
إعداد وتقديم: د. كوثر األبجي
الطالب : بالل صالح عبدالعليم األنصاري

نف�س  ويف  املالية،  ال�سيا�سة  يف  مهمًا  دورًا  املبا�سرة  ال�سرائب  تلعب 
حتقيق  ع��ن  تعوقها  ال��ت��ي  امل�سكالت  م��ن  كثري  م��ن  ت��ع��اين  ال��وق��ت 
تواجهها  التي  وامل�سكالت  الق�سور  معاجلة  من  البد  لذلك  اأهدافها، 
ال  بحيث  املطلوب  الوجه  على  دوره��ا  ال�سرائب  هذه  ت��وؤدي  حتى 
كذلك  املالية،  ال�سيا�سة  اأه��داف  حتقيق  اأم��ام  ع��رة  حجر  تكون 
ميكن  واأه��داف  نظم  من  يحتويه  مبا  االإ�سالمي  املايل  للنظام  ن  متكِّ
بنظام  العيوب  ع��الج  يف  ت�ساعد  روؤى  تقدمي  يف  منها  اال�ستفادة 
ال�سرائب  هذه  يف  الكامنة  للم�سكالت  وتبيانًا  املبا�سرة،  ال�سرائب 
اإىل حتقيق فوائد كثرية  ال�ساملة وهو ما يوؤدي  التنمية  مبا يحقق 
تنتج عن حتويل النظام املايل االإ�سالمي اإىل واقع عملي يف حياتنا، 

وكيانًا حا�سرًا ناجحًا يف التطبيق املعا�سر.
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 دور الضرائب المباشرة في تحقيق
أهداف السياسة المالية

أهمية النظام المالي اإلسالمي
ت�سهم الدرا�سة يف حتقيق م� ي�أتي:

ال�سرائب  نظ�م  تواجه  التي  امل�سكالت  الدرا�سة  تو�سح   - اأواًل 
املب��سرة وحتلل عيوبه� وم�سكالته� يف الت�سريع ال�سريبي امل�سري؛ 

الن�جتة عن تدخل امل�سرع ال�سريبي امل�ستمر؛ ب��ستحداث ن�سو�ص 

وب�لتعديل  اأخرى،  ت�رة  الت�سريع  بنود  بع�ص  وب�إلغ�ء  ت�رة،  جديدة 

امل�لية  فقه�ء  بني  الفقهي  اجلدل  زي�دة  اإىل  اأدى  مم�  ث�لثة،  ت�رة 

النظ�م  ا�سرتاتيجية  وغي�ب  وال�سرائب  الق�نون  واأ�س�تذة  الع�مة 

ال�سريبي وعدم قدرته على الوف�ء ب�ملتطلب�ت االقت�س�دية، وحتقيق 

اأهم مقوم�ت حم�ية  اال�ستقرار والعدالة ال�سريبية ب�عتب�ره� من 

ن�سيج املجتمع.

ثانيًا - تبني الدرا�سة اأهمية النظ�م امل�يل االإ�سالمي ودوره الفع�ل 

يف حتقيق التنمية امل�لية واالجتم�عية، وكذلك عدم م�سئوليته عن 

امل�سكالت الن�جتة عن عدم تطبيقه، كم� يتبني اأنه ميكن اإ�سه�مه 

بدور فع�ل يف تقدمي روؤى وحلول ت�س�عد يف عالج العيوب وامل�سكالت 

له�،  من��سبة  وتقدمي حلول  امل�سري  ال�سريبي  النظ�م  الك�منة يف 

كذلك تو�سح دور فقه وحم��سبة اخلراج يف عالج م�سكالت �سريبة 

االأطي�ن الزراعية.

امل�يل  النظ�م  تفوق  مدى  اإبراز  اإىل  الدرا�سة  ت�سعى   - ثالثًا 
االإ�سالمي على اأهم النظم امل�لية املع��سرة، وهي التي مل حتقق اإال 

اأنه� متتعت بتطور طويل لعالج م� يعرتيه� من  بع�ص مزاي�ه رغم 

عيوب وق�سور، ويرجع ذلك اإىل اأن م�سدر الت�سريع االإ�سالمي يعود 

ِمَن  ْح�َسُن 
َ
اأ ِ َوَمْن 

َّ
ْبَغَة الل اإىل اخل�لق �سبح�نه وتع�ىل يف قوله )�سِ

ْبَغًة َوَنْحُن َلُه َع�ِبُدون( البقرة138.  ِ �سِ
َّ

الل
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يجمع  ومتك�ماًل  متن��سقً�  مقرتحً�  نظ�مً�  البحث  يقدم   - رابعًا 
ويع�لج  االإ�سالمي،  املجتمع  يف  املب��سرة  وال�سرائب  الزك�ة  بني 

املعوق�ت التي قد تواجهه و�سبل تذليله�.

