العـدد الواحد الثمانون

أيار (مايو) 2011

( الــوقــائــع الفـلســطـينـية)

قانون تنظيم الزكاة رقم ()9
لسنة 2008م

رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية

بعد االطالع على القانون األساسي وتعديالته ،السيما المادة ( )41منه،
وعلى النظام الداخلي للمجلس التشريعي الفلسطيني ال سيما المادة ( )71منه،
وبناء على ما أقره المجلس التشريعي بجلسته المنعقدة بتاريخ ،2008/9/23
ً
وبعد االطالع على كتاب اإلحالة الصادر عن المجلس التشريعي لرئيس السلطة الوطنية الفلسطينية بتاريخ

2008/10/20م،

باسم هللا ثم باسم الشعب العربي الفلسطيني،

أصدرنا القانون التالي:

الباب األول

التسمية والتعاريف
يسمى هذا القانون (قانون تنظيم الزكاة).

مادة ()1
مادة ()2

في تطبيق أحكام هذا القانون تكون لأللفاظ والعبارات التالية المعاني المبينة أدناه ما لم تدل القرينة علي خالف ذلك:
الزكاة :الحصة المقدرة شرعاً في مال المسلم بالشروط المقررة في الشريعة اإلسالمية.
المال :كل ما كان مملوكاً عقا اًر كان أو منقوالً أو نقداً أو ما في حكمهم.
الهيئة :هيئة الزكاة الفلسطينية

مجلس األمناء :مجلس أمناء الهيئة

مجلس اإلدارة :مجلس إدارة الهيئة

الرئيس :رئيس مجلس اإلدارة
الحول :عام هجري كامل.

النصاب :بلوغ المال مقدا اًر محدداً شرعاً تصبح الزكاة واجبة فيه.

األنعام :هي اإلبل ،والبقر (تشمل الجاموس) والغنم (ماعز وضأن).

السائمة :هي األنعام التي تكتفي وترعى الكأل المباح معظم أيام الحول.

بنت مخاض :هي أنثى اإلبل التي أتمت سنة من عمرها ودخلت في الثانية.

بنت لبون :هي أنثى اإلبل التي أتمت سنتين من عمرها ودخلت في الثالثة.

حقة :هي أنثى اإلبل التي أتمت ثالث سنوات من عمرها ودخلت في الرابعة.

جذعة :هي أنثى اإلبل التي أتمت أربع سنوات من عمرها ودخلت في الخامسة.
تبيع :ما أكمل من البقر سنة من عمرة ودخل في الثانية.

مسنة :هي أنثى البقر التي أتمت سنتين من عمرها ودخلت في الثالثة.
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الركاز :يشمل ك ل كنز من ذهب أو فضه أو غيرهما من المعادن واألموال يوجد مدفونا في األرض أو يبرز إلى سطحها أو

ينحسر عنه الماء أو يوجد غارقاً في البحر.

المعدن :كل ما تولد عن األرض وكان من غير جنسها سوواء كوان يطبوع بالنوار أو ال يطبوع وسوواء كوان مائعواً أو غيور موائع

مثل النفط والغاز.

الزروع والثمار :هو كل ما بذر أو غرس لمنفعة اإلنسان ،وكذا ما بذر أو زرع إلطعام الحيوان.

الري الطبيعي :الري دون كلفة أو مشقة كالري بمياه األمطار والفيضانات والسيول والحياض وغير ذلك.
الري الصناعي :الري بكلفة ومشقة كالري باآلالت الرافعة والمضخات وغيرها.

عروض التجارة :كل مال ملكوه صواحبه اختياريواً ونوود عنود ابتوداء تملكوه االتجوار فيوه بقصود الوربح ،وكوذا موا نوود عنود بيعوه
االتجار بثمنه ،ومن ذلك الديون المتولدة منه.
المستغالت :كل مال غير معد للتجارة وإنما أتخذ للنماء بواسطة تأجير عينه أو بيع ما يحصل من إنتاجه.
الباب الثاني

وجوب الزكاة وشروطها العامة
مادة ()3

 -1مع مراعاة عدم االزدواج في دفع الزكاة تجب الزكاة على:

أ -كل فلسطيني مسلم يملك داخل فلسطين أو خارجها ماالً تجب فيه الزكاة.

ب -كل مسلم غير فلسطيني يعمل في فلسطين أو يقيم فيها ويملك ماالً في فلسطين تجب فيه الزكاة.
 -2يعتبر مال الشركاء ماالً واحداً لغرض تكملة النصاب.

