1
 استمالة أصحاب النقوض وال درات في مساندة ال مايا اإلسالمية. -2
 العهد  لاإلسالم. توفير الرعاية المناسبة لحديثي  -3
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 لشيتى المسلمين لغير اإلسالم تبليغ هدفها كان ما وهي اإلسالمية مير البالد  في اإلسالم نشر مراكز -4
 . والسنة للكتاب  المواف ة واألنشطة الوسائل

 (79المادة )
 كل من:  قلوبهم لغايات  صرف الزكاة يعتبر من المؤلقة 

 : التالية الشرول فيهم تح  ت  ممن لإِلسالم المهتدون  -1
 الهيئة. ت درها التي الظروف في إال اإلسالم في سنة عليه تمض  ولم لاإِلسالم عهد  حدي   يثون  أن -أ

 النق ة. لغير ولو الجديدة ظروفه في المؤازرة إلى لحاجة يثون  أن -ب
 تأثيره أو اإِلسالم في دخوله إليه لالصرف يؤمل من كل القئة هذه من ويعتبر :اإلسالم في الرامبون    -2

 ميره. إسالم في
 التاليتين: الحالتين ويشمل اإِلسالمية، العالقات  تحسين -3

 والمسلمين. لإِلسالم النظرة تحسين إلى يؤدي ضلك كان إضا المسلمين لغير الكوار   في الصرف -أ
 ميير اليبالد  فيي المسيلمين أحيوال تحسيين إليى ييؤدي ضليك كيان إضا الجهيات  أو األفيراد  إليى الصيرف -ب

 قلوبهم. المؤلقة في الصرف من لغنىا يمنع اإِلسالمية وال
 (80المادة )

 الرقاب  في
 المسلمين. المجال الصرف في فداء األسرى  هذا في الصرف يعتبر من

 (81المادة )
 التارمين

يجوز إعطاء المدين  الذي  يعجز  عن  سيداد  دينيه  حصية مين الزكياة  لسيداد اليدين أو جيزء منيه اضا  -1
 توفرت  الشرول  التالية:

 مسلمًا. أن يثون  -أ
 أن يثون  الدين  حال االداء. -ب 
 اال يثون  الدين  في  معصية. -ت 
 اال يتمثن  من سداد الدين من كسبه. -  
( ميين هييذه المييادة  يعطييى  ميين  اسييتدان إلصييالح  ضات 1اسييتثناءً ميين األحثييام  الييواردة  فييي  الق ييرة ) -2

 ر على ضلك.البين من أموال  الزكاة  سواء  كان  قادرًا  على السداد  أو مير قاد 
 

 

 (82المادة )
لغايات صرف الزكاة يعتبر في سبيل هللا، ويشمل اإلنقا  العام عليى المصيالح العامية للمسيلمين مثيل إقامية 

 المستش يات والمدارس والمساجد والمالجئ والطر  والجسور والبنى التحتية.
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 (83المادة )
 التالية: شرولال فيه تح  ت  من هو السبيل لغايات صرف الزكاة يعتبر ابن 
 إقامته. بلد  عن مسافرا يثون  أن  -1
 شرعًا. محظورا سقره يثون  أالّ  -2
 بلده. إلى سقره نق ات  معه تكون  أالّ  -3
 إقامته. ببلد  السداد  على قادراً  كان إضا ي رضه من يجد  أالّ  -4

 (84المادة )
 كاة.ينطبق على أموال الهبات والتبرعات أحثام الصرف المعتمدة في أموال الز 

 (85المادة )
يحيييدد مجليييب األمنييياء نسيييب الصيييرف عليييى األصيييناف المسيييتح ة للزكييياة حسيييب األوضييياع ال ائمييية وتحدييييد 

 األولويات لهذه األصناف.

 (86المادة )
 ( وفق تعليمات تصدر عن مجلب األمناء.73تصرف الزكوات الشهرية للقئات المشمولة لالمادة )

 (87المادة )
 موا نة هيئة الزكاة

للهيئة مراقب حسالات أو أكثر يتم تعيينه وتحيديد مثافرتيه السيينوية ل يرار مين مجييلب اإلدارة ويليتص يثون  
 لمرا بة الميزانية للهيئة عن السنة التي عيين فيها، ويثون مسئواًل عن ضلك أمام مجلب األمناء.

 
 (88المادة )

 استثمار أموال الزكاة
مشاريع استثمارية إنتاجية أو خدمية وتمليثيها لمسيتح ي الزكياة،  يجوز لهيئة الزكاة توظيف أموال الزكاة في

 مع مراعاة الشرول التالية:
 أن ال تتوافر وجوه صرف عاجلة لمستح ي الزكاة ت تمي التوزيع القوري ألموال الزكاة. .1
 أن يتم استثمار أموال الزكاة كغيرها لالطر  المشروعة. .2
 تي ستوضع فيها أموال الزكاة مجدية ومأمونة. بذل الجهد للتح ق من كون االستثمارات ال .3
أن يتلييذ قييرار اسييتثمار أمييوال الزكيياة مميين عهييد إليييهم ولييي األميير لجمييع الزكييياة وتوزييييعها لمراعيياة مبييدأ  .4

 النيالة العامة الشرشية، وأن يسند اإلشراف على االستثمار إلى ضوي الكقاءة واللبرة واألمانة.
ات اللدمية مسيتح و الزكياة دون مييرهم، ويجيوز لغيير المسيتح ين أن يستقيد من خدمات هذه المشروع .5

 االستقادة من هذه اللدمات لاجر يعود نقعه على المستح ين.
 أن تتلذ اإلجراءات الكقيلة بب اء األصول المستثمرة على أصل حثم اليزكاة وكذلك ربع تلك األصول. .6



 

 - 21 - 

 (89المادة )
كميا تعيد  تبدأ من  بداية يناير وتنتهي في آخر ديسمبر في كل عامتعد هيئة الزكاة ميزانية تتعلق لإيراداتها 

 حسالات خاصة بها.

 (90المادة )
 مكافأة أ ضاء مجلس األمناء

يت اضييى أعميياء مجلييب األمنيياء الملتييزمين لحمييور جلسييات المجلييب مثافييأة شييهرية قييدرها خمسييون دينييار 
 عن كل جلسة وبحد أقصى مائة دينار شهريًا.

 
 (91المادة )

 ( من هذه الالئحة من موازنة الهيئة.90رف المثافرت المذكورة في المادة )تص

 (92المادة )
 يجب توريد الواردات الن دية يوميًا إلى حساب الهيئة.

 (93المادة )
 يلغي كل ما يتعار  مع أحثام هذه الالئحة.

 ( 94المادة )
ر، ويعمييل لييه اعتبييارًا ميين تيياريخ تنقيييذ أحثييام هييذا ال ييرا -كييل فيمييا يلصييه -علييى الجهييات الملتصيية كافيية

 وينشر في الجريدة الرسمية.، صدوره

 م2014من مايو لسنة  27صيدر في مدينية ميزة بتاريخ: 
 هي1435من رجب لعيام  27  الموافق:             

  يماد شمكري المظاظما 
 نائب رئيمس مجلمس المو راء

 
 
 
 
 

 


