مر�شد زكاة املال امل�ستفاد

مر�شد زكاة املال امل�ستفاد
حتت �إ�شراف :
جلنة �إعداد ومراجعة املرا�شد و�أدلة العمل بديوان الزكاة .

�أع�ضاء اللجنة:
1 .1موالنا حممد احل�سن احل�سني �شريف  -رئي�ساً.
 ع�ضواً ورئي�ساً مناوباً.2 .2د� .صديق �أحمد عبد الرحيم
 ع�ضواً ومقرراً.�3 .3أ .عبد الودود علي �أحمد
 ع�ضواً.�4 .4أ .حممد عثمان حممد علي
�5 .5أ .فتح الرحمن بخيت عب دالرحمن  -ع�ضواً.
 ع�ضواً.�6 .6أ .مو�سى الف�ضل حممد الطيب
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تقدمي
احلمد هلل وال�صالة وال�سالم علي ا�شرف خلق اهلل �سيدنا حممد بن عبد اهلل وعلى �آله
و�صحبه �أجمعني ومن تبعه ب�إح�سان �إىل يوم الدين وبعد.
فان املتابع مل�سرية الزكاة يف ال�سودان يف الوقت احلا�ضر يجد �أن هنالك جملة من العوامل
التي �ساعدت على حتويلها من جتربة �إىل م�سرية قا�صدة �إىل اهلل �سبحانه وتعاىل ت�ستلهم
ما�ضينا التليد وتتغذى من الإرث الإ�سالمي الهائل يف الفكر والفقه لت�ضبط �شعرية الزكاة يف
الوقت الراهن بكل جتلياته و �أحداثه االقت�صادية واالجتماعية
ومن بني هذه العوامل نذكر ما يلي:
�أ  .كفالة الد�ستور ال�سوداين ذو الهوية الإ�سالمية لوجود قانون الزكاة
ب  .رعاية الدولة ال�سودانية يف خمتلف م�ستوياتها ل�شعرية الزكاة وقانونها
ج .ال�شعور الإ�سالمي املتنامي لدي �أهل ال�سودان ودورة يف تي�سري �أمر تطبيق
�شعرية الزكاة و�إنفاذ قانونها
د  .توفر ل�شعرية الزكاة يف ال�سودان م�ؤ�س�سة م�ستقلة احت�شد فيها نفر كرمي من خرية
�أبناء ال�سودان من ذوي الهمة العالية والوعي الإ�سالمي ب�ضرورة �أن ي�سود الإ�سالم
وم�ؤ�س�ساته حياة النا�س �أجمعني .
وال�صفحات التالية متثل توثيقا ملرا�شد ولوائح العمل بديوان الزكاة وهي نتاج خربات ه�ؤالء
الرجال الذين عكفوا على تطبيق �شعرية الزكاة يف مراحلها املختلفة يف ال�سودان.
وقد مت خالل العام  2012م تنقيحها وتوثيقها ب�شكل ممنهج لتكون �أ�سا�سا لتطوير التطبيقات
وممار�سات �شعرية الزكاة لينعك�س ذلك م�ستقبال علي هذه املرا�شد واللوائح نف�سها بالتطوير
والت�أطري يف حركة دائرية تغذي م�سرية الزكاة عام ًا بعد �آخر وتطوير �أدبياتها ووثائقها
�أي�ضاعاما بعد �آخر.
ونحن �إذ نقدم هذه املرا�شد واللوائح اخلا�صة بالعمل للقارئ والباحث والعاملني عليها يف كل
�أرجاء العامل الإ�سالمي لال�ستفادة منها ن�أمل يف تزويدنا بالأفكار واملالحظات التي تعني على
تطوير م�سرية ال�سودان الزكوية .
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و�أغتنم هذه ال�سانحة لأتقدم بال�شكر اجلزيل للعلماء واخلرباء وقيادات العمل الزكوى
الذين �ساهموا معنا يف توثيق هذه املرا�شد واللوائح وتنقيحها و�أخ�ص منهم بالذكر الآتية
�أ�سما�ؤهم-:
رقم
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

اال�ســـــــــــــــــــــــم
�أ.د �أحمد جمذوب �أحمد علي
موالنا.حممد عبد الرازق حممد خمتار
موالنا.حممد �إبراهيم حممد
د.عبد املنعم حممود القو�صي
موالنا�.أحمد حممد عبد املجيد
موالنا/د.حممد احل�سن ح�سني �شريف
�أ.د .خمتار عثمان ال�صديق
�أ.د� .سعيد حممد �سليمان
د.ن�صر الدين ف�ضل املويل حممد
�أ.د.ح�سن علي ال�ساعورى
د.عبد االله حممد �أحمد
�أ�.أحمد علي ال�ساعوري
د.التجاين عبد القادر �أحمد
د�.آدم بلوح �أحمد
�أ.املبارك علي �أبراهيم
�أ.د�.أبراهيم عبد ال�صادق حممود
د.بله ال�صادق عبد الرحمن
�ألأ�ستاذ/مبارك ال�صديق عبد املعطي
الدكتور�/أحمد ها�شم �أحمد
الدكتور/عادل احلكيم
الأ�ستاذ/حممد املاحي النعيم
الأ�ستاذ/الوليد عي�سي الفا�ضل
الأ�ستاذ�/أبراهيم �أحمد ال�شيخ ال�ضرير
الأ�ستاذ�/سعيد ح�سني املاحي مقدم

الأ�ستاذ/حممد عبد اهلل حممد �أحمد ع�شة
الأ�ستاذ�/صالح علي ب�شري
الأ�ستاذ/حممد مكاوي حممد علي
الأ�ستاذ/عزالدين علي رحمة
الأ�ستاذ/عبد القيوم �أحمد حممد
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30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
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الأ�ستاذ�/أحمد النور منزول
د.ال�صديق �أحمد عبد الرحيم
الأ�ستاذه/مدينة علي بابكر
الأ�ستاذ�/سر اخلتم عمر �صالح
الأ�ستاذ/عبد الودود علي �أحمد
الأ�ستاذ/حممد عثمان حممد علي
الأ�ستاذ/فتح الرحمن بخيت
الأ�ستاذ/مو�سي الف�ضل حممد الطيب
الأ�ستاذ/كمال حممد حممود
الأ�ستاذ�/سعيد احل�سني �سعيد
الدكتورة�/سعاد حممد عثمان
الأ�ستاذ/ابراهيم مو�سي عي�سي
الأ�ستاذة�/سلمي الأمني النقر
الدكتور�/سامي م�صطفي حممد علي
الأ�ستاذ/ممدوح ح�سن عبد الرحيم
�أ.د.عبد الدائم عمر ح�سن
الدكتور/عبد ال�سالم حممد خري
الدكتور/الأمني علي علوة
الأ�ستاذ/عبد املجيد مرخو�ص حممد خري
الأ�ستاذ/ابوبكر يو�سف حمزة
�صالح حممد ح�سن
اخلطيب عبد اخلالق
متوكل ال�صادق ادري�س

ختاما ف�إين �أ�سال اهلل العلي القدير �أن يجنبنا الزلل و�أن يعني �أمتنا الإ�سالمية علي �سلوك
طريق الهدى والر�شاد �إنه نعم املويل ونعم الن�صري و�آخر دعوانا �أن احلمد هلل رب العاملني.

 الإ�شراف العام :�أ.حممد عبدالرازق حممد خمتار
الأمني العام لديوان الزكاة

 الإ�شراف الإداري :/1د.ن�صر الدين ف�ضل املوىل
/2د.عبداالله حممد احمد
/3الأ�ستاذ � :أبوبكر يو�سف حمزة على

 التدقيق اللغوي :�/1أ.تاج ال�سر ب�شري �صالح
�/2أ.ح�سن �سيد �أحمد الناطق

�أ .حممد عبد الرازق حممد خمتار
الأمني العام لديوان الزكاة
6

7

مر�شد زكاة املال امل�ستفاد

الهبة واملرياث واجلوائز:

تعريف املال امل�ستفاد:
ون�ص قانون الزكاة يف املادة ) (3تف�سري :املال امل�ستفاد :يق�صد به منفعة
جديدة تبلغ قيمتها الن�صاب جتب فيه الزكاة حني اال�ستفادة ويزكى ثمنه من
قب�ضه ما مل تكن املنفعة حلاجة �أ�صلية ومل تتحقق فيه علة النماء.