 -3يشترط لوجوب الزكاة بموجب أحكام الفقرة( )1من هذه المادة توافر الشروط التالية:
أ -امتالك النصاب الشرعي ملكاً تاماً ولو تغيرت صفة المال خالل الحول.

ب -أن يحول الحول في األموال التي يشترط فيها حوالن الحول.
ج -أن يكون المال غير متعلق باالستعمال الشخصي.

د -أال يكون المال مستغرقاً بدين يفقده النصاب ،وينطبق ذلك على الشركات والشراكات والملكية الشائعة.

 -4تلزم جميع الشركات والمصارف والمؤسسات واألشخاص اإلعتباريين ومن في حكمهم بدفع الزكاة جب اًر لهيئة الزكاة
طبقاً للنظام الذي يصدره مجلس األمناء ،ويكون دفع الزكاة للهيئة من األشخاص الطبيعيين والجمعيات الخيرية والهيئات
األهلية جوازياً(طوعاً).

الباب الثالث

األموال التي تجب فيها الزكاة ومقاديرها
الفصل األول
زكاة األنعام

 -1تجب الزكاة في األنعام بالشروط التالية:

مادة ()4

أ -أن تبلغ النصاب.
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ب -أن يحول عليها الحول.
ج -أن تكون سائمة.

د -أال تكون عاملة في حرث األرض أو سقي الزرع أو حمل األثقال أو الركوب ،وهذا بالنسبة لإلبل والبقر.

الخمس من اإلبل فما فوق كما هو موضح في الجدول اآلتي:
 -2تجب الزكاة في َ
النصاب من اإلبل
إلى
من
9
5
14
10
19
15
24
20
35
25
45
36
60
46
75
61
90
76
120
91

المقدار الواجب فيه
شاه جذع من الضأن أو ثني من المعز.
شاتان جذع من الضأن أو ثني من المعز.
ثالث شياه جذع من الضأن أو ثني من المعز.
أربع شياه جذع من الضأن أو ثني من المعز.
بنت مخاض
بنت لبون
حقة
جذعة
بنتا لبون
حقتان

وفيمووا زاد علووى المائووة وعش ورين ففووي كوول خمسووين حقووه ،وفووي كوول أربعووين بنووت لبووون ،وهكووذا يكووون التفوواوت بزيووادة عش ورة
فعشرة ،وال زكاة عما بين الفريضتين.
 -1تجب الزكاة في الثالثين من البقر فما فوق كما هو موضح في الجدول التالي:
النصاب من البقر
من
30
40
60
70
80
90
100
110
120

إلى
39
59
69
79
89
99
109
119
129

المقدار الواجب فيه
تبيع
مسنة
تبيعان
مسنة
مسنتان
ثالثة أتبعة
مسنة مع تبيعين
مسنتان وتبيع
ثالث مسنات أو أربعة أتبعة

وهكذا فيما زاد علي هذا العدد ففي كل ثالثين :تبيع أو تبيعة وفي كل أربعين مسنة
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 -2تجب الزكاة فيما فوق األربعين من الغنم كما هو موضح في الجدول التالي:
النصاب من الغنم
من
40
121
201
400
500

إلى
120
200
399
499
599

المقدار الواجب فيه
جذعة أو ثنية من الغنم
شاتان
ثالثة شياه
أربع شياه
خمس شياه

وهكذا في كل ما ازد على هذا العدد من الغنم ففي كل مائة من الغنم شاة واحدة وال زكاة عما بين الفريضتين.
مادة ()5

لتكميل نصاب زكاة األنعام تضم الذكور واإلناث ،وتحسب الصغار مع الكبار.
مادة ()6

ال زكاة في سائر الحيوانات غير ما نص عليه في المواد أعاله ،ما لم تكن مخصصة للتجارة.
الفصل الثاني
زكاة الذهب والفضة
مادة ()7
 -1تجب الزكاة في الذهب والفضة وما في حكمهما بالشروط التالية:
أ -إذا حال عليها الحول.