لكل هذه االأ�سب�ب ال�س�بقة تبني للب�حث اأن هذا املو�سوع مل يحظ 

االإ�سالم  تفوق  مدى  اإبراز  من  البد  ك�ن  ثم  ومن  الب�حثني،  بعن�ية 

وقدرته يف مع�جلة االأمور امل�لية وال�سريبية وتقدمي حلول للم�سكالت 

ال�سريبية يف النظم املع��سرة التي مل ت�سل اإىل حلول مر�سية له� 

حتى االآن.

وبذلك ي�سعى البحث اإىل حتقيق االأهداف الت�لية:

1- بي�ن دور ال�سرائب املب��سرة ومع�جلة اأوحه الق�سور التي تعرتيه�.

يف  امل�لية  وال�سرائب  الفرائ�ص  تنتقل  اأن  ميكن  كيف  بي�ن   -2
اأن  خ��سة  التطبيقية،  الن�حية  اإىل  املجردة  الزاوية  من  اال�سالم 

مق�بل  التطبيق  عن  بعيدًا  االإ�سالمي  املنهج 

منهج و�سعي �س�ئد يف معظم الدول اال�سالمية.

الفرائ�ص  به  تقوم  الذي  الدور  اإبراز   -3

حتقيق  يف  االإ�سالم  يف  امل�لية  وال�سرائب 

تنمية اقت�س�دية واجتم�عية، وعالج كثري من 

عن  الو�سعية  النظم  عجزت  التي  امل�سكالت 

عالجه� حتى االآن.

اأ�س��ص  ب�سكل  الدرا�سة  هذه  تهدف   -4

بني  والتك�مل  للتن��سق  ع�م  اقرتاح  و�سع  اإىل 

التك�مل  يحقق  مع��سر  نظ�م  ظل  يف  املب��سرة  وال�سرائب  الزك�ة 

ال�سريعة  اأن  ب�عتب�ر  املب��سرة  وال�سرائب  االإلهية  الفري�سة  بني 

االإ�سالمية امل�سدر الرئي�ص للقوانني. 

التناسق بين الزكاة والضرائب
الت�سريعية  امل�سكالت  على  ب�لوقوف  االأهداف  هذه  حتديد  مت  وقد 

واملح��سبية والتطبيقية التي حتدث يف ح�لة عدم التن��سق والتك�مل 

بني الزك�ة وال�سرائب املب��سرة يف املجتمع املع��سر نتيجة  لالأ�سب�ب 

االآتية:

اأواًل - يقوم النظ�م امل�يل املع��سر يف كثري من الدول االإ�سالمية 
- ومنه� م�سر كمث�ل - على فر�ص ال�سرائب الو�سعية، مع اإغف�ل 

نظ�م زك�ة امل�ل وجعله اأمرًا اختي�ريً� لالأفراد، على الرغم من كونه 

وتلتزم  االإ�سالمية،  للدولة  امل�يل  النظ�م  من  اأ�سياًل  جزءًا  ميثل 

بجب�يته� و�سرفه� يف م�س�رفه� ال�سرعية امتث�اًل لقوله تع�ىل )ُخْذ 

يِهم ِبَه�...( التوبة103. ُرُهْم َوُتَزكِّ َدَقًة ُتَطهِّ ْمَواِلِهْم �سَ
َ
ِمْن اأ

ق�نونً�،  املفرو�سة  ال�سريبة  ب�أداء  اأي�سً�  امل�سلمون  يلتزم  كذلك 

يف  عليه�  املن�سو�ص  العقوب�ت  فر�ص  اإىل  االأداء  عدم  اأدى  واإال 

من  بكل  امل�سلم  التزام  اإىل  ذلك  كل  ويوؤدي  ال�سريبي،  الت�سريع 

للزك�ة  يخ�سعون  ال  الذين  امل�سلمني  غري  دون  وال�سريبة  الزك�ة 

والتعليم  االأمن  الع�مة مثل  املن�فع  اال�ستف�دة من  ت�س�ويهم� يف  مع 

وال�سحة ...الخ.