�أق�سام املال امل�ستفاد:
ك�سب العمل والرواتب واملكاف�آت:
نوعان:

مر�شد زكاة املال امل�ستفاد

هو املال الذي يح�صل عليه الإن�سان مقابل عمله وجزاء جهده وهو

املال الذي يح�صل عليه ال�شخ�ص عن طريق االرتباط
•
بعقد عمل مع الغري ويكون يف �صورة رواتب و�أجور ومكاف�آت.
املال الذي يح�صل عليه ال�شخ�ص عن طريق االرتباط
•
بعقد �شراكة مع الغري ويكون يف �صورة �أرباح ناجتة عن ال�شراكة
كامل�ضاربة مث ً
ال.

املهن احلرة:
هو املال الذي يح�صل عليه ال�شخ�ص عن طريق مبا�شرته العمل بنف�سه
من خالل املهنة التي ميار�سها مثل الطبيب واملحامي واملهند�س وغريهم.

امل�ستغالت:
هي الأموال النامية التي تقتني بغر�ض ا�ستغاللها ولي�س بغر�ض �إعادة
بيعها مثل امل�صانع وو�سائل النقل وت�أجري العقارات.

بيع العقارات واملنقوالت:
هي الأموال الناجتة من بيع العقارات واملنقوالت التي كانت لل ُقنية ومل
تكن للتجارة �أي مل يكن البيع متكرراً و�إال �أ�صبحت جتارة.
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وهي �أموال ي�ستفيدها الإن�سان ب�سبب م�ستقل وميلكها ملكاً جديداً �أو
ب�صورة غري متكررة.

م�شروعية زكاة املال امل�ستفاد:
(خ ْذمِ نْ �أَ ْم َوا ِل ِه ْم َ�ص َد َق ًة ُت َط ِّه ُرهُ ْم َو ُت َز ِّكيهِم ِبهَا َو َ�ص ِّل َعلَ ْي ِه ْم ِ�إ َّن َ�ص َ
قال تعالىُ :
ال َت َك َ�س َك ٌن َّل ُه ْم
َو هّ ُ
التوبة.103
الل َ�سمِ ي ٌع َعلِي ٌم)
قال تعالى):يَا �أَيُّ َها ا َّلذِ ي َن �آ َمنُوا ْ �أَنفِ ُقوا ْ مِ ن َط ِّي َب ِ
ات َما َك َ�سبْتُ ْم (

قال �صلي اهلل عليه و�سلم�) :أدوا زكاة �أموالكم(

البقرة.267

�صحيح الرندي ).(91/3

وعن ابن عبا�س ،قال :قال ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم ملعاذ بن جبل حني
بعثه �إلى اليمن�) :إنك �ست�أتي قوماً �أهل كتاب ،ف�إذ جئتهم فادعهم �إلى �أن
ي�شهدوا �أن ال �إله �إال اهلل و�أن حممدا ر�سول اهلل ،ف�إن هم �أطاعوا لك بذلك
ف�أخربهم �أن اهلل فر�ض عليهم خم�س �صلوات يف كل يوم وليلة ،ف�إن هم �أطاعوا
لك بذلك ف�أخربهم �أن اهلل فر�ض عليهم �صدقة ت�ؤخذ من �أغنيائهم فرتد على
فقرائهم ،ف�إن هم �أطاعوا لك بذلك ف�إياك وكرائم �أموالهم ،واتق دعوة املظلوم
رواه البخاري وم�سلم و�أهل ال�سنن.
ف�إنه لي�س بينها وبني اهلل حجاب(

عدم ا�شرتاط احلول يف زكاة املال امل�ستفاد:
جتب الزكاة يف املال امل�ستفاد عند قب�ضه من غري حوالن احلول عليه
وذلك لأن املال امل�ستفاد غري ثابت وغري متكرر كما جاء يف تعريفه وهذا ر�أي
ابن عبا�س ر�ضي اهلل عنه وابن م�سعود ومعاوية بن �أبي �سفيان وعمر بن عبد
العزيز واحل�سن الب�صري والإمام الزهري من التابعني.
وهناك ر�أي �آخر ي�شرتط احلول يف كل الأموال الزكوية ومنها املال امل�ستفاد� ،إال
�أن امل�شرع ال�سوداين مل ي�أخذ بهذا اخليار.
روي عكرمة عن ابن عبا�س يف الرجل ي�ستفيد ماالً قال:
) يزكيه حني ي�ستفيده(

امل�صنف البن �أبي �شيبة.(159/3/
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روى قبرية عن �أبي م�سعود )كان يزكي �أعطياتهم يف كل �ألف خم�سة وع�شرين(
امل�صنف البن �أبي �شيبة.184/3/

الإجراءات العامة لزكاة املال امل�ستفاد-:
�أو ًال :امل�سح امليداين:
هو جمع املعلومات �أينما وجدت .وعلى الديوان واجب
•
الو�صول للمعلومات بكافة الطرق املتاحة  .ولتحقيق ذلك على الديوان
�أن يقوم بجمع املعلومات من م�صادرها املختلفة والتي تتعلق مبفردات
وعنا�صر ر�أ�س مال املكلفني ون�شاطهم وذلك بالإت�صال بامل�صادر املذكورة
وكذلك بالإت�صال باملتعاملني معهم والذين لهم عالقة بهم .
املعني .

•

يكون امل�سح امليداين داخل احلدود الإدارية للمكتب

يتم القيام بامل�سح امليداين بزيارة مكان عمل املكلف
•
وتعامله و�أخذ البيانات عنه وتدوينها يف ا�ستمارة امل�سح امليداين املعدة
لذلك لكي ت�ساعد الباحث بتحديد عنا�صر املعلومة املطلوبة �أثناء ذلك
امل�سح

ثاني ًا  :مرحلة �إبالغ خطاب الزكاة :

بنا ًء على املعلومات التى يتم احل�صول عليها يُر�سل
•
خطاب الزكاة للمكلفني عن طريق و�سائل التبليغ.

ثالث ًا  :مرحلة حتليل البيانات :

تقوم الإدارة بتحليل البيانات واملعلومات املتح�صل عليها,وبنا ًء على نتيجة
التحليل حتدد احتمالية وجوب الزكاة على املكلف من عدمه.
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رابع ًا :امل�ستندات املطلوبة لفتح امللف:
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رخ�صة العمل وفقاً لطبيعة الن�شاط.
•
عقد �إيجار ملقر العمل.
•
�شهادة بحث �أ�صلية يف حالة ملكية املقر.
•
يف حالة اال�ست�ضافة لدى جهة �أخرى يجب تقدمي خطاب
•
اال�ست�ضافة ب�شرط �أن يكون .املكلف امل�ست�ضيف لديه ملف بالديوان.
نبذة تعريفية عن امل�ؤ�س�سني وامل�ساهمني.
•
يف حالة �أ�سماء الأعمال يجب تقدمي الآتي :
•
�أ�صل �شهادة ت�سجيل ا�سم العمل لدي امل�سجل التجاري مع ن�سختني منها .

خام�س ًا�:إجراءات فتح امللف يف حالة وجود �شريك يف العمل:
•
•
تاريخ ال�شراكة.
•

تقدمي عقد ال�شراكة موثقاً.
تقدمي ما يثبت �سداده كامل االلتزامات الزكوية حتى
حتديد امل�سئول عن �سداد الزكاة م�ستقب ً
ال.

�ساد�س ًا :الإقرار الزكوي:ح�سب الئحة الزكاة للعام 2004م املادة
:1/22
•

يقوم الديوان ب�إعداد النماذج اخلا�صة ب�إقرارات الزكاة

ميال ال�شخ�ص املكلف البيانات الواردة بالإقرار امل�شار
•
�إليه يف البند �أعاله ويقدمه �إلى الديوان مرفقاً به عدد كاف من ن�سخ
امل�ستندات والأوراق التي ت�ؤيد �صحة البيانات امل�شار �إليها.
يجوز للديوان يف حالة الوكالة �إن يعلن الوكيل كتابة
•
بتقدمي الإقرار املذكور �آنفا .مدعما بامل�ستندات االزمة وذلك بغر�ض
تقدير الزكاة وجبايتها.
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يجوز للديوان مع عدم الإخالل مبا ورد يف البندين 2
•
و� 3أن يطلب من ال�شخ�ص املكلف �أو الوكيل �أن يرفق بالإقرار امل�شار
�إليه �آنفا ح�سابات معتمدة بوا�سطة مراجع معتمد وتعد وفقا للأ�س�س
املحا�سبية املتعارف عليها .ويق�صد باحل�سابات:
•

امليزانية �أو البيانات باملوجودات والديون

•

ح�ساب املتاجرة.