ب -نصوواب الووذهب إذا بلووغ وزنووه ( )85خمسووة وثمووانين ج ارم واً موون الووذهب  ،أمووا الفضووة فنصووابها إذا بلووغ وزنهووا ()595
خمسمائة وخمسة وتسعين جراماً من الفضة ،وما دون ذلك ال يجب فيه الزكاة.
ج -يكون مقدار زكاة الذهب والفضة ربع العشر (.)%2.5

 -2لوجوب الزكاة في الذهب والفضة فإنه ال يشترط أن يكونا مضروبين.
الفصل الثالث

زكاة النقود وما يقوم مقامها
مادة ()8

 -1تجوب الزكواة فوي أورال النقود الوطنيووة واألجنبيوة واألسوهم والحصوص فووي الشوركات والسوندات والصوكوك وسووائر األورال
التوي تقووم مقوام النقوود واألمووال الموودخرة منهوا والودائوع النقديوة لودد المصووارف بشورط أال تكوون لمنشوأة تجاريوة أو صوونا ية

سبق وأن دخلت في وعائها الزكوي الخاضع للزكاة المستحقة عليها.

 -2يشترط لوجوب الزكاة في األموال المذكورة في الفقرة السابقة أن يبلغ المال النصاب المحدد وأن يحول عليه الحول.
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 -3نصاب الزكاة في النقود هو قيمة ما وزنه ( )85خمسوة وثموانون ج ارموا مون الوذهب ويق عودر بالعملوة المتداولوة قانونواً فوي
فلسطين.
 -4يكون مقدار زكاة النقود وما يقوم مقامها هو ربع العشر (.)%2.5
الفصل الرابع

زكاة عروض التجارة والصناعة
مادة ()9

 -1تجب الزكاة في العروض التجارية  -بما في ذلك األراضي والعقارات ومنافعها
و الزروع والثمار واألنعام والدواجن -المعدة للبيع بقصد التجارة بالشروط التالية:

أ -توافر النصاب.
ب -مرور الحول.

ج -توافر نية التجارة.
 -2تحسب الزكاة في عروض التجارة بجرد التجوارة وتقوويم البضواعة وتضواف إليهوا النقوود والمودخرات المخصصوة للتجوارة
وديونهووا المتوقووع تحصوويلها ويطوورح موون كوول ذلووك الووديون التووي عليهووا والنفقووات ،ويزكووي عمووا تبقووى ،وتحوودد الالئحووة التنفيذيووة
عوروض التجوارة وموا فوي حكمهوا ونطوال سوريانها ،وال تحسووب مون عوروض التجوارة التهوا كالودكان والمووازين و لوة الحسوواب
والسفينة وسيارات نقل البضاعة ونحوها مما يستخدم لعروض التجارة ال لإلتجار فيه.

 -3نصاب الزكاة في عروض التجارة :هو قيمة ما وزنه ( )85خمسة وثموانون ج ارمواً مون الوذهب بالعملوة المتداولوة قانونوا

كل حول.

 -4مقدار الزكاة في عروض التجارة والصناعة هو ربع العشر (.)%2.5

 -5يكووون ميقووات زكوواة عووروض التجووارة ومووا يلحووق بهووا موورور الحووول مووا عوودا العقووارات ونحوهووا المعوودة للتجووارة فتزكووى مورة
واحدة عند بيعها مع اعتبار مرور الحول.

مادة ()10

تسري أحكام زكاة عروض التجارة على كل مال صار للتجارة ،ويعامل معاملتها من حيث الخضوع وتحديد الوعاء

الزكوي وكذا النصاب.

مادة ()11
 -1تجب الزكاة في المنتجات الصنا ية إذا توفرت فيها الشروط المنصوص عليها في الموادة ( )9-8مون تووافر النصواب
ومرور الحول وتوافر نية الصناعة والتجارة.

 -2تحسب الزكاة في المنتجات الصنا ية عند جردها وتقييمهوا خور الحوول ،ويضواف إليهوا الوديون المتولودة منهوا المرجوو

تحصيلها ،ويطرح منها كل الديون التي عليها ،ويزكى عما بقي بعد خصم التكاليف والنفقات.
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الفصل الخامس

زكاة الزروع والثمار
مادة ()12

تجب الزكاة في الزروع والثمار بأنواعها المختلفة إذا بلغت النصاب ،وهو( )5خمسة أوسق ،وتقدر ب( )653ستمائة

وثالثة وخمسين كيلو جراماً ،ويكون ميقات إخراج زكاة الزروع والثمار عند حصادها.
مادة ()13

تجب الزكاة على مالك األرض الزارع لها ،أما لو قام بتأجيرها فتجب الزكاة على المستأجر باعتباره مالكاً لوعاء الزكاة.
مادة ()14

