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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 �إلى 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 �إلى م�سرية قا�صدة �إلى اهلل
�سبحانه وتعالى 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
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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
عاماً بعد �آخر وتطوير �أدبياتها ووثائقها �أي�ضا عاما 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 .
و�أغتنم هذه ال�ساحة 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-:
اال�سم
رقم
�أ.د �أحمد جمذوب �أحمد علي
1
د .حممد يو�سف علي
2
موالنا.حممد �إبراهيم حممد
3
د.عبد املنعم حممود القو�صي
4
موالنا�.أحمد حممد عبد املجيد
5
موالنا/د.حممد احل�سن ح�سني �شريف
6
�أ.د .خمتار عثمان ال�صديق
7
�أ.د� .سعيد حممد �سليمان
8
د.ن�صر الدين ف�ضل املويل حممد
9
� 10أ.د.ح�سن علي ال�ساعورى
 11د.عبد االله حممد �أحمد
� 12أ�.أحمد علي ال�ساعوري
 13د.التجاين عبد القادر �أحمد
 14د�.آدم بلوح �أحمد
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�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
الأ�ستاذ�/أحمد النور منزول
د.ال�صديق �أحمد عبد الرحيم

15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 32الأ�ستاذه/مدينة علي بابكر
 33الأ�ستاذ�/سر اخلتم عمر �صالح
 34الأ�ستاذ/عبد الودود علي �أحمد
 35الأ�ستاذ/حممد عثمان حممد علي
 36الأ�ستاذ/فتح الرحمن بخيت
 37الأ�ستاذ/مو�سي الف�ضل حممد الطيب
 38الأ�ستاذ/كمال حممد حممود
 39األستاذ/سعيد احلسني سعيد
 40األستاذ/سعاد محمد عثمان
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األستاذ/ابراهيم موسي عيسي
األستاذ/سلمي األمني النقر
الدكتور/سامي مصطفي محمد علي
األستاذ/ممدوح حسن عبد الرحيم
أ.د.عبد الدائم عمر حسن
الدكتور/عبد السالم محمد خير
الدكتور/األمني علي علوة
األستاذ/عبد اجمليد مرخوص محمد خير
األستاذ/ابوبكر يوسف حمزة
صالح محمد حسن
اخلطيب عبد اخلالق
متوكل الصادق ادريس

41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52

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.

�أ .حممد عبد الرازق حممد خمتار
الأمني العام لديوان الزكاة
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مقدمــــــة
احلمد هلل رب العاملني وال�صالة وال�سالم على �سيد الأنبياء واملر�سلني
امل�صطفى �صلوات ربى و�سالمه عليه وعلى من �سار بهديه �إلى يوم الدين .

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

وبعد -:

القارئ الكرمي :
ن�ضع بني يديك هذا املر�شد �سائلني اهلل �أوالً و�أخريا �أن يتقبله و�أن يكون خال�صاً لوجهه
الكرمي  .وقد ق�صدنا به �أن يكون هادياً ومعيناً للعامل عليها  ،وللمكلف والباحث والقارئ

ّ
املطلع  ..كما راعينا فيه الرتكيز على اجلوانب التطبيقية مدعمة بتجارب الواليات  ،وذلك

 الإ�شراف الإداري :/1د.ن�صر الدين ف�ضل املولى

بغر�ض املزيد من الإتقان والتجويد  ،والو�صول للمنهج الأمثل واملوحد ــ ما �أمكن ذلك ــ
جلباية زكاة الأنعام  ،يف �إطار ال�سعي اجلاد ل�ضبط وعاء زكاة الأنعام بال�سودان  .ال�سيما �أن

/2د.عبداالله حممد احمد

هذا املر�شد هو الأول يف جمال جباية زكاة الأنعام  .وقد جاء يف خم�سة ف�صول كالآتي

/3الأ�ستاذ � :أبوبكر يو�سف حمزة على

الف�صل الأول  :ويحتوى على التعريفات و�شرح بع�ض املفردات .
الف�صل الثاين  :ويحتوى على املدخل الفقهي ومان�ص عليه قانون الزكاة .

 التدقيق اللغوي :�/1أ.تاج ال�سر ب�شري �صالح

الف�صل الثالث  :ويحتوى على املدخل التطبيقي لعمل جباية زكاة الأنعام .

�/2أ.ح�سن �سيد �أحمد الناطق

الف�صل الرابع  :ويحتوى على جتارب الواليات يف جباية زكاة الأنعام .
الف�صل اخلام�س  :ويحتوى على املوجهات العامة .

واهلل من وراء الق�صد وهو يهدى �سواء ال�سبيل
جلنة �إعداد املر�شد
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و�سميت بذلك لأنها جتزع �أ�سنانها التي ت�سقطها .