•

ح�ساب الأرباح.

•

ح�ساب الإيرادات واملدفوعات.

•

�أي ح�ساب �آخر مماثل �أيا كان نوعه.

•

قائمة باملوارد املالية و�أوجه ال�صرف.

 يجب تقدمي الإقرار مرفقا به امل�ستندات والأوراق املطلوبة خالل�شهرين اثنني يف �أول كل �سنه هجرية  /ميالدية ويجوز لالمني العام
�أن ميد الفرتة لأي مدة يراها منا�سبة
يجب على ال�شخ�ص املكلف الذي يقدم �إقراره وفقا
•
لإحكام البند )� (2أن يبني عنوانه بغر�ض �إر�سال الإعالن واملكاتبات
�إليه ويعترب الإعالن قد مت بالن�سبة لل�شخ�ص املذكور به عند �إر�ساله
�إليه بالربيد العادي �أو امل�سجل �أو الفاك�س بح�سب احلال ويف حالة عدم
ح�ضور ذلك ال�شخ�ص يف الفرتة املحددة من الإعالن �أو املكاتبات يقوم
الديوان بتقدير الزكاة عليه من واقع املعلومات التي يتم احل�صول عليها
بناءا على امل�سح امليداين
   يقوم الديوان لدى ت�سلمه الإقرار وامل�ستندات والأوراق
•
وفقا لإحكام البندين  2و 3ت�سليم ذلك ال�شخ�ص �أو الوكيل بح�سب
احلال �إي�صاال يت�ضمن تاريخ ا�ستالم الإقرار واجلهة التي ا�ستلمته
وتوقيع امل�ستلم.
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تن�ص املادة  1/23من الالئحة للعام 2004م علي �أن
•
يقوم الديوان بوا�سطة �أي من �إدارته لدى ت�سلمه الإقرار وامل�ستندات
والأوراق وفقا لإحكام املادتني 18و 19بفح�صها واعتمادها ما مل تكن
لديه �أ�سباب مقنعه تدل على عدم �صحتها.
�إذا مل يح�ضر ال�شخ�ص املكلف �أو مل يح�ضر الإقرار
•
وامل�ستندات والأوراق املطلوبة يجوز للديوان �أو اى من �إداراته بح�سب
احلال �أن يقوم يف هذه احلالة بتقدير الزكاة وفقا للبيانات واملعلومات
التي لديه
�إذا ح�ضر ال�شخ�ص املكلف ومل يتفق الطرفان فيجوز
•
للديوان �أو �أى �إدارة من �إداراته بح�سب احلال �أن يقدر الزكاة وفقا
للبيانات واملعلومات التي تتوافر لديه �أو يح�سم النزاع ب�أداء ال�شخ�ص
املكلف اليمني �أمام املوظف املخت�ص ليكون �إقرارا م�شفوعا باليمني
تكون لل�شخ�ص املرخ�ص له من قبل الديوان �أو �أى من
•
�إداراته �سلطة دخول الأمكنة وا�ستخدام القوة املنا�سبة �إذا ا�ستدعى
الأمر ذلك واملعاينة واالطالع على امل�ستندات �أو �أي �أوراق �أخرى لها
�صلة بالزكاة وذلك يف �أي وقت �إثناء ممار�سة ال�شخ�ص املكلف لعمله
الر�سمي .كما يجوز له احلجز على �أموال ال�شخ�ص املكلف ويجوز له
عند قيامه بكل �أو �أي من الإجراءات املذكورة �أعاله �أن ي�ستعني يف
�إتباع الإجراءات ب�أي وكيل نيابة �أو �شرطي من اجل تقدير الزكاة

� -ضوابط يجب مراعاتها عند التقدير :

يجب التقدير �أن يتم التقدير وفق بطاقة تقدير ,ت�صمم
•
مبفردات  ,حتدد �أ�س�س عملية التقدير .
يجب قبل �صدور خطاب التقدير �أن يعتمد بوا�سطة مدير
•
املكتب املعني �أو من يفو�ضه بدرجة �أعلى من درجة مقرتح التعديل.
بعد �إعتماد خطاب التقدير و�صدور خطاب املطالبة ال
•
يتم التعديل �إال بوا�سطة جلنة التظلمات .
يجوز للمفت�ش املخت�ص �أن يخاطب رئي�س الإدارة لإعادة
•
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التقدير �أو عمل تقدير �إ�ضايف لأحد املكلفني يف حالة احل�صول على
معلومات جديدة حول ن�شاطه من �ش�أنها �أن حتدث تغيري جوهري يف
وعاء زكاة املكلف ويدعم ذلك بامل�ستندات املطلوبة �إ�ستناداً على ن�ص
املادة ) (24من الالئحة.

 -املطالبة بالزكاة:

وهي بيانات حل�ساب قيمة الزكاة امل�ستحقة .بعد القيام بالتقدير بنوعيه االتفاقي
والإيجازي يطالب املكلف �أو الوكيل كتابة ببطاقة معدة خ�صي�صا لذلك وفيها
يقوم املوظف املخت�ص بكتابة البيانات ي�سلمها للمكلف �أو الوكيل بح�سب احلال
ويجب �إن يوقع عليها من قبل املكلف �أو الوكيل عند ت�سلمه للمطالبة.

الإنذار:�إذا مل يقم ال�شخ�ص املكلف ب�سداد زكاته بناءا على املطالبة وانق�ضت فرتة
معقولة ال تقل عن �أ�سبوعني يجوز للموظف املخت�ص �أن ي�صدر �إنذاراً لل�سداد.

 -اجلزاءات:

وفقا املادة  5/26من الئحة �إذا مل يتم �سدد الزكاة بالتاريخ املحدد �أو قبله ,
يجوز لالمني العام �أو من يفو�ضه �أن يقوم ب�أي من الإجراءات الآتية :
احلجز على �أموال ال�شخ�ص املكلف بالزكاة �أو ب�ضاعته
•
و�أمتعته �أو �أى ممتلكات �أخرى مملوكه له وذلك بغر�ض جباية الزكاة
ويجوز لل�شخ�ص املرخ�ص له من قبل الديوان �أو من �إداراته باحلجز �إن
يدخل يف �أثناء �ساعات العمل �أى من الأمكنة م�ستخدما القوة الالزمة
للقيام بذلك كما يجوز له اال�ستعانة ب�أي من رجال ال�شرطة احلا�ضرين
وقت توقيع احلجز ويظل احلجز قائما ملدة �أ�سبوعني �إما يف املكان الذي
مت فيه احلجز �أو �أي مكان �آخر ويتم البيع باملزاد يف وجود ال�شخ�ص
املكلف بالزكاة �أو من ينوب عنه �إذا �أمكن ذلك .
•

احلجز على مال املكلف.

حجز مال املكلف لدى الغري « ن�صت املادة ) (2-26من
•
الئحة الزكاة للعام 2004م للديوان احلق �أن يعلن كتابة كل �شخ�ص فى
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ذمته �أموال ال�شخ�ص املكلف بالزكاة باحلجز الأموال املوجودة بطرفه
وتوريد زكاتها للديوان بالقدر املحدد وذلك خالل ) (15يوماً من تاريخ
الإعالن وذلك ما يعرف باخل�صم من املنبع .
•

تطبيق املادة )(49

تقوم �إدارة الديوان بجمع املعلومات الكافية لتعامالت
•
املكلف مع اجلهات املذكورة �أعاله يف املادة ).(49
بعد القيام مبا ذكر �أعاله �إخطار هذه اجلهات بتطبيق
•
الإجراءات املذكورة يف املادة ) (49على هذا ال�شخ�ص املعنى ما مل يقدم
�شهادة �إبراء ذمة �صادرة من الديوان
تتخذ الإجراءات الالزمة يف حالة املخالفة وخا�صة �أنه
•
هنا حالة فردية ولي�س جماعية ي�صعب االلتزام بها

 التقدير الإ�ضايف:املادة  24من الئحة الزكاة 2004م �إذا ارتكب املكلف بالزكاة جرمية الغ�ش �أو
�أهمل يف الإدالء ب�أي بيانات تتعلق بالزكاة عن �أي �سنة تقدير يجوز للديوان فى
هذه احلالة �إجراء تقدير ا�ضافى عن ال�سنة امل�شار �أليها حتى ولو ترتب على
ذلك �إعادة البحث ب�أمر �سبق البت فيه .