يكون مقدار زكاة الزروع والثمار هو العشر ( )%10إذا سقيت بالري الطبيعي ونصف العشر ( )%5إذا سقيت بالري
الصناعي ونحوه ،وسبعة ونصف بالمائة ( )%7,5إذا سقيت بكلتي الطريقتين.
الفصل السادس
زكاة المستغالت
مادة ()15

 -1تجب الزكاة فوي المسوتغالت مون األ ارضوي والعموارات والسويارات والطوائرات والسوفن التجاريوة ووسوائل النقول األخورد أو
ما في حكمها.
 -2نصاب زكاة المستغالت هو نصاب الذهب أي ما قيمته تعادل قيمة ( )85خمسة وثمانين جراماً من الذهب.
 -3يكون مقدار زكاة المستغالت ( )%2.5من إجمالي اإليراد السنوي.
الفصل السابع

زكاة عسل النحل والمنتجات الحيوانية والمائية
مادة ()16

تجب الزكاة في عسل النحل إذا بلغ نصابه ( )70سبعين كيلوجراما ،فإذا بلغ هذا المقدار فما فول وجب فيه الزكاة نصف

العشر ( )%5يؤخذ من صافي إيراد العسل بعد خصم التكاليف والنفقات وليس فيما دون ذلك زكاة.
مادة ()17

تجب الزكاة في المنتجات الحيوانية المعدة للتجارة كاأللبان ومشتقاتها وبيض الدجاج وحرير دودة القز وغيرها ،وتعامل
هذه المنتجات معاملة عروض التجارة بعد خصم التكاليف والنفقات.
مادة ()18

تجب الزكاة في كل ما استخرج من البحر كالسمك واللؤلؤ والعنبر وغيره ،وفيها ربع العشر ( )%2.5إذا بلغت النصاب.

-6-

العـدد الواحد الثمانون

أيار (مايو) 2011

( الــوقــائــع الفـلســطـينـية)

الفصل الثامن
زكاة الدخل

تثبت الزكاة على دخول أصحاب الشرائح اآلتية:

مادة ()19

 -1المستشفيات الخاصة.

 -2المستوصفات الخاصة.

 -3العيادات الخاصة.

 -4الورش المصنعة.

 -5مكاتب المحامين

 -6المكاتب الهندسية.

 -7مكاتب المحاسبين القانونيين

 - 8المدارس والمعاهد والجامعات الخاصة.

 -9المصارف وشركات التأمين ومحالت االتجار بالعقارات ومحالت الصرافة الفلسطينية ،وما في حكمها.
 -10يحصل نصاب الزكاة من صافي أرباح الشركات الفلسطينية المسجلة وفق األصول.
 -11الرواتب واألجور والمكافآت والمعاشات لكافة العاملين بالدولة والقطاعات األخرد.
 -12أرباح أصحاب المهن الحرة والحرف التي يقرها مجلس األمناء.

وتحسب الزكاة على ما اجتمع من دخولهم في نهاية العام بعد احتساب التكاليف والنفقوات الخاصوة بهوا ،وعلوى أن تخصوم
الزكاة من الضريبة المطلوبة منهم ،ومقدار الزكاة عليها كمقدار زكاة التجارة مع توفر النصاب.
الفصل التاسع
ما يجب في الركاز والمعادن
مادة ()20

يجب الخمس ( )%20في الركاز والمعادن المستخرجة من باطن األرض أو البحر أياً كانت حالتها الطبيعية جامدة أو
سائلة إذا خرجت تلقائياً من باطن األرض أو عثر عليها بسهولة دون إجراءات بحث وتنقيب مع خصم التكاليف إذا لم
تستخرج إال ببحث وتنقيب.

مادة ()21

تحدد الالئحة التنفيذية لهذا القانون ماهية الركاز وأنواعه بما يتفق وأحكام الشريعة اإلسالمية نوعاً ومصرفاً.
الفصل العاشر
زكاة الفطر

مادة ()22

مع مراعاة ما نصت عليه المادة ( )23من هذا القانون تجب زكاة الفطر على كل مسلم ومسلمة كبي اًر أو صغي اًر يدفعها
الشخص عن نفسه وعن من يعولهم ممن تلزمه نفقته ويجوز تحصيلها من بداية شهر رمضان على أن يكون نهاية
صرفها للفقراء قبل صالة العيد.
مادة ()23

يشترط لوجوب زكاة الفطر على الشخص المسلم أن يملك معها قوت يومه وليلته وقوت من تلزمه نفقته كذلك.
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( الــوقــائــع الفـلســطـينـية)

مادة ()24

مقدار زكاة الفطر (صاع) من غالب قوت أهل البلد ،ويجوز دفع القيمة نقداً إن كانت المصلحة تقتضي ذلك ،وتحدد
الهيئة سعر الصاع حسب سعر السول في حينه.
مادة()25

يجوز للمزكي دفع زكاة الفطر للهيئة أو لغيرها.

