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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
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.
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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�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

اال�سم
�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
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21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49

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
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�ستاذ�/سلمي الأمني 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
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50
51
52

صالح محمد حسن
اخلطيب عبد اخلالق
متوكل الصادق ادريس

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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مقدمة :

 -الإ�شراف العام :

ال�ش�ؤون الإدارية هي قلب امل�ؤ�س�سة الناب�ض الذي يدفع حركة الأداء يف �أق�سامها

�أ.حممد عبدالرازق حممد خمتار
الأمني العام لديوان الزكاة

املختلفة ولها دور حموري يف تنفيذ �أعمالها وهي �إدارة تتفرع من دائرة ال�ش�ؤون املالية
والإدارية ون�سبة لهذا الدور فقد تتداخل اخت�صا�صاتها مع الإدارات الأخرى خا�صة
مع �ش�ؤون العاملني والإدارة املالية لذلك ف�إن هذا املر�شد يحدد مهامها واخت�صا�صاتها

 -الإ�شراف الإداري :

و�إجراءاتها والنماذج املعمول بها.على م�ستوى الأمانة العامة والواليات واملحليات واملكاتب

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

 -التدقيق اللغوي :

الفرعية الأخرى.

�أو ًال  :املهام واالخت�صا�صات:

(�أ) مهام واخت�صا�صات مدير ال�ش�ؤون الإدارية بالأمانة العامة:
على ر�أ�س هذه الإدارة مدير ال�ش�ؤون الإدارية وهو م�سئول م�سئولية مبا�شرة عن �أداء

�/1أ.تاج ال�سر ب�شري �صالح

هذه الإدارة لدى نائب الأمني العام لل�ش�ؤون املالية والإدارية على م�ستوى الأمانة العامة

�/2أ.ح�سن �سيد �أحمد الناطق

وم�س�ؤولية غري مبا�شرة )م�سئولية ا�شرافية( عن �إدارات ال�ش�ؤون الإدارية ب�أمانات الواليات
والأمانات الأخرى وت�شمل مهامه الآتي :
•

امل�سئولية املبا�شرة على م�ستوى الأمانة العامة :

•

و�ضع خطط وبرامج �إدارة ال�ش�ؤون الإدارية ورفعها لنائب الأمني

العام لل�ش�ؤون املالية والإدارية ثم تنفيذها على م�ستوى الأمانة العامة.
•

و�ضع مقرتح ميزانية الت�سيري على م�ستوى الأمانة العامة

•

املحافظة على الأ�صول الثابتة واملتحركة واالحتفاظ ب�سجالت

مكتملة عنها وامل�شاركة يف جلان التخل�ص من الفائ�ض والإ�شراف الفني عليها .
•

توفري بيئة عمل �صحية وخدمات منتظمة .

•

الإ�شراف على �إجراءات ا�ستالم عهد الأ�صول وت�سليمها و�إخالء

الطرف منها عند النقل �أو انتهاء اخلدمة �أو غري ذلك .
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الأ�شراف على احل�ضور واالن�صراف و ان�ضباط العاملني و

الت�أمني الذاتي و�شركات احلرا�سة والتو�صية على ا�ستحقاق العمال .

•
العمل.
•

•           �إ�ستخراج واعتماد �إجراءات �إخالء طرف العاملني عليه.
•

�أي تكليف �آخر من نائب الأمني العام لل�ش�ؤون الإدارية واملالية .

•

امل�سئولية غري املبا�شرة على م�ستوى �أمانات الواليات والأمانات

الأخرى .
•

امل�شاركة يف جلنة مناق�شة امل�صروفات الإدارية .

•

متابعة �سجالت الأ�صول الثابتة واملتحركة والت�أكد من حفظها و

ت�أمينها .
•

امل�شاركة يف جلان التخل�ص من الفائ�ض .

•

متابعة ح�سن ا�ستخدام و�سائل احلركة و�صيانتها .

الأق�سام التي تتبع لل�ش�ؤون الإدارية:

تتبع ملدير ال�ش�ؤون الإدارية ثالثة �أق�سام  :ق�سم اخلدمات  ،وق�سم احلركة  ،والق�سم

العمومي.