 رد الزكاة:ن�صت املادة  27من الالئحة انة �إذا ثبت �أن ال�شخ�ص املكلف بالزكاة قد دفع
الزكاة مببلغ يفوق املبلغ الواجب دفعه �أو ثبت دفعه له وهو غري ملزم بالزكاة
فيكون لذلك ال�شخ�ص احلق يف ا�سرتداد املبلغ على انه �إذا كان ملزماً بدفع زكاة
�أي نوع �آخر من الأموال في�ؤخذ ذلك املبلغ ال�سابق دفعه لت�سديد تلك الزكاة.

�إجراءات قفل امللف:يتم قفل امللف لأي من الأ�سباب الآتية-:
ب�سبب التوقف عن العمل ويتعني يف هذه احلالة-:
•
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•

ت�سليم الرخ�صة و�إح�ضار �شهادة بذلك.

وال يعدم حيث ميكن الرجوع �إليه

•

�إلغاء ا�سم العمل �إن وجد و�إح�ضار �شهادة بذلك.

جلان املظامل و الإ�ستئنافات:

�سداد �أي التزامات زكوية م�ستحقة حتى تاريخ انتهاء

وفقاً لأحكام املادة  8من الالئحة يتم ت�شكيل جلان للنظر يف املظامل املقدمة
من املكلفني املتظلمني من تقديرات الزكاة املن�صو�ص عليها يف املادة /6ط من
القانون على الوجه الأتي :ـ
•       �أمانة ال�شركات واملغرتبني يكونها الأمني
بالوالية والأمانة العامة يتم ت�شكيلها بوا�سطة الأمني العام.
•

•
الن�شاط.

تقدمي ح�ساب الت�صفية مع بيان �أ�سبابها و�إح�ضار
•
امل�ستندات الدالة عليها.
•

�إبراز قرار املحكمة لإثبات الت�صفية.

�إجراءات جلان املظامل باملحلية و�أمانة ال�شركات واملغرتبني :

يف حالة التنازل عن الن�شاط:

املادة  1 /9من الالئحة:

يف حالة التنازل عن كل الن�شاط �أو جزء منه يتم �إتباع الأتي:ـ

يتقدم ال�شخ�ص بتظلمه كتاب ًة خالل �أ�سبوعني من �صدور
•
الإعالن بالتقدير مبيناً �أ�سباب تظلمه على وجه الدقة مرفقاً الإقرار
وامل�ستندات امل�ؤيدة لتظلمه.

•

�إخطار الديوان بالتنازل خالل فرتة حمددة

تقدمي �إقرار م�ستقل يو�ضح فيه دخل املن�ش�أة حتى تاريخ
•
التنازل مدعوماً بامل�ستندات الالزمة بتقدير الزكاة امل�ستحقة.
املتنازل واملتنازل �إليه م�سئولني بالت�ضامن واالنفراد ) كل
•
على حدة( عن الزكاة امل�ستحقة حتى تاريخ التنازل.

فى حالة قفل امللف تتبع الإجراءات الآتية :
يقدم املكلف طلباً لقفل امللف ب�سبب توقفه عن العمل
•
ويرفق معه امل�ستندات املذكورة �أعاله
•

يقوم املفت�ش بدرا�سة الطلب وامل�ستندات املرفقة .

•

يقوم املفت�ش بامل�سح امليدانى ملوقع عمل مقدم الطلب.

يقدم املفت�ش املخت�ص لرئي�س الإدارة مذكرة خا�صة
•
بدرا�سة الطلب وتو�صية �إما للقفل �أو مزيد من التحري.
•

�إذا وافق مدير الإدارة على قفل امللف يقفل امللف ويحفظ
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•

ي�سدد ال�شخ�ص الزكاة ح�سب �إقراره.

تقوم جلنة املظامل املذكورة يف املادة �/8أ بالنظر يف
•
التظلم ويجوز لها ا�ستجواب املتظلم ومناق�شته فيما يتعلق بالإقرار
وامل�ستندات والأوراق امل�شار �إليها بالبند  1ثم ت�صدر قرارها يف التظلم
بان ت�ؤيد التقدير �أو تخف�ضه �أو تزيده �أو تلغيه �أو ت�أمر ب�أي قرار �آخر
تراه منا�سباً
تر�سل اللجنة قرارها يف التظلم �إلى املتظلم وب�صورة �إلى
•
اجلهة املخت�صة.

الإجراءات �أمام جلنة املظامل بالوالية والأمانة العامة :
املادة  10من الالئحة:
�أذا مل يقتنع ال�شخ�ص املتظلم بقرار جلنة املظامل املذكورة يف
•
املادة �/8أ مبوجب �أحكام املادة  9فيجوز للمتظلم �أن يتقدم با�ستئناف �ضد
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القرار املذكور �أمام جلنة التظلمات بالوالية بالن�سبة لقرارات جلنة املحلية �أو
بالأمانة العامة بالن�سبة لقرارات جلنة املظامل لأمانة ال�شركات واملغرتبني وذلك
خالل خم�سة ع�شر يوماً من ت�سلمه للقرار.
تقوم جلنة املظامل بالوالية والأمانة العامة بالنظر يف
•
اال�ستئناف ويجوز لها ا�ستجواب املتظلم ومن ثم ت�صدر قرارها يف
اال�ستئناف �أما بت�أييد القرار �أو تخفي�ضه �أو �إلغائه �أو �أن ت�آمر ب�أي �أجراء
منا�سب �أخر ويجوز لها كذلك �أن تتفق مع املتظلم على الزكاة الواجب
دفعها.
تر�سل اللجنة قرارها يف التظلم �إلى املتظلم ب�صورة �إلى
•
ٍ
املخت�صة.
اجلهة

اخت�صا�صات اللجنة العليا للمظامل:
تخت�ص اللجنة العليا للمظامل واملن�ش�أة مبوجب املادة  12من القانون بالنظر يف
الطعون املقدمة من املتظلمني من قرارات جلنة مظامل الوالية �أو الأمانة العامة
وذلك خالل خم�سة ع�شر يوماً من تاريخ ت�سلمه القرار ومع عدم الإخالل بعموم
ما تقدم تكون للجنة االخت�صا�صات الآتية -:
االطالع على امل�ستندات والأوراق التي رفعت لها بالتظلم
•
املذكور وطلب �إمدادها باملعلومات املتعلقة بذات التظلم التي ت�ساعد
على التو�صل �إلى القرار العادل
ا�ستدعاء الإطراف التي لها �صلة باملو�ضوع واخذ �أقوالها
•
واال�ستعانة ب�أي من اجلهات الفنية التي ترى �ضرورة اال�ستعانة بها
ويجوز للجنة �آن ت�أخذ �أقوال الأطراف على اليمني
ا�صدار قرارها النهائي يف الطعن املرفوع �إليها و�إخطار
•
الإطراف املعنيني به.
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ما جاء يف قانون الزكاة 2001م

وفقا للمادة �/16أ ت�ؤخذ الزكاة من كل �سوداين م�سلم
•
ميلك داخل ال�سودان �أو خارجه ماال جتب فيه الزكاة مع مراعاة عدم
االزدواج يف دفع الزكاة0
وفقا للمادة  1/35جتب الزكاة يف جملة رواتب العاملني
•
يف الدولة والقطاعات الأخرى ويف �أجورهم ومكاف�آتهم ومعا�شاتهم 0
وفقا للمادة  2/36تزكي �أموال ال�سودانيني املوجودة يف
•
خارج ال�سودان كما لو كانت موجودة داخله وذلك علي الوجه الذي
حتدده اللوائح

ما جاء يف الالئحة -:
لأغرا�ض تطبيق �أحكام املادة �/1/36أ من القانون ت�شمل
•
زكاة الرواتب والأجور واملكاف�آت واملعا�شات جمموع رواتب العاملني
بالدولة و�أجورهم ومكاف�آتهم ومعا�شاتهم و�أي مزايا �أخري عينية �أو نقدية
كما ت�شمل البدالت والعالوات التي يتقا�ضاها العاملون يف القطاعني
العام واخلا�ص.
لإغرا�ض حتديد الدخل ال�صايف للعاملني يتم خ�صم
•
قيمة احلوائج الأ�صلية .املتبقي يراعي فيه بلوغ الن�صاب.
يحدد وعاء زكاة املرتبات والأجور بجمع املبالغ امل�ستحقة
•
لل�شخ�ص يف ال�شهر من مرتب وعالوة �سكن واجر �إ�ضايف ومكاف�أة وحوافز
وغريها علي �إن ي�ستبعد بدل الرتحيل وبدل ال�ضيافة ثم يخ�صم من هذا
املجموع مبلغ احلوائج الأ�صلية يف ال�شهر.
ال ي�شرتط حوالن احلول بالن�سبة لزكاة املرتبات والأجور
•
ومن ناحية تنظيمية ,يح�سب الن�صاب �شهر ب�شهر ،ويتحدد مبلغ احلوائج
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الأ�صلية وفقا للمن�شور الذي ي�صدر كل عام.