تعريفات

الف�صل الأول
التعريفات

1 .1القانون  :تعنى كلمة قانون يف �أى �سياق وردت به داخل هذا املر�شد
قانون الزكاة ل�سنة 2001م
2 .2الالئحة  :تعنى الئحة الزكاة لعام 2004م
3 .3املر�شد  :تعني مر�شد جباية زكاة الأنعام للعام 1433هـ ــ 2012م
 4 .الأنعام  :هي الإبل والبقر وال�ضان
5 .5الن�صاب  :هو ما ن�ص به ال�شرع عالم ًة على توفر الغني وجوب
الزكاة
6 .6ال�سائمة  :فى اللغة الراعية  ،وفى ال�شرع هى املكتفية بالرعي املباح
فى �أكرث العام لق�صد الدر والن�سل والزيادة وال�سمن .
7 .7املعلوفة  :عك�س ال�سائمة وهى التى يتكفل �صاحبها بعلفها .
8 .8الوق�ص  :هو العدد عن الفري�ضة الأويل وال يكمل العدد لن�صاب
الفري�ضة التي تليها.
9 .9بنت خما�ض  :هي �أنثى الإبل التي �أكملت عامها الأول  ،ودخلت يف
الثاين  ،و�سميت بذلك لأن �أمها حلقت باملخا�ض وهي احلوامل

1010بنت لبون � :أنثي الإبل التي �أكملت ال�سنتني ودخلت يف الثالثة
و�سميت بذلك لأن �أمها ولدت غريها  ،و�صارت ذات لنب .
1111حقة  :هى �أنثي الإبل التي �أكملت ثالث �سنني ودخلت فى الرابعة
و�سميت بذلك لأنها ا�ستحقت �أن يطرقها الفحل .
1212جذعة  :هي �أنثى الإبل التي متت �أربع �سنني ودخلت يف اخلام�سة
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1313تبيع  :ما �أمت �سنه ودخل فى الثانية  ،و�سمى كذلك لأنه يتبع �أمه
1414م�سنة  :ما متت ال�سنتني ودخلت يف الثالثة و�سميت بذلك لأنها
�أظهرت �أ�سنانها .
1515املكلف هو مالك الأنعام امل�سلم الواجبة عليه الزكاة �أو وكيله
ال�شرعي .
1616الراعي  :هو العامل يف رعي الأنعام .
1717امل�سار  :هو عملية انتقال الرحل ب�أنعامهم و�أ�سرهم من مكان �إلى
�آخر
1818املرحال  :هو خط ال�سري �أو الطريق الذي ي�سافر عربه الرحل
�أثناء امل�سار  ،وجمعه ) مراحيل (
1919امل�صايف  :هي الأماكن التي توجد بها الأنعام يف ف�صل ال�صيف
2020املخارف  :هي �أماكن تواجد الأنعام يف ف�صل اخلريف
2121اجلابي هو ال�شخ�ص املكلف بجمع مال الزكاة
 2222نقطة التجمع  :هي الزريبة �أو املكان الذي جتمع فيه ح�صيلة جباية
الأنعام
2323امل�شارع  :هى �أماكن �شرب املياه للأنعام
2424الهرمة  :الكبرية التى �أ�سقطت �أ�سنانها .
2525العوار :بفتح العني �أو �ضمها ويعنى العيب
2626الربى  :التى تربي ولدها
2727املاخ�ض  :التي يف بطنها ولدها
2828الأكولة  :التى ت�سمن للأكل .
11

مر�ش ــد زكاة الأنعـ ــام

الف�صل الثاين
املدخل الفقهي
o

oتعريف زكاة الأنعام

o

�oشروط زكاة الأنعام

o

�oشروط ما ي�ؤخذ من زكاة الأنعام

o

oزكاة اخللطة

تعريف :

زكاة الأنعام

الأنعام كما عرفها العرب هي الإبل والبقر )وت�شمل اجلامو�س( والغنم ) وت�شمل
املاعز وال�ض�أن( وهي من نعم اهلل عز وجل التي �أمنت بها على عباده  ،وعدد
منافعها بقوله تعالى يف �سورة ي�س )�أَ َو مَ ْ
ل يَ َر ْوا �أَ ّنَا َخل َ ْقنَا لَ ُه ْم ممِ َّ ا َعمِ ل َ ْت �أَيْدِ ينَا
�أَنْ َعا ًما َف ُه ْم لَ َها َما ِل ُكو َن )َ (71و َذ ّلَلْنَاهَ ا لَ ُه ْم َفمِ نْ َها َر ُكوبُ ُه ْم َومِ نْ َها يَ�أْ ُكلُو َن )( 72
) �سوره ي�س( .
َولَ ُه ْم فِ ي َها َمنَافِ ُع َو َم َ�ش ِار ُب �أَ َفال يَ ْ�ش ُك ُرو َن ) (. ( 73
لهذه الفوائد الكثرية حق على العباد �شكر اهلل عز وجل عليها  ،وابرز مظاهر
هذا ال�شكر الذي حث عليه القر�آن وجاءت به ال�سنة املطهرة من �إيجاب الزكاة
فيها وحتديد ن�صابها  ،و�إر�سال ال�سعاة لأخذ ما وجب فيها و�إنذار مانعيها
بالعقاب يف الدنيا والآخرة .
يرى علماء املذاهب الأربعة �أن علة وجوب الزكاة يف هذه الأنعام هي النماء
بالدر والن�سل وبع�ضهم يرى �أن �سببها نعمة امللك .
12