الباب الرابع

هيئة الزكاة الفلسطينية
الفصل األول

إنشاء الهيئة ومهامها
مادة ()26

 .1تنشأ بمقتضى أحكام هذا القانون هيئة تسمى (هيئة الزكاة الفلسطينية) تتمتوع بالشخصوية االعتباريوة واالسوتقالل الموالي
واإلداري واألهلية القانونية ،لمباشرة جميع األعمال والتصرفات التي تكفل لها تحقيق أغراضها ،بما في ذلوك تملوك األمووال
المنقولة وغير المنقولة الالزمة لسير أعمالها وممارسة نشاطها والتصرف فيها وفق أحكام القانون.
 .2يكون المقر الرئيس للهيئة في مدينوة القودس ويكوون المقور المؤقوت لهوا فوي أي مكوان أخور يتخوذه مجلوس األمنواء  ،ولوه
الحق في فتح فروع في المحافظات األخرد.

 .3تتمتع الهيئوة باإلعفواءات والتسوهيالت الممنوحوة للوو ازرات والودوائر الحكوميوة وأيوة إعفواءات أخورد تمونح للهيئوة بموجوب

القانون.
تتكون الموارد المالية للهيئة من:

مادة ()27

 -1الزكاة المتحصلة بموجب أحكام هذا القانون.

 -2الزكاة المرسلة من بيوت الزكاة والمسلمين في العالم.
 -3الصدقات والتبرعات والهبات.

 -4أي موارد أخرد يوافق عليها مجلس إدارة الهيئة.
مادة ( )28

مهام الهيئة

 .1التنظيم واإلدارة واإلش ارف على تحصيل وصرف الزكاة وفقاً ألحكام هذا القانون.
 .2جواز استثمار الفائض من الزكاة والموارد األخرد وفقاً لألصول الشر ية.
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( الــوقــائــع الفـلســطـينـية)

الفصل الثاني

مجلس األمناء
مادة()29

 -1ينشأ مجلس يسمى (مجلس األمناء) يتكون من خمسة عشر عضواً بتنسيب من مجلس الوزراء للمجلس التشريعي.
 -2بعد مصادقة المجلس التشريعي باألغلبية المطلقة يصدر رئيس الوزراء
ق ار اًر بذلك.

 -3مدة مجلس األمناء خمس سنوات و تجدد بتنسيب ومصادقة جديدين.
 -4عينتخب أعضاء المجلس من بينهم رئيساً ونائباً للرئيس.

 -5يكووون أعضوواء المجلووس مموون عرف ووا بالكفوواءة والن ازهووة وحسوون السوويرة علووى أن يكووون عش ورة موونهم علووى األقوول موون كبووار
العلماء المختصين في العلوم الشر ية واالقتصاد اإلسالمي والباقي ممثلين عن المؤسسات األهلية وكبار دافعي الزكاة.

 -6في حالة شغور عضوية مجلس األمناء ألي سبب من األسباب يجري اختيار البديل وفقا لإلجراءات المذكورة أعاله.
 -7يصدر مجلس األمناء الئحة داخلية لتنظيم أعماله.

 -8يكون مجلس األمناء مسئوال أمام المجلس التشريعي.
مادة()30
اختصاصات مجلس األمناء

يكووون لمجلووس األمنوواء السوولطة العليووا التووي تتووولى اإلش وراف العووام علووى تحقيووق أهووداف الهيئووة ويكووون لووه فووي سووبيل ذلووك
االختصاصات التالية:

 -1إقرار السياسات والخطط العامة للهيئة.
 -2إقرار توصيات مجلس اإلدارة بشأن تعديل معايير وأنظمة تحصيل
الزكاة وفقاً لهذا القانون.

 -3إقرار السياسات بشأن استقطاب المزكين من خارج فلسطين.
 -4اقرار الموازنة السنوية والحساب الختامي للهيئة.
 -5اقرار أنظمة الموظفين والعاملين في الهيئة والهيكل التنظيمي وفقاً
للقوانين المعمول بها في فلسطين.

 -6اعالن النصاب الشرعي للزكاة.