خطوات تقدير الزكاة-:
قبل التقدير تتبع اخلطوات التالية
•

يقوم وحدة املعلومات وامل�سح بالآتي :

الإعالم للمخدمني بت�سجيل �أنف�سهم لدى الديوان وخا�صة
•
الذين يحفزون مبرتبات �شهرية تزيد على مبلغ احلوائج الأ�صلية زائداً
الن�صاب .
البحث بكافة الطرق والو�سائل على املخدمني الذين
•
تنطبق عليهم ال�شروط ومل يقوموا بت�سجيل �أنف�سهم ومطالبتهم بت�سجيل
�أنف�سهم
ت�سجيل كافة البيانات والتي ت�شمل اال�سم ،رخ�صة املحل
•
 ،حمل العمل عناوينهم وو�سائل االت�صال يف �سجالت الديوان
�إر�سال خطاب الزكاة للمخدمني و�إبالغهم بقانونية
•
�إلزام الديوان لهم بتنفيذ املطلوب منهم وكذلك �إر�سال خطاب الزكاة
للم�ستخدمني والعاملني و�إبالغهم بالطرق ال�سلمية لدفع الزكاة .
مطالبة اجلهات �أعاله بالإفادة ب�أ�سماء العاملني الذين
•
تزيد مرتباتهم ال�شهرية على املبلغ امل�شار �إليه يف )�أ(
فح�ص وحتليل املعلومات من واقع امل�ستندات املقدمة
•
ومن واقع �إطالع �إدارة الديوان على امليزانيات وال�سجالت التي يتم
الو�صول �إليها بالطرق املختلفة .
•

دفع نتيجة الفح�ص وحتليل البيانات ملعلومة التقدير .

•

وحدة التقدير واملطالبة :
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الذين جتب الزكاة على مرتباتهم وتوريدها بديوان الزكاة فوراً وذلك بنا ًء على
املادة ) (6من القانون والتي تن�ص على �أن يكون الديوان م�سئول عن الزكاة
و�إدارتها وتوزيعها كما تكون له ال�سلطة الآتية  :حت�صيل الزكاة بالطرق التى
حتددها لوائح وبالرجوع للمادة ) (26من الالئحة ويكون للديوان احلق �أن يعلن
كتابة كل �شخ�ص بذمته �أموال ال�شخ�ص املكلف للزكاة باحلجز على الأموال
املوجودة يف طرفه وتوريد زكاتها للديوان بالقدر املحدد وذلك خالل ) (19يوماً
من �صدور املن�شور.

وفيما يلي قواعد تطبيق من�شور ا�ستقطاع زكاة املرتبات والأجور-:
متابعة تنفيذ من�شور ا�ستقطاع زكاة املرتبات والأجور
•
بعد تعميمه علي م�ؤ�س�سات القطاع العام واخلا�ص وهذا مبثابة امل�سح
امليداين .
تقدير الزكاة يتم بعد جمع الدخل يف ال�شهر �أو العام
•
ح�سب ما جاء يف القانون والالئحة ثم بعد ذلك يخ�صم مبلغ احلوائج
الأ�صلية املبلغ املتبقي �إذا بلغ الن�صاب حت�سب عليه الزكاة بواقع ربع
الع�شر.
ت�سدد زكاة املرتبات والأجور علي �أق�ساط �شهرية وتخ�صم
•
من املنبع بوا�سطة املخدم ل�صالح الديوان ويقوم املخدم بت�سديدها
للديوان يف تاريخ ال يتجاوز اخلام�س ع�شر من ال�شهر التايل كما يقوم
ب�إرفاق القوائم التي تبني املرتب واخل�صم الذي مت اجرا�ؤه.
يف حالة امتناع �إي م�ؤ�س�سة عن تطبيق من�شور �إ�ستقطاع
•
زكاة املرتبات والأجور يرفع الأمر المني الوالية ثم الأمني العام ثم الوزير
املخت�ص.

كيفية ح�ساب زكاة املرتبات والأجور-:

بعد �إجراء اخلطوات �أعاله يتم �إ�صدار املطالبة مبن�شور با�ستقطاع الزكاة من

حت�سب زكاة املرتبات والأجور بعد حتديد الدخل يف العام من املرتب �أو
الأجر ثم يتم خ�صم املبلغ املحدد للحاجات الأ�صلية  ،واملتبقي تخ�صم الزكاة
بواقع ربع الع�شر )� (%2.5أما يف زكاة املغرتبني تخ�صم ن�سبة  %70من �إجمايل
الدخل يف العام للحوائج الأ�صلية.
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مثال تو�ضيحي-:
50.645ج�.س
 4,220.40ج�.س
17,140.5ج�.س
1,428.03ج�.س

احلوائج الأ�صلية للعام 1433هـ
مبا يعادل �شهرياً
الن�صاب ال�شرعي لهذا العام
ما يعادل يف ال�شهر

مثال(:)1

موظف راتبه ال�شهري
�إجمايل الراتب
ناق�صاً احلوائج الأ�صلية
الباقي

5.500ج�.س
5,500ج�.س
4,220.40ج�.س
1,279.6ج�.س

مبا ان الباقي بعد خ�صم احلوائج الأ�صلية �أقل من الن�صاب ال�شرعي يف
ال�شهر) (1,428.3ج�.س � .إذن فال زكاة عليه .

مثال (:)2

موظف راتبه ال�شهري 7.000ج�.س
�إجمايل الراتب
ناق�صاً احلوائج الأ�صلية
الباقي

7,000ج�.س
4,220.40ج�.س
2,779.10ج�.س

مبا �أن الباقي  2,779.10بالغاً الن�صاب يف ال�شهر عليه تكون زكاته كالآتي :
69,49 = %2.5 × 2,779.10ج �شهريا )ت�سع و�ستون جنيها وت�سع و�أربعون
قر�شا(.

�إجراءات زكاة املهن احلرة-:
تعريف املهن احلرة -:

يق�صد بها الأعمال التي يزاولها ال�شخ�ص حل�سابه اخلا�ص ب�صفة م�ستقلة دون
تبعية لأحد وت�شمل دخل الطبيب واملهند�س واملحامي واملحا�سب واحلرفيني
وغريهم وذلك عند قب�ضها �إذا بلغت ن�صاباً وكانت زائدة عن احلاجة الأ�صلية
التي حتدد �سنوي ٍاً .

زكاة املهن احلرة وفق القانون-:
مت تنظيم زكاة الرواتب والأجور واملكاف�آت واملعا�شات
•
و�أرباح �أ�صحاب املهن احلرة مبوجب املادة  1/35من القانون والتي تن�ص
 :جتب الزكاة-:
•

من جملة رواتب العاملني

يف �أرباح �أ�صحاب املهن احلرة واحلرف وذلك عند
•
قب�ضها �إذا بلغت الن�صاب وكانت زائدة عن احلاجة الأ�صلية .
يكون مقدار الزكاة من الأموال املن�صو�ص عليها يف
•
البند  1ربع الع�شر ويخ�صم هذا املقدار من ال�ضريبة املفرو�ضة مبوجب
القانون .
لأغرا�ض البند  1تقدر احلاجة الأ�صلية مبا ينفق على
•
امل�أكل وامل�شرب وامللب�س وامل�سكن واملركب والعالج وذلك بوا�سطة جلنة
فنية تعتمدها اللجنة املن�ش�أة مبوجب �أحكام املادة 11من القانون
زكاة املهن احلرة وفق الالئحة ورد بالئحة الزكاة لعام
•
 2004زكاة �أ�صحاب املهن احلرة واحلرف املاده 1/17لأغرا�ض تطبيق
املادة /1/35ب من القانون فيما يتعلق ب�أ�صحاب املهن احلرة واحلرف
ي�شرتط توافر ال�شروط الآتية:
•
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يق�صد باملهن احلرة الأعمال التي يبا�شرها ال�شخ�ص
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بنف�سه �سواء �أن كانت يدوياً �أو عقلياً وبدون �إن يكون خا�ضعاً للغري
يف قيامه بتلك الأعمال وت�شمل املهن املذكورة كل من الطب والهند�سة
واملحاماة وغريها.
•
الأكرث تداوالً.