الدولة  يف  احلكومة  واجب�ت  من  الزك�ة  حت�سيل  ك�ن  ومل� 

كم�  واالإجم�ع،  وال�سنة  الكت�ب  من  ال�سرعية  ب�الأدلة  االإ�سالمية 

النظ�م  عن  اال�ستغن�ء  ت�ستطيع  ال  املع��سرة  االإ�سالمية  الدول  اأن 

ال�سريبي، لذلك ظهرت اأهمية و�سرورة و�سع اإط�ر ع�م بني زك�ة 

التن�سيق  امل�ل والنظ�م ال�سريبي بحيث يحقق 

ال�سريعة  اأحك�م  �سوء  يف  بينهم�  والتك�مل 

االإ�سالمية، وبحيث ال يرتتب على عدم تطبيق 

كم�  �سرعية،  خم�لفة  يف  الدولة  وقوع  الزك�ة 

وقوع  ال�سريبة مبفرده�  ال يرتتب على تطبيق 

لتحمله  نتيجة  امللتزم  امل�سلم  الفرد  على  غنب 

الزك�ة وال�سريبة معً�.

ثانيًا - امل�سكالت الن�جتة عن عدم التن��سق 
يف  املب��سرة  وال�سرائب  الزك�ة  بني  والتك�مل 

اإط�ر واحد ك�التي:

يف  وال�سريبة  الزك�ة  وم�سروعية  مفهوم  بني  اللب�ص  م�سكلة   -1

جم�ل التطبيق: وينتج ذلك عن اإلزامية �سداد ال�سريبة واختي�رية 

ال�سم�ن  مثل  الزك�ة  اأن  البع�ص  يعتقد  حيث  الزك�ة،  �سداد 

فال  االجتم�عي  الت�س�من  موؤ�س�سة  وجود  وب�عتب�ر  االجتم�عي، 

الع�سر  للتطبيق يف  �س�حلً�  يعد  نظ�م مل  ب�عتب�ره�  للزك�ة  داعي 

ال  لذلك  للزك�ة،  الطبيعي  التطور  هي  ال�سريبة  واأن  احل��سر، 

التنمية  يف  وم�س�همته�  للزك�ة  التطبيقية  اجلوانب  يف  اأحد  يفكر 

االقت�س�دية واالجتم�عية.

2- م�سكلة عدم التن��سق والتك�مل بني الزك�ة املدفوعة من قبل 

ق�نونً�،  تدفع  التي  وال�سرائب  واختي�رًا  طواعية  امل�سلمني  بع�ص 

مبعنى عدم وجود تن�سيق بني دفع الزك�ة بطريقة �سخ�سية فردية 

اأنه ال يوجد يف  وبني دفع ال�سريبة بطريقة ق�نونية، خ��سة 
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نظام الزكاة يمثل جزءًا 

أصياًل من النظام المالي 

للدولة اإلسالمية
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الت�سريع ال�سريبي املع�جلة ال�سليمة مل� يدفع من الزك�ة.

خ�سوع  عدم  مثاًل  منه�  الت�سريع:  يف  ثغرات  وجود  م�سكلة   -3

مثاًل  ومنه�  �سرعً�،  للزك�ة  تخ�سع  لكنه�  لل�سرائب  االأموال  بع�ص 

اأغرا�ص  لغري  والف�سة  الذهب  يف  واال�ستثم�رات  النقدية  االأموال 

الزينة، كذلك تعفى من ال�سرائب كثري من امل�سروع�ت ال�سن�عية 

للزك�ة،  تخ�سع  لكنه�  اجلديدة  العمرانية  املن�طق  يف  والتج�رية 

وب�لت�يل يوؤدي تطبيق الزك�ة اإىل زي�دة ح�سيلة اإيرادات الدولة. 

ويرجع  ملحوظة:  ب�سورة  ال�سريبي  التهرب  زي�دة  م�سكلة   -4

التهرب بدوره اإىل اأ�سب�ب عديدة، منه� اعتق�د الكثري ب�أن ال�سرائب 

ارتف�ع  مع  ال�سريبي  التكليف  بظلم  و�سعورهم  عليهم  واجبة  غري 

الزك�ة  لدفع  الوقت  نف�ص  يف  النف�سي  ا�ستعدادهم  مع  اأ�سع�ره�، 

ب�عتب�ره� فري�سة دينية ع�دلة، لذلك يرى الب�حث اأن تطبيق كل 

من الزك�ة وال�سرائب ي�سهم اإىل حد كبري يف احلد من م�سكالت 

امل�سكالت  من  العديد  وجود  يوؤكد  ذلك  وكل  ال�سريبي.  التهرب 

التن�سيق والتك�مل بني كل من الزك�ة وال�سريبة، مم�  نتيجة عدم 

يحت�ج اىل الدرا�سة والبحث.