 -7تحديد سياسات وتوجهات الصرف على البنود المختلفة وفقاً لهذا القانون.
 -8القيام بأي عمل أو ممارسة لتحقيق أهداف الهيئة.
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مجلس اإلدارة
مادة ()31

 -1يعووي ن مجلووس األمنوواء موون غيوور أعضووائه مجلووس إدارة للهيئووة يتكووون موون تسووعة أعضوواء مموون عرف ووا بالكفوواءة والن ازهووة
وحسن السيرة والخبرة الكافية في العلوم الشر ية والمالية واإلدارية واالقتصادية والقانونية.

 -2يكون مجلس اإلدارة مسئوال أمام مجلس األمناء.

يشترط في من يعين عضواً في مجلس اإلدارة ما يلي:

مادة ()32

 .1أن ال يقل عمره عن ( )33عام.

 .2أن ال يكون فاقد األهلية وفقاً لقرار محكمة فلسطينية أو غيرها.
 .3أن ال يكون قد أشهر إفالسه.

 .4أن يكون مشهوداً له باألمانة واالستقامة والكفاءة وحسن السير والسلوك.
 .5أن ال يكون محكوماً عليه بجناية أو جنحة مخلة بالشرف واألخالل واألمانة،
واالعتداء على المال العام أو الخاص.

يكون لمجلس اإلدارة المهام واالختصاصات التالية:

مادة ()33

 -1اقتراح السياسات والخطط العامة للهيئة ،ورفعها إلى مجلس األمناء.
 -2رفووع التوصوويات إلووى مجلووس األمنوواء لتعووديل معووايير وأنظمووة تحصوويل الزكوواة عنوودما توودعو الضوورورة إلقرارهووا وفقواً لهووذا
القانون.

 -3إعداد الموازنة السنوية والحساب الختامي للهيئة.
 -4اقتوراح أنظمووة الموووظفين والعوواملين فووي الهيئووة والهيكوول التنظيمووي وفقواً للقووانين المعمووول بهووا فووي فلسووطين ورفعهووا إلووى
مجلس األمناء إلقرارها.

 -5تنفيذ سياسات الهيئة وخططها المقرة من مجلس األمناء.
 -6البت في الطعون المقدمة إليه من المتظلمين.

 -7أي أعمال أو تكليفات أخرد يكلفه بها مجلس األمناء.
مادة ()34

 .1يحق لعضو مجلس األمناء الحصول على مكافأة وفقاً لالئحة التنفيذية لهذا القانون.
 .2تسووري علووى أعضوواء مجلووس اإلدارة وموووظفي الهيئووة أحكووام قووانون الخدم وة المدنيووة فيمووا لووم يوورد بشووأنه نووص فووي هووذا
القانون.
مادة ()35

 .1يكون اجتماع مجلس اإلدارة قانونياً ،إذا حضره أغلبية األعضاء ،وتؤخذ ق اررات المجلس بأغلبيوة الحضوور ،وفوي حالوة

تساوي األصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس.

 .2ال يعتبر اجتماع مجلس اإلدارة قانونياً ،إال إذا حضره الرئيس أو نائبه.
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مادة ()36

 .1يعقد مجلس اإلدارة مرة في الشهر على األقل بدعوة من الرئيس.

 .2يجوز الدعوة لعقد اجتماع طارئ بطلب من ثالثة أعضاء علي األقل.
.3

يختار مجلس اإلدارة أحد األعضاء للقيام بمهام أمين السر.

 .4غياب العضو ثالث مرات متتالية دون عذر مقبول يعد فاقداً للعضوية.
مادة ()37

يقدم مجلس اإلدارة إلى مجلس أمناء الهيئة التقارير المالية التالية:

 -1التقرير الربع سنوي عن النشاط اإلداري والمالي للهيئة في مواعيدها.
 -2تقرير عام عن السنة المالية المنصرمة يتضمن األتي:

أ -الحسابات الختامية للهيئة والمعدة وفقاً للقواعد المتبعة.

ب -حساب اإليرادات والمصروفات.

ت -تقرير عن أعمال الهيئة وحالتها المالية.
الباب الخامس

تحصيل الزكاة ومصارفها
مادة ()38

 -1بما ال يتعارض وأحكام هذا القانون تتولى الهيئة تحصيل الزكاة وتضعها في مكان وحساب خاص وفق نظام يعده
مجلس األمناء.