يحدد الن�صاب من�سوباً �إلى الذهب  85جرام من العيار

يتم حتديد �صايف الدخل اخلا�ضع للزكاة بخ�صم
•
امل�صروفات املتعلقة بالعمل والتي ت�ساهم مبا�شر ًة يف احل�صول على
الدخل من جملة الإيرادات املحققة خالل احلول.
يخ�صم جزء من الدخل يعادل احلوائج الأ�صلية والتي
•
تقدرها جلنة فنية وتعتمدها جلنة الإفتاء املن�ش�أة مبوجب املادة  11من
القانون.
ي�صدر الديوان من�شوراً يحدد فيه �أنواع امل�صروفات
•
املتعلقة بالعمل التي ي�سمح بخ�صمها.

�أنواع الأن�شطة بوعاء املهن احلرة-:
الأطباء وامل�ستو�صفات وامل�ست�شفيات اخلا�صة واملعامل
•
ذات ال�صبغة الطبية.
•

املهند�سون واملقاولون.

•

وكالء التخلي�ص اجلمركي.

•

وكاالت ال�سفر وال�سياحة واال�ستقدام واخلدمات.

•

املحامون وامل�ست�شارون القانونيون.

•

املراجعون واملحا�سبون القانونيني.

•

�أخرى.
24
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تقدمي الإقرار-:
وفق ما جاء يف املادة  /22الالئحة .

يجب تقدمي الإقرار مرفقاً به امل�ستندات والأوراق
•
املطلوبة خالل �شهرين اثنني يف �أول كل �سنة ويجوز للأمني العام �إن ميد
الفرتة لأي فرتة يراها منا�سبة.
يجب علي ال�شخ�ص املكلف الذي يقدم �إقراره وفقاً
•
لأحكام البند (� )2أن يبني عنوانه بغر�ض �إر�سال املكاتبات �إليه ويعترب
الإعالن قد مت عند �إعالمه به او عند ار�ساله بالربيد العادي او امل�سجل
او الفاك�س بح�سب احلال.

كيفية ح�ساب زكاة الأطباء-:
يقوم الطبيب �شخ�صياً مبلء �إقراره مو�ضحاً فيه �إيرادات
•
العيادة من ك�شف ومقابالت وفحو�صات ت�شخي�صية وتنومي وعمليات
بح�سب احلال �إ�ضافة ايل �أي �إيرادات �أخري.
يقوم املوظف املخت�ص مبقارنة الإقرار مبا دونه يف بطاقة
•
املعلومات عن عدد املر�ضي اليومي وال�شهري وال�سنوي وقيمة الك�شف
واملقابالت والعمليات وغريها.
تخ�صم امل�صروفات املتعلقة بالعمل ح�سب املن�شور كالإيجار
•
واملواد امل�ستهلكة والأجور واملرتبات واملياه والإنارة واالت�صاالت.
تخ�صم احلوائج الأ�صلية التي حتدد مبن�شور �سنوي كما
•
ورد بالقانون والالئحة.
يح�سب �إجمايل الإيرادات ويخ�صم منه جملة امل�صروفات
•
املتعلقة بالعمل واحلوائج الأ�صلية وحت�سب الزكاة من الناجت �إذا بلغ
الن�صاب والذي يحدد �سنويا مبن�شور ،وي�ضرب يف .% 2.5
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مثال(-: )3
الإيرادات

القيمة باجلنيه

250.000
ك�شف مقابالت
110.000
عمليات جراحية
مرتب يف اجلامعة �أو امل�ست�شفى احلكومي 24.000
384.000
جملة الإيرادات

مثال(-:)4
طبيب كانت �إيراداته وم�صروفاته خالل العام  2012كالآتي -:

امل�صروفات

مواد م�ستهلكة
الإيجارات
�أجور ومرتبات
م�صروفات �أخرى
جملة امل�صروفات

القيمة باجلنيه
20.000
24.000
12.000
5.000
61.000

يقوم املهند�س مبلء �إقراره مو�ضحاً فيه �إيرادات العام
•
املعني من مقاوالت وا�ست�شارات هند�سية �إ�ضافة �إيل �أي �إيرادات
�أخري.
يقوم املوظف املخت�ص بفح�ص الإقرار ومقارنة ذلك
•
ب�أي �شهادة و�إبراء ذمة حت�صل عليها املكلف من خالل ملفه وي�ستبعد
كل ال�شهادات التي تقدم بها ومل يفز فيها بالعطاء وذلك بخطابات
االعتذارات من اجلهات التي تقدم �إليها املكلف .
علي املوظف املخت�ص �أن يعلم �أن هناك �أعمال يقوم
•
بها املهند�س ال حتتاج �إيل �شهادة �إبراء ذمة مثل العقد الباطن وت�شييد
العقارات اخلا�صة واال�ست�شارات الهند�سية لذا يجب �أن يت�أكد من كافة
�إيراداته من هذه الأ�شغال حتى ي�ضيفها جلملة الإيرادات.

الزكاة امل�ستحقة كالآتي:
الإيرادات
ناق�صا امل�صروفات املتعلقة بالعمل
�صافى الإيرادات والدخل
ناق�صا تكلفة احلوائج الأ�صلية
وعاء الزكاة

384.000
61.000
323.000
50.645
272.355

الزكاة امل�ستحقة 272,355×%2.5

6.609
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كيفية زكاة املهند�سني:
يتم حت�صيل زكاة املهند�س وفقا لل�ضوابط التالية:

تخ�صم امل�صروفات املتعلقة بالعمل يف املن�شور كالإيجار
•
واملواد امل�ستهلكة والأجور واملرتبات واملياه والإنارة واالت�صاالت مع
مراعاة نوعية الن�شاط الهند�سي واحتياجاته الأخرى.
تخ�صم احلوائج الأ�صلية والتي حتدد مبن�شور �سنوي من
•
جملة الإيرادات.
تخ�صم جملة امل�صروفات املتعلقة بالعمل واحلوائج
•
الأ�صلية من �إجمايل الإيرادات وحت�سب الزكاة من الناجت� ،إذا بلغ
الن�صاب والذي يحدد �سنوياً مبن�شور وي�ضرب يف % 2.5
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مثال -:

بح�سب الإقرار الذي ملأه املكلف املهند�س )�س( وبعد النقا�ش معه حول البيانات
الواردة مت اعتماد الإقرار بعد ا�ستبعاد بع�ض امل�صروفات غري متعلقة بالعمل.

�أ.الإيرادات:
الإيرادات

القيمة باجلنيه

�صافى عطاء مقاولة
�صافى مقاولة من الباطن
ت�شييد ثالثة عقارات خا�صة
اجلملة

ب .امل�صروفات -:
امل�صروفات

175.000
50.000
150.000
375.000

القيمة باجلنيه

�أجور ومرتبات
�إيجارات
ات�صاالت ووقود
م�صروفات �أخرى
اجلملة

الزكاة امل�ستحقة كالآتي-:

15.000
25.000
10.000
25.000
75.000
375.000
75.000
300.000
50.645
249.355
6.234

الإيرادات
ناق�صاً امل�صروفات املتعلقة بالعمل
�صافى الإيرادات والدخل
ناق�صا تكلفة احلوائج الأ�صلية
وعاء الزكاة
الزكاة امل�ستحقة 249,355×% 2.5
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كيفية ح�ساب زكاة وكالء التخلي�ص اجلمركي:
يتم ح�ساب زكاة وكالء التخلي�ص اجلمركي كما يلي:
يقوم املخل�ص اجلمركي مبلء �إقراره ويرفق معه حجم
•
العمل املعد لذلك من �إدارة اجلمارك والذي يبني عدد ال�شهادات
اجلمركية التي قام بتخلي�صها املكلف املذكور
تقوم �إدارة املهن احلرة بفح�ص الإقرار وحجم العمل
•
املرفق وحتتفظ ب�صورة منه داخل ملف املكلف
ي�صدر الديوان من�شوراً دورياً يحدد فيه فئات و�أ�سعار
•
ال�شهادات اجلمركية مدعماً بقيمة احلوائج الأ�صلية.
يقوم املوظف املخت�ص بح�ساب الزكاة بعد خ�صم
•
امل�صروفات املتعلقة بالعمل و احلوائج الأ�صلية من جملة الإيرادات
خالل العام املذكور.