مر�ش ــد زكاة الأنعـ ــام

�شروط زكاة الأنعام :

�أ( �أن تبلغ الن�صاب  ،فن�صاب الإبل خم�س و الغنم �أربعون والبقر ثالثون
ر�أ�ساً
ب( حوالن احلول  ..وقد �أتفق الفقهاء �أن احلول �شرط لوجوب الزكاة يف
الأنعام
ت( �أن ال تكون عاملة  ،والعاملة هي التي ي�ستخدمها �صاحبها يف حرث
الأر�ض و�سقى الزرع وغريها من الأعمال  ،وهذا ال�شرط خا�ص بالإبل
والبقر ب�أنواعها ودليل ذلك قول الأمام على بن �أبي طالب ر�ضي اهلل عنه
) لي�س يف البقر العوامل �صدقة( الأموال لأبى عبيد )�ص . (38وعن جابر
بن عبدا هلل قال ) ولي�س يف احلراثة �صدقة ( وهي التي ت�ستخدم حلرث
الأر�ض .
ث( جتب الزكاة على ال�سائمة واملعلوفة ،وت�شمل الذكور والإناث وال�صغار
والكبار .
ومل يذكر امل�شرع ال�سوداين يف قانون الزكاة �شرط ال�سوم يف �شروط زكاة
الأنعام .
عم ً
ال مبذهب املالكية  ،وعليه جتب الزكاة يف الأنعام ال�سائمة واملعلوفة  .وقد
ت�ضمن ن�ص املادة  28من القانون ذلك املعنى .
ومل يفرق بينهما يف مقدار ما يجب �أخذه وبهذا �أخذت الندوة العلمية الثامنة
ع�شر لق�ضايا الزكاة �أما بالن�سبة للأنعام املعلوفة املعدة للتجارة تزكى زكاة
عرو�ض جتارة وحت�سب زكاتها بالقيمة ال بعدد الر�ؤو�س اململوكة �إذا �إ�ستوفت
�شروط زكاة عرو�ض التجارة ويقيمها �صاحبها �إلى ما عنده من عرو�ض التجارة
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والنقود وتخرج الزكاة عنها بن�سبة ربع الع�شر  % 2,5وهذا ينطبق على امل�ؤ�س�سات
التجارية كال�شركات التى متتلك احليوان بغر�ض التجارة والربح .

ون�صت املادة  15من الالئحة �أنه ولأغرا�ض تطبيق املادة ) (1/28من القانون
ي�شرتط توافر ال�شروط الآتية :

�أما الأنعام التي ي�ستفاد منها يف بيع الألبان مع وجود �أ�صل الأنعام فتذكى
زكاة م�ستغالت وينطبق ذلك على الأنعام التكافلية وتعاونيات امل�ؤ�س�سات والتي
ي�ستفيد �أع�ضاءها من خدماتها فقط و�إ�ستهالك منتجاتها.

�1 .1أن تكون الأنعام �سليمة من العيوب التى تنق�ص من قيمتها �أو منفعتها فال
تكون مري�ضة وال هزيلة وال هرمة .

�شروط ما ي�ؤخذ للزكاة من الأنعام :
�أ( ال�سالمة من العيوب .لقول الر�سول الكرمي ) قال النبي �صلى
اهلل عليه و�سلم وال يخرج من ال�صدقة هرمة وال ذات عوار وال
امل�صدق ( �صحيح البخاري .
تي�ساً �إال
ّ
وال يجوز �أخذ املعيب �إال فئ حالة واحدة وهى �أن يكون املال املزكي كله بهذه
ال�صفة من العيب .
ب( الو�سط :
لي�س جلابي الزكاة �أن ي�أخذ اجليد �إال بر�ضاء املالك  ،وذلك لقوله �صلي
اهلل عليه و�سلم ملعاذ بن جبل ( �إياك وكرائم �أموالهم  ،و�أتق دعوة املظلوم
فلي�س بينها وبني اهلل حجاب ) �صحيح البخاري .
كما روى �إبن �أبي �شيبة �أن النبي �صلى اهلل عليه و�سلم ر�أى يف �إبل ال�صدقة
ناقة ح�سنة فغ�ضب على ال�ساعي وقال  “ :ماهذه ؟ فقال ال�ساعي �إين
�إرجتعتها ببعريين من حوا�شي الإبل قال  :نعم �إذا “ .
ت( تراعي الأنوثة فى الإبل اتفاقاً وهناك خالف فى البقر
والغنم.
ث( الي�ؤخذ فى زكاة الإبل الربي وال املاخ�ض وال الأكولة.
14