خطة الدراسة: 
اأبواب  وثالثة  متهيدي  ف�سل  املقدمة،  الدرا�سة:  خطة  ت�سمنت 

ت�سمنت م� يلي:

الفني  التنظيم  لتن�ول  تخ�سي�سه  مت  التمهيدي:  الف�سل 
لل�سرائب املب��سرة، ودوره�، وموقف النظ�م االإ�سالمي منه�.

الباب االأول: دور ال�سريبة على الدخل وموقف النظ�م امل�يل 
االإ�سالمي:

ومقرتح�ت  وم�سكالته�  الدخل  على  ال�سريبة  دور  تن�ول  وقد 

ال�سريبة  هذه  من  االإ�سالمي  امل�يل  النظ�م  موقف  ثم  عالجه�، 

البني�ن  ب�عتب�ره�  الزك�ة  وحم��سبة  فقه  من  اال�ستف�دة  واإمك�نية 

الرئي�ص للنظ�م امل�يل االإ�سالمي يف تقدمي حلول ومقرتح�ت لعالج 

م�سكالت ال�سريبة على الدخل.

امل�يل  النظ�م  وموقف  العق�رية  ال�سريبة  دور  الثاين:   الباب 
االإ�سالمي منه�:

وم�سكالته�  م�سر  يف  العق�رية  ال�سريبة  دور  الب�ب  هذا  تن�ول 

ومقرتح�ت عالجه�، وموقف النظ�م امل�يل االإ�سالمي منه�، وطرق 

مع�جلة ق�سور ال�سرائب العق�رية من منظور اإ�سالمي.

من  العديد  به�  املب��سرة  ال�سرائب  اأن  للب�حث  ات�سح  وقد 

خالل  من  عديدة  انتق�دات  اإليه�  وجهت  اإنه�  حتى  امل�سكالت، 

املوؤمترات والبحوث العلمية مط�لبة ب�لتعديل والتطوير، كم� تبني اأن 

مع�جلة نواحي الق�سور وامل�سكالت العلمية الن�جتة عن ال�سرائب 

وتخفي�ص  زي�دة احل�سيلة  وب�لت�يل  تطويره�،  اإىل  يوؤدي  املب��سرة 

وزي�دة  اال�ستثم�ر،  وت�سجيع  االإنت�ج،  وزي�دة  ال�سريبي،  التهرب 

العدالة  حتقيق  وب�لت�يل  والتقدم،  اال�ستقرار  وحتقيق  االأرب�ح، 

ال�سريبية ب�عتب�ره� من اأهم املقوم�ت التي حتمي ن�سيج املجتمع.

الباب الثالث: النظ�م املقرتح للتن��سق والتك�مل بني ال�سرائب 
املب��سرة وفري�سة الزك�ة وم�سئولية الدولة عنه�: 

قدمت الدرا�سة نظ�مً� مقرتحً� راعى حتقيق التن��سق والتك�مل 

بني النظ�م امل�يل االإ�سالمي متمثاًل يف فري�سة الزك�ة، وال�سرائب 

املب��سرة، وتو�سلت الدرا�سة اإىل النت�ئج الت�لية: 

1- �سرورة تقنني الدولة لفري�سة الزك�ة ب�عتب�ره� خطوة اأوىل 

االأم�نة  اأهل  اإىل  املهمة  هذه  ت�سند  واأن  املقرتح،  النظ�م  لتطبيق 

االأمر من جتربة كل  واخلربة والعدالة، وميكن اال�ستف�دة يف هذا 

من اململكة العربية ال�سعودية وال�سودان وليبي� ..وغريه� من الدول 

التي �سبقتن� يف تطبيق الزك�ة، خ��سة واأن ك�فة املوؤمترات املتعلقة 

ب�لزك�ة واملوؤمترات ال�سريبية قد اأو�ست بذلك.