ق�ســــــــــم اخلدمــــــــــــــــات :

ت�أمني املكاتب واملخازن واملنازل وجميع املمتلكات والإ�شراف

على اجلهات املكلفة بالتامني الذاتي وال�شركات التي يتم التعاقد معها لغر�ض
احلرا�سة والت�أمني.
•

�إ�صحاح البيئة و الإ�شراف على نظافة املكاتب واال�سرتاحات و

الأفنية.
•

�صيانة املباين والأجهزة واملعدات والأثاث و�شبكات الكهرباء

واملياه واالت�صاالت .
•

الإ�شراف على اخلفراء وتوزيعهم على مواقع العمل والتو�صية

مبنحهم الأجر الإ�ضايف والإجازات وحما�سبتهم عند املخالفات.
•

املحافظة على �أجهزة ال�سالمة ومراجعتها دوريا وتدريب

العاملني على ا�ستخدامها.
•

ترحيل �أمتعة العاملني عند النقل بالتن�سيق مع �ش�ؤون العاملني

•

االحتفاظ مب�ستندات الأرا�ضي واملباين مكتملة كل منها يف

ملف خا�ص بالتن�سيق مع الإدارة الهند�سية وال�شئون املالية .

وهو الق�سم املخت�ص بتهيئة بيئة �صاحلة وخدمات منا�سبة ومواقع عمل �آمنة وو�سائل
معينة .

•

االحتفاظ ب�صور من عقود اخلدمات .

•

ا�ستالم ال�سلفة امل�ستدمية لتوفري بع�ض اخلدمات العاجلة وفق

ال�ضوابط الإدارية واللوائح املحا�سبية .

مهام ق�سم اخلدمات :
•

توفري خدمات الكهرباء واملياه واخلدمات الأخرى املعينة على

توفري املكاتب وتهيئتها وتوفري الأثاث وو�سائل االت�صال والطباعة

والت�صوير .
•

ا�ستئجار املكاتب واال�سرتاحات واملنازل عند احلاجة .
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مهام ق�سم احلركة :
•

حتديد مهام رئي�س ال�سائقني ومتابعة �أدائه بوا�سطة رئي�س ق�سم

احلركة .
•

االحتفاظ ب�سجل متكامل عن و�سائل احلركة اململوكة للديوان

واجلهة التابعة لها  ،وملف لكل عربة على م�ستوى الأمانة العامة يحوي �شهادة
الوارد وم�ستندات الت�أمني و الرتخي�ص والت�سليم والت�سلم .
•

عمل كرت لكل عربة يو�ضح ال�صيانة التي �أجريت لها .

•

الإ�شراف على ال�سائقني وعمال الور�شة وتكليفهم بالأعباء

والتو�صية مبنحهم الأجر الإ�ضايف والإجازات وحما�سبتهم عند املخالفات .
التو�صية ب�شراء و�سائل احلركة عند احلاجة ورفع ت�صور توزيعها

لنائب الأمني العام لل�ش�ؤون الإدارية واملالية .
•

التو�صية با�ستئجار و�سائل احلركة عند احلاجة .

•

ت�أمني وترخي�ص و�سائل احلركة وا�ستخراج رخ�ص قيادة العربات

احلكومية ملدراء الإدارات وال�سائقني الذين يقودون عربات حكومية .
•

•

طباعة املكاتبات والتقارير واخلطط التابعة لل�شئون االدارية.

•

ترتيب وت�صنيف الأر�شيف وحفظه .

•

التو�صية مبنح بدل الوجبة للعاملني بناء على ك�شف احل�ضور

واالن�صراف .

على م�ستوى ال�سودان يحوي نوع العربة و�سنة �صنعها و رقم املاكينة ورقم الهيكل

•
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املحافظة على و�سائل احلركة ب�إجراء ال�صيانة الدورية

والطارئة

(ب) مهام واخت�صا�صات مدير ال�ش�ؤون الإدارية ب�أمانة الوالية
والأمانات الأخرى :
•

و�ضع خطط وبرامج �إدارة ال�ش�ؤون الإدارية على م�ستوى �أمانة

الوالية و�أمانة ال�شركات واملعهد العايل ورفعها المني الوالية ثم ملدير ال�ش�ؤون
املالية والإدارية لإجازتها ثم تنفيذها .
•

كل مهام و اخت�صا�صات رئي�س ق�سم اخلدمات و رئي�س ق�سم

احلركة ورئي�س الق�سم العمومي على �أن يبا�شر هذه املهام واالخت�صا�صات على
م�ستوى مهام واخت�صا�صات الأمانة التي يتبع لها .
•

الإ�شراف على �أداء امل�شرفني الإداريني باملحليات �أواملكاتب

الفرعية الأخرى.

(ج) مهام واخت�صا�صات امل�شرف الإداري باملحلية واملكاتب
الفرعية الأخرى :
يبا�شر كل مهام واخت�صا�صات مدير ال�ش�ؤون الإدارية بالوالية وذلك على م�ستوى

•

التو�صية بتلجني و�سائل احلركة بعد �إبداء الر�أي الفني .

•

الإ�شراف على �صرف الوقود وحتديد احل�ص�ص املنا�سبة.

•

�ضبط حركة و�سرية املكاتبات ال�صادرة والواردة.