�2 .2أن ي�ؤخذ من �أو�سط الأنعام من حيث احلجم والنوع
�3 .3أال ي�ؤخذ فحل الغنم �أو التي يتم تربيتها للَّنب �أو الأكل .
�4 .4أن ت�ؤخذ من الإناث  ،وفى حالة عدم توافرها �أخذ قيمتها نقداً ،والأ�صل
يف زكاة الأنعام �أن تُخرج الزكاة منها عيناً ويجوز دفع قيمتها للم�صلحة .
و�إذا مل يوجد فى املال الفر�ض الواجب يف الإبل ف�إنه يُعدل لل�سن الأعلى ،
�أو �إلى ال�سن الأدنى .

زكاة اخللطة :
يخلط بع�ض مالك الأنعام �أنعامهم مع بع�ضها البع�ض لتوفري الوقت واجلهد
�أو غريها من الأ�سباب  ،وقد اختلف الفقهاء يف كيفية التعامل معها عند �أخذ
الزكاة :
أيرى احلنفية � :أنه لي�س للخلطة اثر يف وجوب الزكاة  ،ويزكى كل
أ.
مال على �إنفراد �إذا بلغ الن�صاب و�إال فال زكاة عليه .
ب .بقال اجلمهور ) املالكية وال�شافعية واحلنابلة (  :اخللطة ت�ؤثر يف
الزكاة وتعامل معاملة املال الواحد  ،ف�إذا بلغ الن�صاب م�ستوفياً �شروط
الزكاة جتب فيه الزكاة �إال �أن اجلمهور اختلفوا يف كيفية �أخذها .
�أما امل�شرع ال�سوداين فقد �أخذ باخللطة م�ستنداً على ر�أى اجلمهور حيث
15
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ن�صت املادة ) (2/17من القانون � ،إذا تعدد املالك �أو اختلط امللك بحيث
يجوز �إعتباره ملكاً واحداً  ،فتجب الزكاة يف املال جمتمعاً �إذا بلغ الن�صاب.

الف�صل الثالث

وي�شرتط فى القطيع اخلا�ضع لزكاة اخللطة �أن تكون �أنعامه قد �أكملت
العام الواحد جمتمعة ووحدة الدور ) املرعي(  ،و�أن يكون الدلـــــو واحـــــد
)ال�سقاية (  ،و�أن يكون الفحل واحد .

املدخل التطبيقي

زكاة م�ستجدات الوعاء :
تزكى م�ستجدات الوعاء مثل الطيور والأ�سماك �إذا اتخذت للتجارة وبلغت ن�صاب
عرو�ض التجارة وحال عليها احلول ف�إنهما تزكى زكاة عرو�ض التجارة ب�شروطها
وذلك كما ورد يف �أحكام وفتاوى الزكاة وال�صدقات يف النذور والكفارات .

�صفات اجلابي
كيفية التعامل مع املكلفني
اخلطوات الإجرائية
الدورة امل�ستندية .

16
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�أدناه جداول تو�ضح الن�صاب ال�شرعي جلباية زكاة الأنعام والواجب �أخذه فى
زكاة الإبل والبقر والغنم :

جدول رقم ( )1زكاة الأبل
من

الى

الزكاة الواجبة فى الأبل

5
10
15
20
25
36
46
61
76
91
121
130
140
150
160
170
180
190
200
ما زاد على ذلك ففي كل  50حقة ،
وفى كل  40بنت لبون مادون الع�شر
عفو وهو مذهب اجلمهور وقد �أخذ
به القانون .