 -2يتمتووع المكلفووون موون الهيئووة بتحصوويل الزكوواة موون مصووادرها بصووفة الضووبطية القضووائية وعلووى الجهووات ذات االختصوواص
تسهيل مهامهم في ذلك.

مادة ()39

تحدد الالئحة التنفيذية نسب الصرف الخاصة بكل نوع من أنواع المصارف الثمانية الواردة في الشريعة اإلسالمية مع
مراعاة الوضع الخاص بزكاة الفطر.
الباب السادس
العقوبات

مادة ()40

مع مراعاة أحكام الفقرة ( )4من المادة ( )3من هذا القانون:

 -1كل شخص يمتنع عن دفع الزكاة الواجبة عليه يتم إلزامه بودفعها كاملوة ،ويعاقوب بغ ارموة ال تزيود علوى نصوف مقودار
تلك الزكاة الواجبة عليه.
 -2كل شخص يتحايل أو يتهرب عن دفع الزكاة الواجبة عليه شرعاً يتم إلزامه بدفعها كاملة ويعاقب بغرامة ال تزيد على
( )%20من مقدار تلك الزكاة الواجبة عليه.

 -3في جميع األحوال الواردة في هذه المادة تحصل الزكاة المقررة شرعاً مع الغرامة جب اًر.
مادة ()41

كل شخص يكون له بحكم وظيفته أو اختصاصه أو عمله شأن في تحصيل الزكاة أو االطالع على البيانات المتعلقة

بها وفقاً ألحكام هذا القانون أو الفصل فيما يتعلق بها من منازعات أو تظلمات فإنه ملزم بمراعاة سر المهنة طبقاً لما
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بمز ٍك  -بقصد اإلضرار-
تقضي به القوانين واللوائح واألنظمة  ،فإذا أفشى س اًر أو أدلى ببيانات أو معلومات متعلقة ع
عوقب بالحبس مدة ال تقل عن ستة أشهر ،وال تزيد على سنة وللمتضرر الحق في المطالبة بالتعويض المدني.
الباب السابع
اإلقرارات والتظلمات
مادة ()42

مع مراعاة أحكام الفقرة( )4من المادة( )3من هذا القانون:

 -1على كل شخص مكلف بأداء الزكاة أن يقدم إلوى الهيئوة أو فروعهوا أو الجهوات التوي تحوددها إقو ار اًر يتضومن بيانواً بمقودار
الزكاة الواجب أداؤها ،ويجب عليه أن يؤدي ذلك المقدار المبين في إق ارره في الوقت المحدد.

 -2يعتموود اإلق ورار مووا لووم تقووم قرينووة قويووة بعوودم صوودقه ،فووإن قامووت القرينووة فللهيئووة وفروعهووا أن تلجووأ إلووى الوسووائل المشووروعة
للكشف عن قدر الزكاة.

 -3يجوز ألي شخص قدرت عليه الزكاة بقرار إداري من قبل الهيئة أو رفض تقديره الذاتي التظلم للرئيس أو من يفوضه.
 -4يوودعو ال ورئيس أو موون يفوضووه المووتظلم إلووى جلسووة للنظوور فووي تظلمووه ،وللمووتظلم أن يقوودم البينووة علووى أسووباب تظلمووه ،وال
يجوز له خالل جلسة أو جلسات النظر في التظلم إبداء أية أسباب غير مذكورة في التظلم المقدم للهيئة.
 -5للرئيس أو من يفوضه حق طلب المعلومات والتفاصيل والبيانات المتعلقة بأموال الشخص المزكي.
 -6على الشخص المزكي المتظلم أن يدفع المبلغ الذي يسلم به في التظلم عند تقديم تظلمه كدفعة على حساب الزكاة.

 -7إذا توم االتفوال بووين الشوخص المزكووي والورئيس أو موون يفوضوه علوى تقوودير أمووال الزكوواة ،فإنوه ال يجوووز للشوخص المزكووي
الطعن فيه استناداً ألحكام هذا القانون.

 -8إذا لم يتوصل الرئيس أو من يفوضه إلى اتفال مع الشخص المزكي على تقدير الزكاة أو لم يحضر الشخص المزكي
جلسة النظر في التظلم المحددة له فإنه يجوز للرئيس أو من يفوضه بقرار معلل أن يقر الزكاة الموتظلم منهوا أو يخفضوها أو
يزيدها أو يلغيها وذلك وفق المعلومات والبيانات المتوفرة.