•

�ضبط ح�ضور وان�صراف العاملني ح�سب �ساعات العمل

مهام واخت�صا�ص املحلية �أو املكتب الفرعي .

مهام الق�سم العمومي :

الر�سمية.
	•

حفظ ن�سخ من القوانني واللوائح والقرارات واملن�شورات .
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�إجراء التخل�ص من الفائ�ض:

ثانيا  :الإجراءات :

الإجراءات الواردة �أدناه يتم تنفيذها على كل امل�ستويات الإدارية التي تبا�شر هذه

الأعمال:

بع�ض اخلدمات حتتاج للتعاقد كالنظافة والإيجارات وهنالك

عدة جهات ت�شرتك يف هذا الأجراء ويتمثل دور ق�سم اخلدمات يف ما ي�أتي :
•

حتديد اخلدمة املطلوبة وموا�صفاتها و�شروطها

•

رفعها للجهة املخت�صة للموافقة .

•

متابعة تنفيذ اخلدمة التي تخ�ص ال�ش�ؤون الإدارية بعد �إكمال

مرحلة �إجراء املناق�صات �أو العطاء و توقيع العقد .
•

حترير �إفادة بتنفيذ اخلدمة ح�سب املوا�صفات وال�شروط الواردة

يف العقد من اجلهة الفنية .
•

تو�صية اجلهة املخت�صة ب�سداد قيمة اخلدمة .

•

الرجوع للعقد للت�أكد من القيمة وال�شروط .

•

مراجعة الفرتة التي مت �سدادها �سابقا .

•

تو�صية اجلهة املخت�صة ب�سداد قيمة الإيجار .

•

الت�أكد مما يراد ت�سليمه �إنه على ما يرام مل يحدث فيه �ضياع �أو

�إجراءات �سداد الإيجار :

�إجراء الت�سليم والت�سلم:

�إهمال و�أنه يف حوزة اجلهة التي تريد ت�سليمه .
•

�إعداد �إقرار الت�سليم والت�سلم حمتويا على التاريخ و حتديد

ال�شيء املراد ت�سليمه حتديدا دقيقا .
•

�إتباع الإجراءات املن�صو�ص عليها يف الئحة الإجراءات املالية واملحا�سبية ل�سنة 2003م .

�إجراء ال�صيانة :
•

�إجراءات التعاقد :
•

مر�شد تنظيم �أعمال ال�شئون الإدارية

توقيع الطرفني بعد املعاينة واالطالع .
14

يحرر ال�سائق طلب ال�صيانة يو�ضح فيه العطل عرب رئي�س

ال�سواقني وم�سئول ق�سم احلركة.
•

حتال العربة لفني ال�صيانة �سواء كان يتبع للديوان �أو اجلهة

املتعاقد معها لتحديد العطل و�سببه واال�سبريات املطلوبة والتكلفة املتوقعة
•

حما�سبة ال�سائق �إن كان العطل نتج عن تق�صري �أو �إهمال.

•

مقارنة الكلفة مع قيمة العربة قبل وبعد ال�صيانة التخاذ القرار

•

التو�صية للجهة املخت�صة باملوافقة على ال�صيانة .

•

بعد املوافقة يتم ت�سليم العربة للور�شة بوا�سطة ال�سائق ويكون

م�سئوال عن متابعتها .
•

بعد �إجراء ال�صيانة يتم ا�ستالم العربة بوا�سطة فني خمت�ص او

)رئي�س ال�سواقني( بعد الت�أكد من �إجراء ال�صيانة الالزمة .
•

تتم مقارنة الفاتورة بالتقرير الفني والتكلفة املبدئية .

•

التو�صية ب�سداد قيمة ال�صيانة .

•

ر�صد قيمة ال�سداد ونوع ال�صيانة واال�سبريات يف �سجل العربة

•

مطالبة �شركة الت�أمني �إن كان العطل ب�سبب حادث .

•

يجب �أوال �أن تقيم العربة عند الت�أمني ح�سب فاتورة ال�شراء �إن

الإجراء يف حالة احلادث :

كانت جديدة وح�سب قيمتها ال�سوقية �إن كانت م�ستعملة .
•

�إبالغ ال�سائق ل�شرطة املرور عند وقوع احلادث واالنتظار حلني

ح�ضورهم ور�سم احلادث .
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�.إن كان احلادث يف موقع بعيد �أو كانت الظروف حتول عن

ح�ضور �شرطة املرور ملعاينة احلادث يتم �إبالغ ال�شرط ب�أ�سرع ما ميكن .
•

بعد فتح البالغ و�إجراء التحري ا�ستالم م�ستندات البالغ وتقدير

التكلفة .
•

االت�صال ب�شركة الت�أمني قبل �إجراء ال�صيانة ومطالبتها ب�صيانة

العربة .
•

على ق�سم احلركة متابعة ا�سرتداد الـت�أمني يف حالة تفوي�ض

�شركة الت�أمني بال�صيانة .