9
14
19
24
35
45
60
75
90
120
129
139
149
159
169
179
189
199
209

�شاة
�شاتان
ثالثة �شياة
اربع �شياة
بنت خما�ض
بنت لبون
حقة
جذعة
بنتا لبون
حقتان
ثالثة بنات لبون
حقة  +بنتا لبون
2حقة  +بنت لبون
 3حقاق
 4بنات لبون
 3بنات لبون  +حقة
بنتا لبون  +حقتان
 3حقاق  +بنت لبون
 4حقاق �أو خم�سة بنات لبون
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جدول رقم ( )2زكاة البقر
من

الى

الزكاة الواجبة فىالبقر

1
30
40
60
80
90
100
110
120
فما زاد على املائة وع�شرين فى كل
ثالثني ر�أ�س تبيع  ،ويف كل �أربعني
ر�أ�س م�سنة هذا هو مذهب جمهور
العلماء  ،وقد �أخذ به ديوان الزكاة فى
ال�سودان  ،وقد ن�صت على ذلك املادة
) (30من قانون الزكاة ل�سنة2001م

29
39
59
79
89
99
109
119
129

الزكاة عليها
تبيع
م�سنة
تبيعان
م�سنتان
� 3أتبعة
م�سنة وتبيعان
م�سنتان وتبيع
 3م�سنات �أو �أربعه �أتبعه
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�صفات اجلابي
جدول رقم ( )3زكاة الغنم

من

�إلى

الزكاة الواجبة فىالغنم

1

39

ال زكاة عليها

40

120

�شاة

121

200

� 2شاة

201

399

�3شياة

400

499

� 4شياه

500

599

� 5شياه

وهكذا فى كل مائة �شاة
وهذا هو مذهب اجلمهور والذي �أخذ به املٌ�ش ّرع ال�سوداين  ،حيث ن�ص علي
ذلك فى املادة ) (31من قانون الزكاة ل�سنة 2001م

ال�شك �أن لكل عمل من ال�صفات واخل�صائ�ص ماهو �ضروري لإجنازه  ،وهذه
ال�صفات منها ماهو فطرى ومنها ماهو مكت�سب  ،وتزيد جرعاته باملمار�سة ،
والبد ملن يعمل فى جباية زكاة الأنعام �أن يت�صف مبا يلي :
�1 .1ضرورة �أن يكون ملماً بالق�ضايا الفقهية والأحكام وال�سيما املتعلقة
بزكاة الأنعام وله قدرة على الإقناع .
�2 .2أن يكون ملماً وعارفاً برتبية الأنعام  ،و�أ�سنانها حتى يتمكن من ا�ستالم
الزكاة وفقاً لل�سن ال�شرعية املحددة للفر�ض .
�3 .3أن يكون مظهر اجلابي مقبوالً لأهل املنطقة ح�سب �أعرافهم وتقاليدهم
 ،حتى يجد القبول واالحرتام منهم .
�4 .4أن يتحلى ب�شئ كبري من ال�صرب واحلكمة.
�5 .5أن يكون اجلابي قدوة ح�سنة  ،و�صاحب �سلوك م�شرف للديوان .
6 .6القوة واللياقة البدنية التى تعينه على حتمل امل�شاق  ،والقدرة على
العمل فى مناطق ال�شدة والظروف البيئية القا�سية .
�7 .7أن يكون ملماً بجغرافية و�سكان ) دميغرافية املنطقة التى يعمل فيها
من حيث امل�شارع وامل�سارات التى يرتحل عربها الرعاة  ،واملخارف
وامل�صايف واملراعي �..إلخ (

كيفية التعامل مع املكلفني ورعاة الأنعام:
بيئة الأنعام بيئة ذات درجة عالية من اخل�صو�صية  ،والتي تقت�ضي �ضرورة الإملام
بكيفية التعامل معها ومع �أفرادها  ،ولتحقيق �أعلى درجة من درجات النجاح يف
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جباية زكاة الأنعام البد لنا من القيام باخلطوات التالية -:
�1 .1ضرورة ن�شر خطاب الزكاة  ،القيام بالدعوة والإر�شاد و�سط �أ�صحاب الأنعام
قبل بداية جباية الأنعام بفرتة كافية  ،لتقوم بتفقيه الرحل يف اجلوانب الدينية
املختلفة ال�سيما الزكاة

�2 .2أن يتعامل باحلكمة يف الدخول �إلى الفرقان بال�سيارات �أو غريها .
�3 .3أن يتجنب �أفراد اجلباية ولوج �أماكن جتمع الرحل و�أ�سرهم بال�سيارات �أو
بغريهـــــــا .

.11عدم اخل�شونة يف الأخذ  ،و�إ�ستخدام الدبلوما�سية الراقية للو�صول �إلى
دواخل الرحل .
�.12أن يحر�ص اجلابي على معاينة القطيع بغر�ض الو�صول للوعاء احلقيقي ،
مع جواز العمل ب�إقرار املكلف .