املقرتحة  الزكوية  االإدارة  على  االإ�سراف  يتوىل  اأن  �سرورة   -2

من  ت�سكل  املج�ل،  هذا  يف  املتخ�س�سني  العلم�ء  كب�ر  من  جلنة 

ال�سرعي  التطبيق  �سالمة  ي�سمن  مب�  ال�سريف  االأزهر  علم�ء 

والق�نوين للنظ�م املقرتح، ومنه� - مثاًل - اإن�س�ء �سجالت ر�سمية 

يتم فيه� ح�سر واإثب�ت امل�ستحقني بدقة، وعمل ك�سوف ب�أ�سم�ئهم 

ل�سرف رواتب لهم ب�سكل منظم دون العبث بحقوقهم، بحيث يتم 

ترتيبهم طبقً� لدرجة ح�ج�تهم تبعً� للظروف امللحة.

يخت�ص  ت�سريعيً�  ن�سً�  ال�سريبي  امل�سرع  ا�ستحداث  �سرورة   -3

ولي�ست تربع�ت  م�لية  �سرعية  فري�سة  ب�عتب�ره�  الزك�ة  مبع�جلة 

تخ�سع الأحك�م الق�نون 91 ل�سنة 2005، مم� ي�ستلزم االعرتاف به� 

وخ�سمه� ب�لك�مل قبل الو�سول اإىل وع�ء ال�سريبة.

4- تبني اأن النظ�م امل�يل االإ�سالمي يت�سمن يف املج�ل التطبيقي 

»اخلراج«  ومنه�  امل�لية  الفري�سة  اأو  ال�سريبة  وع�ء  تقدير  قواعد 

والتنفيذي  االإداري  اجله�ز  وت�سكيل  التح�سيل،  �سم�ن�ت  وكذلك 

...الخ، وغري ذلك من االأمور املطلوبة، وهو م� ي�ستوجب االآتي:
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)اأ( �سرورة العدول عن طريقة التقدير اجلزايف عند ال�سك يف 

ب�تب�ع  وذلك  للعدالة،  حتقيقً�  تقدميه  عدم  اأو  ال�سريبي  االإقرار 

اأ�س�ليب علمية وري��سية بعيدة  طريقة »اخلر�ص« التي تعتمد على 

عن التقدير اجلزايف، وهذه الطريقة ت�سلح للتطبيق يف االأن�سطة 

املهن  الأ�سح�ب  ال�سريبة  وع�ء  وتقدير  واحليوانية  الزراعية 

واحلرف.

)ب( �سرورة االهتم�م بتنمية الوعي امل�يل لدى جمهور املمولني 

ب�خلزانة  ي�سر  ال�سريبي، مم�  التهرب  اأو  الغ�ص  لتقليل حم�والت 

الع�مة، وذلك ببث اجلوانب الدينية واخللقية احلميدة بربط مع�مل 

النظ�م ال�سريبي مب� ج�ء به االإ�سالم من نظم �س�حلة للتطبيق يف 

كل زم�ن ومك�ن.

)ج( �سرورة االهتم�م والعن�ية عند اختي�ر املوظفني ومدى توفر 

والرق�بة  لديهم،  والديني  اخللقي  االلتزام 

اأخالقي�ت  مبيث�ق  ورد  م�  واتب�ع  عليهم 

املح��سب واملراجع اخل�رجي للموؤ�س�س�ت امل�لية 

االإ�سالمية الذي مت اعتم�ده من جمل�ص مع�يري 

املح��سبة واملراجعة. 

كم� اأثبتت الدرا�سة اأن االإ�سالم غري م�سئول 

تطبيق  عدم  ب�سبب  ن�س�أت  م�سكالت  عن 

للنظ�م  وميكن  احلي�ة،  يف  ونظمه  مف�هيمه 

عالجه�  يف  فع�ل  بدور  ي�سهم  اأن  االإ�سالمي 

بهدف تهيئة البيئة واملن�خ لتطبيقه عن طريق 

وكذلك اخلراج، يف حتقيق  الزك�ة،  فقه وحم��سبة  اال�ستف�دة من 

وحلول  روؤى  تقدمي  يف  وامل�س�همة  للدولة  امل�لية  ال�سي��سة  اأهداف 

ت�س�عد يف عالج العيوب وامل�سكالت الك�منة يف ال�سرائب املب��سرة. 