�إجراء �سداد فواتري املياه والكهرباء:
•

يتم �سداد الفواتري يف الزمن املحدد حتى ال تقطع اخلدمة .

•

الت�أكد من رقم العداد و �أنه يتبع للمكتب املعني يف فاتورة

ال�شركة .
•

مراجعة الفاتورة والت�أكد من �صحة اال�ستهالك ومقارنته

باال�ستهالك ال�سابق .

•

ا�ستخدام برنامج جهاز التوقيع بالب�صمة لإمكانياته العالية

يف حفظ التقارير وا�ستخراجها ح�سب الطلب وتوفري اجلهد و الوقت و قيمة
الدفاتر
•

يف حالة عدم توفر جهاز التوقيع عن طريق الب�صمة يتم �إعداد

دفرت احل�ضور واالن�صراف وو�ضعه يف املوقع املنا�سب قبل دوام العمال بربع �ساعة
كحد �أدنى للتوقيع على احل�ضور ويتم �سحبه بعد بداية دوام املوظفني بن�صف
�ساعة .
•

ثم يتم و�ضع الدفرت قبل ربع �ساعة من االن�صراف للتوقيع على

جدول االن�صراف .
•

ترفع تقارير كل �إدارة يوميا ملديرها .

•

يلخ�ص تقرير احل�ضور واالن�صراف �شهريا �أو يف كل فرتة تطلبه

للإدارة املعنية ويرفع لها لالطالع واتخاذ القرار .
•

يتم ربط تقرير احل�ضور واالن�صراف بتقارير �أداء العاملني .

�إجراء ت�صنيف وترتيب وحفظ املكاتبات والأر�شيف:

التو�صية ب�سداد القيمة ومتابعة ال�سداد .

وذلك عن طريق ترقيم ال�صفحات ويو�ضع فهر�س يف �أول امللف .

�إجراء �سداد فاتورة الهاتف :
•

�إجراء احل�ضور واالن�صراف :

الت�أكد من رقم الهاتف وا�سم �صاحبه و�أن لديه مبلغ �شهري

خم�ص�ص .
•

الت�أكد من عدم جتاوز االعتماد .

•

التو�صية ب�سداد القيمة يف حدود االعتماد .

•

الهواتف ذات الدفع املقدم مينح �أ�صحابها كروت �شحن باملبلغ

املخ�ص�ص �شهريا �أو مبالغ نقدية خا�صة للأخوة القياديني من الثالثة فما فوق .
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•

منوذج ح�صر و�سائل احلركة :
نوع الو�سيلة والوقود

ثالث ًا:
النماذج املعمول بها يف ال�ش�ؤون الإدارية

رقم املرور
رقم الهيكل
رقم املاكينة
�سنة ال�صنع
التخ�صي�ص
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منوذج بنود م�صروفات الت�سيري :

ا�سم البند

�صيانة معدات
تذاكر �سفر

املبلغ املعتمد

بدل ترحيل عند لنقل

ال�صرف الفعلي

�إقامة بالفنادق

االنحراف

مراجعة مالية

الكهرباء

ا�ست�شارات

املياه

�صحف

الربيد والربق

دعاية و�إعالم

الهاتف

عتالة وترحيل

ر�سوم م�صلحية

نظافة

ر�سوم بنكية

خدمات اجتماعية

ورق و�أدوات

متفرقات

مالب�س عمال

اجلملة

�ضيافة وخدمات
جازولني
�إيجار منازل
�إيجار عربات
بدل امليل
�إيجار خمازن
�إيجار مكاتب
�صيانة �سيارات
�صيانة مباين
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منوذج ال�صيانة الدورية :

هذا النموذج يخ�ص�ص لكل عربة ويطبع على ورق مقوى :

•

منوذج ال�صيانة الطارئة:

هذا النموذج يخ�ص�ص لكل عربة ويطبع على ورق مقوى
رقم العربة  ................. :نوع العربة � ................ :سنة ال�صنع ...............:

التاريخ

التاريخ ....................................................................................:

غيار الزيت

نوع ال�صيانة...............................................................................:

تغيري م�صفى الزيت

اال�سبري...................................................................................:

تغيري م�صفى الوقود

قيمة اال�سبري............................................................................:

تغيري �سري املاكينة

قيمة امل�صنعية...........................................................................:

توقيع فني الور�شة

جملة اال�سبري وامل�صنعية.................................................................:

توقيع ال�سائق
قراءة العداد
ال�سابقة
احلالية
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