الدورة امل�ستندية لتح�صيل زكاة الأنعام :
تعريف :

4 .4يف حالة تع ٌذر �إقناع املكلف ب�سداد زكاته  ،يعالج رئي�س فريق اجلباية امل�شكلة

هي جمموعة امل�ستندات امل�ستخدمة فى حت�صيل جباية الأنعام عيناً �أو نقداً
وتبد�أ بالتح�صيل بوا�سطة موظفي الديوان ـ �أو من يفو�ضه الديوان ( الإدارة
الأهلية �أو غريها ) والتي تعترب جزءاً ال يتجز�أ من الدورة امل�ستندية .

5 .5يجوز عمل برامج وا�ضحة للم�صارف و�سط فقراء وم�ساكني الرحل م�صاحبة

�أو ًال  :التح�صيل العيني :

وجتنب تدخل ال�شرطة ما �أمكن.

للجباية  ،ومب�شاركة املكلفني ما �أمكن .

 .6مراعاة احلكمة يف مطالبة املكلفني ب�سداد الزكاة.
� .7أن يراعي احلول يف �أخذ الزكاة ومطابقته بالتاريخ امليالدي ويكون ذلك
ملزماً لكل الواليات ويكون امل�ستند طرف املكلف مربئا للذمة حتى تاريخه
بامليالد.
�.8أن ي�شارك يف املنا�سبات االجتماعية للمكلفني .
�.9أن يتو�سع مفهوم اخلطاب الزكوي لي�شمل النواحي  :ال�صحية والبيطرية
واخلدمية والأمن االجتماعي والغذائي والإدارية وق�ضايا املر�أة والطفولة
والأمومة .
�.10أ�صطحاب فريق اجلباية خلبري من املنطقة .
22

1 .1تبد�أ عملية التح�صيل العيني بدفرت ا�ستالم زكاة �أنعام عيناً يحتوي على
املعلومات التالية )رقم الإي�صال  ،التاريخ ، ،الوالية  ،املحلية  ،املكتب  ،ا�سم
املزكى ،الناظر �أو العمدة �أو ال�شيخ  ،املوقع  ،النوع ،الو�صف  ،الوعاء ،
الزكاة ال�شرعية املتح�صلة  ،البيان � ،أ�سم وتوقيع املتح�صل  ،اخلتم(
2 .2يتم تفريغ املعلومات املتعلقة باملكلفني الذين مت ا�ستالم زكاتهم فى دفاتر
) (67عيناً �أنعام والتي حتتوى على �أ�سماء املكلفني الذين مت التح�صيل منهم
 .والأعداد املح�صلة لكل املكلفني ب�أنواعها املختلفة ورقم الإي�صال العيني
وتاريخه �إ�ضافة الى اجلملة املح�صلة و توقيع املتح�صل )ورقم الإي�صال
النقدي �أو �12س(
3 .3يتم �إ�ستخراج �إي�صال عيني للمكلف ومعه �إي�صال مايل ) (15يف حالة �أخذ
قيمة بهيمة الأنعام من املكلف .
23
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4 .4تقوم �إدارة اجلباية بعد التجمع ب�إخطار �إدارة املكتب للتوجيه بكيفية الت�صرف
فى ح�صيلة اجلباية .
5 .5يتم ت�سليم الأنعام املتح�صلة عيناً �إلى نقطة التجمع �أو �إلى جلنة املبيعات
العينية � ،أو �إدارة امل�صارف .
6 .6تقوم اللجنة املكونة بغر�ض البيع ببيع الأنعام املح�صلة فى الأ�سواق مبح�ضر
بيع وترد املبالغ ب�إي�صال ) (15نقدي .

ثاني ًا  :التح�صيل النقدي :
يتم بوا�سطة من�شور ي�صدر من الوالية املعنية وفقاً لأ�سعار ال�سوق ال�سائدةويتم
تعديله دورياً وفقاً لتغريات الأ�سعار  .ويتم التح�صيل النقدي وفقاً للم�ستندات
التالية :
1 .1يتم التح�صيل بوا�سطة دفرت ) (15نقدي
2 .2يتم توريد املبالغ للخزينة بدفرت اخلزينة )� .(39أو للبنك بحافظة توريد
بنك .
3 .3يتم �إرفاق الإي�صال الذي مت به توريد املبلغ فى دفرت ) (67نقدي والذى
يحتوي على بيانات املكلفني الذي مت التح�صيل منهم واملعلومات اخلا�صة
برقم الإي�صال النقدي لكل مكون وتاريخه .

6 .6يتم ر�صد حت�صيل الأنعام بوا�سطة اجلباية وتراجع بوا�سطة احل�سابات.
7 .7يتم حتديد الأ�سعار مبن�شور �شهري ي�صدر من �إدارة اجلباية بالأمانة العامة
علي امل�ستوي القطاعي للمناطق املتجاورة ح�سماً للإختالف احلدودي
للأ�سعار وذلك �أ�سوة مبن�شور امل�ستغالت .
ثالث ًا  :الأ�صل فى التعامل �إي�صال الأنعام عيناً وتتم به حما�سبة الذي قام
ب�إ�ستالم الدفرت والتح�صيل يفرغ بدفرت ) (15نقدي �أو )�12س ( خمازن ح�سب
الإجراءات .