مثال:ـ
قام املخل�ص اجلمركي �س خالل العام 2012م بتخلي�ص �أنواع متعددة من
ال�شهادات اجلمركية بلغت يف جمملها � 1.100شهادة منها � 300شهادة �شخ�صية
و� 200شهادة جتارية و� 200شهادة �صادر و� 200شهادة م�ستودعات و� 200شهادة
�أخرى.
نوع ال�شهادة
التجارية
�شخ�صية
�صادر
م�ستودعات
�أخرى
اجلملة

فئة ال�شهادة
200
200
200
200
200

عدد ال�شهادات
300
200
200
200
200
1100
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القيمة باجلنيه
60.000
40.000
40.000
40.000
40.000
220.000
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امل�صروفات-:
امل�صروفات
�أجور ومرتبات
ايجار
�أخرى
اجلملة

القيمة باجلنيه
10.000
10.000
5.000
25.000

الزكاة امل�ستحقة كالآتي -:
220.000
25.000
195.000
50.645
144.355
3.609

الإيرادات
ناق�صا امل�صروفات
�صافى الإيرادات والدخل
ناق�صا تكلفة احلوائج الأ�صلية
وعاء الزكاة
الزكاة امل�ستحقة 144.355 × %2.5

كيفية ح�ساب زكاة املحامني:
 /1يقوم املحامي املذكور مبلء �إقراره مو�ضحاً فيه �إيرادات العام املعني من
�أتعاب الق�ضايا التي يرتافع فيها �إ�ضافة لال�ست�شارات القانونية وكذلك عائد
التوثيق و�أي �إيرادات �أخرى.
 /2بعد �إن يقوم املوظف بفح�ص الإقرار ومقارنته ب�أي معلومات حت�صل عليها
�سابقاً يقوم باعتماد الإقرار.
 /3تخ�صم امل�صروفات املتعلقة بالعمل ح�سب املن�شور واحلوائج الأ�صلية من
جملة الإيرادات بالإقرار.
 /4حت�سب الزكاة من الناجت ال�صايف للإيرادات بعد خ�صم امل�صروفات واحلوائج
الأ�صلية.
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مثال -:
بي يف �إقراره �إيراداته الأتي:
املحامي (�ص) نّ
حت�سب الزكاة كالأتي :

الإيرادات

القيمة باجلنيه

�أتعاب ق�ضايا ترافع فيها
عائد توثيق
ا�ست�شارات قانونية
اجلملة

امل�صروفات:
امل�صروفات

150.000ج
130.000ج
110.000ج
390.000ج

القيمة باجلنيه

الإيجار
�أجور ومرتبات
وقود وات�صاالت
�أخرى
اجلملة

كيفية ح�ساب الزكاة:
البيان

50.000ج
 30.000ج
10.000ج
10.000ج
100.000ج

القيمة باجلنيه
390.000
100.000
290.000
50.645
239.355
5.983.8

جملة الإيرادات
ناق�صاً جملة امل�صروفات
الباقي
ناق�صاً احلوائج الأ�صلية
وعاء الزكاة
الزكاة امل�ستحقة = %2.5× 239,355
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كيفية ح�ساب زكاه وكاالت ال�سفر وال�سياحة-:
 /1يقوم املكلف �أو وكيله مبلء الإقرار مو�ضحاً فيه جملة �إيراداته من عموالت
بيع تذاكر وعائدات �أخرى �إن كان مفوجاً للعمرة �أو احلج و�إيراداته من �أي
معامالت ا�ستقدام وكذلك م�صروفاته خالل العام.
 /2تقوم الإدارة بفح�ص الإقرار ومقارنته باملعلومات املتوفرة بالإدارة خا�صة
من املعلومات املتح�صلة عليها من خطوط الطريان �أو هيئة احلج والعمرة �أو
ال�ضرائب.
 /3تقوم الإدارة باعتماد التقدير ومن ثم ح�ساب الزكاة بعد خ�صم امل�صروفات
املتعلقة بالعمل واحلوائج الأ�صلية من جملة الإيرادات ومعلوم �أن العمولة
املتعارف عليها  %9من جملة املبيعات.
� /4صايف الإيرادات بعد خ�صم امل�صروفات واحلوائج الأ�صلية ي�ضرب × %2.5
�إذا بلغ الن�صاب.

مثال-:
وكالة �ص لل�سفر وال�سياحة كان حجم مبيعات التذاكر للعام 1000000- 2010
مع خطوط طريان خمتلفة وكان مفوجاً للحج و�إيراداته  250.000ج.

القيمة باجلنيه

الإيرادات

90.000ج
90.000ج
340.000ج

الإيرادات  %9من حجم املبيعات
�إيرادات احلج
اجلملة

امل�صروفات -:
امل�صرفات
الإيجار
�أجور ومرتبات
مطبوعات ووقود وات�صاالت
�أخرى
اجلملة
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القيمة باجلنيه
36.000ج
24.000
10.000ج
20.000ج
90.000ج

الزكاة امل�ستحقة :
الإيرادات
امل�صروفات
�صافى �إيرادات الدخل
تكلفة احلوائج الأ�صلية
وعاء الزكاة
الزكاة امل�ستحقة 199,355×%2.5

340.000ج
90.000ج
250.000ج
50.645ج
199.355ج
4.984ج

كيفية زكاة املحا�سبني واملراجعني القانونيني:
يقوم املكلف مبلء �إقراره مرفقاً معه ميزانية للعام املذكور
•
مو�ضحاً فيه جملة �إيراداته من املراجعة واال�ست�شارات و�أي �إيرادات
�أخرى
تقوم الإدارة بفح�ص الإقرار وحتليل امليزانية ومقارنتها
•
ب�أي معلومات حت�صلت عليها من جهات �أخرى
تخ�صم امل�صروفات املتعلقة بالعمل واحلوائج الأ�صلية
•
من جملة الإيرادات ومن ثم وي�ضرب الناجت × .%2,5

مثال:

مكتب �ص للمراجعة القانونية بني �إيراداته وم�صروفاته و�أرفق ميزانية معتمدة
مبيناً �إن جملة �إيراداته يف العام املذكور كانت 750000ج وان م�صروفاته املتعلقة
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بالعمل بلغت 350000ج وتفا�صيل ذلك كالأتي:

الإيرادات

القيمة باجلنيه

جملة الإيرادات
�إيرادات �أخرى
اجلملة

650.000ج
100.000ج
750.000ج

امل�صروفات -:
امل�صروفات

القيمة باجلنيه

الإيجار
�أجور ومرتبات
وقود وات�صاالت
�أخرى
اجلملة

36.000ج
200.000
64.000ج
50.000ج
350.000ج

حت�سب الزكاة كالآتي -:
750.000ج
الإيرادات
350.000ج
امل�صروفات املتعلقة بالعمل
400.000ج
�صافى الإيرادات الدخل
50.645ج
تكلفة احلوائج الأ�صلية
349.355ج
وعاء الزكاة
الزكاة امل�ستحقة 8.734 349,355×%2.5ج
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�إجراءات زكاة امل�ستغالت-:
تعريف-:
املادة  1/33من القانون تعرف امل�ستغالت ب�أنها كل �أ�صل ثابت يدر دخ ً
ال وتتجدد
منفعته.
جتب الزكاة يف امل�ستغالت من غري النقد �أو عرو�ض التجارة �أو الزروع والثمار
والأنعام ولكنها تدر عائد ا�ستغاللها وتعامل معاملة النقد لتحديد ن�صابها
ومقدار زكاتها .