 -9قو اررات الورئيس أو موون يفوضووه قابلووة للطعوون لوودد محكمووة االسووتئناف الشوور ية خووالل خمسووة عشوور يومواً موون توواريخ تبلوغ

المزكي بقرار الزكاة المستحقة.

المادة ()43

 -1تخوتص محكمووة االسوتئناف الشوور ية بووالنظر فوي الطلبووات المقدمووة للطعون فووي قو اررات الزكوواة المسووتحقة وإعوادة النظوور فووي
تقديرات الزكاة التي يجوز استئنافها بموجب أحكام هذا القانون.

 -2تعطي قضايا الزكاة المطعون بها صفة االستعجال وتكون جلساتها سرية إال إذا أمرت المحكمة بخالف ذلك.

 -3علووى الطوواعن أن يوودفع عنوود تقووديم طلووب الطعوون رسووماً مسووتقالً عوون كوول سوونة مطعووون فيهووا بنسووبة ( )%1موون الفوورل بووين

مقدار قيمة الزكاة المقدرة عليه والم قدار الذي يسلم بوه مون تلوك الزكواة علوى أن ال يزيود عون مائوة دينوار أردنوي أو موا يعادلهوا
بالعملة المتداولة قانونا ،ويدفع نصف هذا الرسم عند تجديد الطلب الذي شطب.

 -4يكون قرار المحكمة نهائياً وغير قابل لالستئناف.

يدع بهوا أموام الشوخص الوذي صودر عنوه قورار أو أمور التقودير المطعوون فيوه وعلوى الطواعن
 -5ال يجوز إثبات أية وقائع لم ٍ
إقامة الدليل إلثبات ادعاءاته.
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 -6على الطاعن أن يبوين فوي طلوب الطعون المبلوغ الوذي يسولم بوه مون الزكواة المقودرة عليوه وأن يقودم إلوى المحكموة موع طلوب
الطعن إيصاالً بدفعه إلى المطعون ضده ،ويرد طلب الطعن إذا لم يدفع المبلغ المسلم به على هذا الوجه.

 -7يتولى الرئيس أو من يفوضه تبليغ الشخص المزكي خطياً بمقدار الزكاة المستحقة عليه وفقاً لقرار المحكمة.

 -8يتوولى تمثيول الهيئووة لودد المحكموة بمووا فوي ذلووك المدافعوة والمرافعوة عنهووا فوي كافووة القضوايا المتعلقوة بالزكوواة أحود موووظفي
الهيئة الحقوقيين أو أكثر وبتفويض خطي من الرئيس.
مادة ()44

للمحكمة الحق في أن تستعين بمن تراه من ذوي الخبرة والمعرفة على أن يكون من جهة محايدة.
الباب الثامن

األحكام العامة
مادة ()45

يحظر صرف ما تم تحصيله من أموال الزكاة في غير مصارفها المحددة شرعاً.
مادة ()46

تدفع الزكاة عند استحقاقها من عين المال ،ويجوز أن تدفع نقداً بقيمتها وقت الوجوب.
مادة ()47

يعتبر دين الزكاة  -أيا كان نوعه أو مصدره  -من الديون الممتازة التي لها حق األولوية وتحصل قبل أي حق خر من
الشخص المكلف بالزكاة أو من كفيله.
مادة ()48

تعتبر جميع البيانات المتعلقة بدافعي الزكواة سورية ال يجووز الكشوف عنهوا إال ألموور تتعلوق بتنفيوذ أحكوام هوذا القوانون ،وال
يجووز ألي شووخص إفشوواؤها أو اسوتخدامها لإلضورار بووالغير مون دافعووي الزكوواة أو مسوتحقيها ويعاقووب موون يخوالف ذلووك وفقواً

للقانون.

مادة ()49

كل ما لم يرد بشأنه نص في هذا القانون يرجع فيه إلى أحكام الشريعة اإلسالمية.
مادة ()50

تخضع الهيئة وحسابات الزكاة للفحص والمراجعة من قبل ديوان الرقابة المالية واإلدارية.
مادة ()51

بناء على اقتراح من مجلس األمناء الالئحة التنفيذية الالزمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.
يصدر مجلس الوزراء ً
مادة ()52
التنفيذ والنفاذ

على جميع الجهات المختصة  -كل فيما يخصه  -تنفيذ أحكام هذا القانون ويعمل به بعد ثالثين يوماً من تاريخ نشره
في الجريدة الرسمية.

صـدر بتاريخ 2008 /11/20 :ميالدية

الموافق /23 :ذو القعدة  1429 /هجرية
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