الفقدان والنفوق :
�أ( يُثبت النفوق والفقدان بالو�سائل املتاحة واملربئة للذمة .
ب( فى حالة الرتحيل من منطقة الى �أخري  ،يتم الرتحيل بوا�سطة مرحل بعقد
�ضمان كايف .

نفقات اجلباية :
لأغرا�ض هذا املر�شد ت�سمي م�صروفات اجلباية نفقات اجلباية :
وهي املبالغ التى تنفق لأغرا�ض حت�صيل جباية الأنعام وتنح�صرفى الآتي :

4 .4يف حالة التوريد مبا�شرة الى البنك يرفق املتح�صل �إ�شعار �سداد البنك فى
دفرت ) (67نقدي لإزالة العهدة مع االحتفاظ ب�إ�شعارات ال�سداد للمكلفني
الذين لديهم ملفات ثابثة باملكتب .

2 .2الزرائب

5 .5يتم �أخذ زكاة الأنعام ب�أى من الطرق املعمول بها داخل احلدود اجلغرافية

3 .3احلبال

24

1 .1الرتحيل .
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منوذج رقم ((1

4 .4العناية البيطرية .

ديوان الزكاة الأمانة العامة

5 .5الأعالف
6 .6ال�سقاية .

�إي�صال ا�ستالم زكاة �أنعام عيناً

7 .7العتالة
يتم ر�صد هذه املفردات بحيث ال يتعدي ال�صرف ن�سبة %3من �إجمايل اجلباية
على �أن يتم معاجلة �صرف العاملني عليها من حرا�سات وخرباء ورعاة من
م�صرف العاملني عليها.

الوالية ..................................................................
مكتب...................:حملية ........................................:
التاريخ�...................:أ�سم املكلف....................................
الناظر،العمدة�أوال�شيخ ................................................ :
املوقع ..................................................................:
البيان

وعاء

النوع

الزكاة ال�شرعية

ا�سم وتوقيع املح�صل ............................................:
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منوذج رقم ()2
ديوان الزكاة الأمانة العامة
�إي�صال ا�ستالم زكاة �أنعام عيناً من نقطة

التجمع

مكتب  ...................:حملية ....................................:
التاريخ ..............................................................:
ا�سم املتح�صل ....................................................... :
املوقع ................................................................:
البيان

جتارب الواليات يف جباية زكاة الأنعام
جتارب الواليات يف جباية زكاة الأنعام :

الوالية .................................................................

النوع

الف�صل الرابع

العدد

تتعدد طرق جباية زكاة الأنعام بالواليات املختلفة باختالف طبيعة كل والية
وميكن تلخي�صها يف

الطريقة املبا�شرة :
تعتمد على العاملني عليها وخطتهم و�إمكاناتهم الذاتية يف التح�صيل ومعرفتهم
بطبيعة املنطقة ( وامل�صايف واملخارف ) ويتم توزيع العمل على �أتيام ميدانية
لهذه املواقع ــ وجتهيز معينات اجلباية من و�سائل حركة و�أدوية بيطرية ـ وحبال
وخيام وحظائر م�ؤقتة .

�إيجابيات الطريقة -:
1 .1يجد العاملون م�ساحة للدعوة والتعارف مع مالكي الإنعام وفرتة تدريبية
عملية فى كيفية اجلمع و�أف�ضل الطرق للتوزيع مبا يحفظ دور خطاب
الزكاة

الإجمايل
ا�سم وتوقيع الراعي ...........................:امل�ستلم .................
ا�سم وتوقيع امل�سلم ...........................:امل�سلم ................

2 .2الإ�شراف املبا�شر على �صرف نفقات اجلباية وطريقة وتر�شيدها .
3 .3العمل على �إدخال الإجراءات يف امل�ستندات املالية املتاحة وي�سهم يف �إكمال
الدورة امل�ستندية .
�4 .4سهولة املراجعة واملحا�سبة من داخل امل�ؤ�س�سة الزكوية .
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5 .5هو الأ�سلوب الأف�ضل �إن وجد ولكنه ال ميار�س �إال يف �إطار الواليات امل�ستقرة
وتتوفر فيها و�سائل احلركة .
6 .6الأعلى حت�صي ً
ال كما وكيفاً .

مر�ش ــد زكاة الأنعـ ــام

�سلبيات الطريقة :
1 .1لي�س هناك خطاب �أو دعوة مبا�شرة من الديوان للمكلفني .