�أنواع امل�ستغالت:
ت�شمل امل�ستغالت الأن�شطة الآتية:
العقارات ،الفنادق ،الكافيرتيات  ,املطاعم ,الور�ش ,املطابع ,املخازن ,الكمائن
�أندية امل�شاهدة ,ال�صاالت ,القاعات ,بيوت التجميل ,امل�صانع ,املخابز
امل�ستودعات ،مزارع �إنتاج الألبان ،مزارع �إنتاج الدواجن� ،سائل النقل ب�أنواعها
املختلفة )ب�صات ،حافالت ،طائرات� ،سفن ،عربات ليموزين( املعاهد ،اجلامعات،
مالعب اخلما�سيات و�أي مورد �أخرى تقرر جلنة الفتوى بالديوان انه ي�صلح
وعاء لزكاة امل�ستغالت بناءاً على املادة  3/33من القانون وان زكاة امل�ستغالت
تعامل معاملة النقد لتحديد ن�صابها وتقدير زكاتها.

كيفية ح�ساب زكاة امل�ستغالت-:
�أو ًال :ح�ساب زكاه و�سائل النقل-:
حت�سب زكاة و�سائل وفقا للإيرادات املحققة وامل�صروفات الثابتة واملتغرية
خم�صوماً منها تكلفة احلوائج الأ�صلية.
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ب /امل�صروفات املتغرية-:

ثاني ًا :امل�صروفات-:

تنق�سم �إلى ق�سمني-:

(�أ) امل�صروفات الثابتة -:
) ال�صيانة – الإطارات – �أجرة ال�سائق – �أجرة امل�ساعد – قيمة ر�سوم العبور(
ثم عمرة املاكينة وتق�سم على � 3سنوات ويخ�صم ن�صيب ال�سنة املعنية فقط

(ب) امل�صروفات املتغرية -:

الزيوت
الوقود
ال�شحوم
اجلملة

6000
200.000
1000
207.000

ج /جملة امل�صروفات الثابتة  +امل�صروفات املتغرية
278.000 = 207.000 + 71.000
�صافى الدخل :الإيرادات – امل�صروفات

ت�شمل الزيوت والوقود وال�شحوم.

ثالثا:الإيرادات-:
حت�سب الإيرادات مبعدل الرحلة الواحدة لب�ص �سعته  45راكب بواقع قيمة
التذكرة  79جنيه بخط اخلرطوم – بورت�سودان
1,066,500=300×79 ×45

مثال:امل�صروفات -:
ا /امل�صروفات الثابتة -:
ال�صيانة
الإطارات
بطاريات
�أجرة ال�سائق
�أجرة امل�ساعد
قيمة ر�سوم العبور
عمرة ماكينة
جملة امل�صروفات الثابتة

مر�شد زكاة املال امل�ستفاد

كيفية ح�ساب الزكاة
البيان

القيمة باجلنيه

1.066.500
جملة الإيرادات
278.000
ناق�صاً جملة امل�صروفات
788.500
وعاء الزكاة
197.125
الزكاة امل�ستحقة = %2.5×788,500

10.000
22.000
3.000
20.000
6.000
4.000
6.000
71.000
36

37

مر�شد زكاة املال امل�ستفاد

ثاني ًا� :إجراءات زكاة دخل العقارات-:
تعريف زكاة دخل العقارات� :أنها عبارة عن الدخل الناجت
•
من ت�أجري الأرا�ضي �أو املباين �أو ال�شقق املفرو�شة وغريها وت�شمل:
•

حت�صيل مبا�شر من الأفراد.

•

حت�صيل غري مبا�شر خ�صم من املنبع.

�إجراءات فتح امللف-:
يتم فتح امللف وفقاً لالتي -:
•

�شهادة بحث العقار

•

عقودات الإيجار

•

الإعالم ال�شرعي يف حالة توزيع الورثة

•

ح�ساب زكاة العقارات

مر�شد زكاة املال امل�ستفاد

مثال-:

املكلف �س لديه عقار مكون من طابقني  ،الطابق الأول م�ؤجر ب�إيجار �شهري
10.000ج  ،والطابق الثاين م�ؤجر ب�إيجار �شهري 7.000ج ويبقى العقد على
�أن يقوم امل�ؤجر ب�إعمال ال�صيانة .

القيمة باجلنيه

البيان
الإيرادات -:
دخل الطابق الأول = 12 ×10.000
دخل الطابق الثاين = 12 ×7.000
اجمالى دخل العقار ال�سنوي = 84.000 +120.000

120.000
84.000
204.000

تخ�صم  %20لل�صيانة ح�سب العقد املربم= %20×204.000
وعاء الزكاة = الإيرادات – امل�صروفات
الزكاة امل�ستحقة = %2.5×163.200

40800
163200
4.080

امل�صروفات-:

مثال-:

وينق�سم لنوعني :
(�أ) حت�صيل مبا�شر
(ب) حت�صيل غري مبا�شر
�أوال :

املكلف �ص لديه عقار م�ؤجر ب�إيجار �شهري 25,000ج

االيردات :

التح�صيل املبا�شر  :ويتم ح�ساب الزكاة من واقع عقودات
•
الإيجار �أو �إيجار املثل يف املنطقة املعنية وحت�سب الزكاة من �إجمايل
الإيجار ال�سنوي للعقار من�سوبا للن�صاب ال�شرعي ×  %2.5وتخ�صم
ن�سبة  %20من �إجمايل الإيجار ال�سنوي للعقار ملقابلة �أعمال ال�صيانة �إذا
مل تكن كلفة ال�صيانة ح�سب العقد على امل�ست�أجر  ،وذلك ح�سب من�شور
الأمني العام رقم ( )4لعام 2008م وال�صادر بتاريخ 2008/11/24م.
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اجمالى دخل العقار ال�سنوي = 300.000 = 12 ×25,000ج
= 300.000
وعاء الزكاة
= 7.500ج
الزكاة = %2.5 × 300.000

ثالث ًا :ح�ساب زكاة الأن�شطة املتبقية:
يتم ح�ساب زكاة الفنادق الور�ش وما �شابهها كالآتي:
كالآتي (الإيرادات � +أي �إيرادات �أخرى) – (امل�صروفات املتعلقة بالعمل) =
�صافى الدخل يتم مقارنة �صافى الدخل مع الن�صاب × .%2.5
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�إجراءات زكاة بيع العقارات واملنقوالت:
ن�صت املادة ) (34من قانون الزكاة للعام 2001م على كيفية زكاة املال امل�ستفاد
)يعامل املال امل�ستفاد معاملة النقدين يف ن�صابه وزكاته .وهو ما ي�ساوي ربع
الع�شر(.

�إجراءات زكاة العقارات واملنقوالت :
•
•
•
•

تبد�أ مبرحلة املعلومات
الفح�ص والتحليل
مرحلة فتح امللف
مرحلة التقدير

�أ�س�س التقدير

العقار ي�شمل الأر�ض واملباين امل�شيدة عليه و�سعر البيع ح�سب عقد البيع يفتاريخ البيع �إال �إذا ثبت للديوان �أن ال�سعر املدون يف العقد الميت للواقع ب�صلة
يف هذه احلالة على الديوان �أن يتحرى عن القيمة احلقيقية ناق�صاً م�صروفات
البيع مبا فيها توثيق العقد وخالفه  ،وي�ستثنى من وجوب الزكاة ما ذكر يف
الالئحة وهى املال امل�ستخدم لأغرا�ض ال�شخ�ص مثل املنزل وال�سيارة والأثاثات
والأدوات املنزلية بغر�ض بيعها وا�ستبدالها ب�أخرى �إذا مت البيع بغر�ض �سداد
الدين ال�شخ�صي �إذا مت البيع بغر�ض العالج �إذا مت البيع بغر�ض حاجة يقدرها
الأمني العام يف �إطار احلوائج الأ�صلية.
بيع الأ�صول الفنية الأخرى ينطبق على ما جاء �أعاله
•
ثالثاً العقار والأ�صول الأخرى التي كانت عنها الزكاة راتب ال جتب فيها
زكاة مال م�ستفاد مثل بيع عقار كان ي�ستخدم يف الإدارة تطبيقاً لفتوى
�صادرة من الديوان .

مرحلة املطالبة وكذلك مرحلة الإنذار :
تنطبق الإجراءات كما جاء عند احلديث عند �إجراءات املال امل�ستفاد.
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