توصيات الدراسة
مب�س�دره�  االإ�سالمية  ال�سريعة  اإىل  الرجوع  �سرورة   - اأواًل 
املختلفة من القراآن الكرمي وال�سنة النبوية ال�سريفة واآراء الفقه�ء، 

التي  ال�سليمة  امل�لية واالأ�س�ص املح��سبية  النظم  حيث يجدون فيه� 

ت�سلح لكل زم�ن ومك�ن.

الع�مة  امل�لية  وكت�ب  واأ�س�تذة  الب�حثني  تع�ون  يجب   - ثانيًا 
االأبح�ث  خالل  من  االإ�سالمية  ال�سريعة  فقه�ء  مع  واملح��سبة 

امل�سرتكة بني الفكر امل�يل واملح��سبي والفكر االإ�سالمي، حتى ن�سل 

اإىل م�لية ع�مة تنبني على اأ�س�ص �سليمة تفيد الع�مل االإ�سالمي يف 

�سئونه الدينية والدنيوية.

والو�س�ئل  الطرق  خالل  من  االإعف�ءات  �سي��سة  مت�بعة   - ثالثًا 
املختلفة يف النظرية والتطبيق، وتتنوع بني اإجراء الدرا�س�ت النظرية 

واال�ستبي�ن�ت العملية للم�ستفيدين من هذه االإعف�ءات للوقوف على 

معوق�ت اال�ستف�دة منه� واالختالالت التي يظهره� التطبيق العملي، 

وبذلك ميكن الوقوف على مدى ف�علية هذه االإعف�ءات وقدرته� على 

حتقيق اأهدافه� ومع�جلة اأوجه الق�سور اأواًل ب�أول.

ال�سريبية  االإدارة  لتطوير  ت�سريعي  رابعًا - �سرورة و�سع نظ�م 
من  وجه  اأكمل  على  دوره�  ت�أدية  من  لتتمكن  كف�ءته�  رفع  بهدف 

ونظ�م  ال�سريبي  املعلوم�ت  نظ�م  كف�ءة  رفع  على  العمل  خالل 

الفح�ص والربط والتح�سيل.

معي�ر  بتطبيق  االهتم�م  �سرورة   - خام�سًا 
»الزك�ة«  بعنوان   )9( رقم  امل�لية  املح��سبة 

الوارد �سمن مع�يري هيئة املح��سبة واملراجعة 

اأن هذا  امل�لية االإ�سالمية، خ��سة  للموؤ�س�س�ت 

املح��سبية  القواعد  و�سع  اإىل  يهدف  املعي�ر 

وقي��ص  الفري�سة  وع�ء  حتديد  حتكم  التي 

الوع�ء، وطريقة  تدرج يف حتديد  التي  البنود 

االإف�س�ح عنه� يف القوائم امل�لية املن�سورة.

فقه  بتدري�ص  االهتم�م  �سرورة   - �ساد�سًا 
امل�سرية  اجل�مع�ت  يف  الزك�ة  وحم��سبة 

ب�عتب�ره� م�دة اأ�س��سية جلميع طالب كلي�ت التج�رة واحلقوق. 

للتن��سق  املقرتح  ب�لنظ�م  ب�الأخذ  الب�حث  يو�سي   - �سابعًا 
والتك�مل بني الزك�ة وال�سرائب املب��سرة مل� يحققه ذلك من حتقيق 

الأهداف ال�سي��سة امل�لية للدولة.

وقد خل�ست الدرا�سة اإىل نتيجة مهمة هي: اأنه ال يكفي اأن تقرر 

ال�سريبية  االإعف�ءات  من  جمموعة  يت�سمن  معينً�  ت�سريعً�  الدولة 

اأن  يتعني عليه�  اإمن�  امل�لية،  �سي��سته�  اأهداف  ت�سمن حتقيق  لكي 

تت�أكد من توفر �سروط واإجراءات ه�مة لنج�ح هذه االإعف�ءات يف 

الن�سو�ص  �سي�غة  ح�سن  اأهمه�  ومن  به�،  املنوط  بدوره�  القي�م 

التطبيق،  عند  غمو�سً�  اأو  لب�سً�  يثري  ال  ووا�سح  دقيق  نحو  على 

واحل�لة  ال�سريبية  االإعف�ءات  ونوعية  بني طبيعة  التوفيق  وحتقيق 

االقت�س�دية ال�س�ئدة يف البالد.

 

يجب أن يتولى اإلشراف 

على الزكاة لجنة من كبار 

العلماء المتخصصين
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