�سلبيات الطريقة -:
1 .1الأ�سلوب يبتعد عن البعد ال�شعبي للزكاة يف اخلطاب واال�ستفادة من خدمات
الزكاة حتى ولو عماله م�ؤقتة .
2 .2هو الأعلى من حيث التكلفة املالية .
�3 .3ضعف التغطية اجلغرافية .

2 .2لي�س هنالك �ضمان �أن تعود امل�ستندات املالية كاملة .
3 .3تزداد كل فرتة مطالب الإدارة الأهلية بزيادة ن�سبة احلقوق.
4 .4لي�س هنالك �شاهد حمايد لعملية توزيع �أو بيع الأنعام.
5 .5ت�أخري ال�سداد وفقدان ال�سيطرة على التح�صيل .

الطريقة امل�شرتكة :

الطريقة الغري مبا�شرة :

هي �أن ي�شرتك اجلهاز الفني ( العاملون بالديوان ) مع �أفراد الإدارة الأهلية
كخربات �أو كمر�شدين فى مواقع الأنعام وجبايتها .

تعتمد على الإدارة الأهلية �أو ذوى اخلربة فى معرفة مواقع ونوعية القبائل يف
الوالية  ،وفى هذا يتم تفوي�ض بتح�صيل زكاة الأنعام من خالل امل�ستندات التي
ت�سلم ملندوب الإدارة الأهلية �أو املتعاون  ،وغالباً ما تكون �شخ�صيات معروفة
لدى الديوان وهذا �أ�سلوب �شائع يف غرب ال�سودان

�1 .1إدخال مفردات التح�صيل يف امل�ستندات املالية :

�إيجابيات الطريقة :

�2 .2إي�صال خطاب الزكاة للمجتمع املحلي

1 .1يقلل تكلفة اجلباية

3 .3درا�سة تركيبة القبائل الرعوية

2 .2الو�صول للأنعام بعيدة ونائية ال ي�صل �إليها العاملون بالديوان ب�آلياتهم
املعروفة .

4 .4م�شاورة دافعي وامل�ستفيدين من الزكاة يف اال�ستفادة من ح�صيلة الزكاة �أي
حتديد �أهم �أولويات ال�صرف لهذه ال�شرائح و�إمكانية تف�صيل هذه املوارد
لهذه املناطق .

3 .3تالئم ظروف العمل فى املناطق الغري �آمنه .

�إيجابيات الطريقة :

5 .5لي�س هناك م�ساحة للمجاملة .
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الف�صل اخلام�س

6 .6تدريب كوادر الأهلية حتى تكون نواة دائمة مدربة لعمل الديوان وتخفيف
الكلفة الإدارية

موجهات عامة

�7 .7ضرورة �إن�شاء �إدارة خا�صة بزكاة الأنعام لتطوير العمل .

موجهات عامة :

�8 .8ضرورة عمل �سجل وح�صر �شامل للمكلفني .

�1 .1ضرورة الإ�ستفادة من املعلومات والإت�صاالت يف بناء قاعدة بيانات ت�ساعد
يف تطوير جباية زكاة الأنعام وربط وتن�سيق العمل بني الواليات املختلفة
واملركز .

�سلبيات الطريقة :
1 .1هنالك تكلفة �إدارية بوجود الآليات وال�صرف على الأتيام
�2 .2صرف ا�ستحقاق الإدارة الأهلية عالوة على ال�صرف الإداري
3 .3الفرتة الزمنية قد تكون غري كافية الرتباط العاملني بالديوان بربامج
اجلباية الأخرى .

�2 .2إختيار �أن�سب طرق اجلباية بكل والية  ،والتى ينبغي �أن تتنا�سب مع ظروف
كل والية وخ�صائ�ص املجتمع الرعوى املوجود بها .
3 .3التن�سيق يف توحيد �أ�سعار �إ�ستالم زكاة الأنعام نقداً يف املناطق احلدودية بني
الواليات  ..ومراجعة �أ�سعار الرتكيز بتلك املناطق لتحقيق ال�ضبط ال�شرعي
لأخذ الزكاة .
�4 .4صقل الكوادر وتدريبها  ،وزيادة التفاعل املجتمعي مع ديوان الزكاة .
5 .5توزيع امل�صارف امل�صاحب لعملية اجلباية مقروناً بالدعوة وبح�ضور �أعيان
املنطقة من م�سئولني و�إمر�أة و�شباب .
�6 .6إن�شاء نيابات للزكاة  ،و�إ�صدار بطاقات تجُ دد �سنوياً  ،حتتوى على بيانات
دافعى الزكاة .
7 .العمل بالتح�صيل الإلكرتوين)اورنيك  15الإلكرتوين (.
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