
ا÷ريدة الر�سمية العدد )1194(

وزارة الأوقــاف وال�شــ�ؤون الدينيــة

قـرار وزاري 

رقـم 2017/355

ـــا يميــة لل ن ــة ال ار الال ســ باإ

ا�ستنادا اإ املر�سوم ال�سلطا رقم 99/6 بتحديد اخت�سا�سات وزارة الأوقاف والـ�س�ؤون الدينية ,

وبناء على ما تقت�سيه امل�سلحة العامة ,

ـــرر ـ

أولـــــ ــاد ا ا

يـعمل فـي �ساأن تنظيم الزكـــاة باأحكـام الالئحة املرفقة .

انيــــة ــاد ال ا

ض مع اأحكـامها . ى كــل ما يخالف الالئحة املرفقة  اأو يتعار يل

ــاد الثالـثــــة ا

ريدة الر�سمية  ويعمل به من اليوم التـا لتاري نـ�سر . ين�سر هذا القرار فـي ا

ـ  6 / 8 / 1438هـ ر  سـ

ــــ   3  / 5 / 2017 ـوا ا

سا اللـ ال اللـ ب حمم ب ع ع

وزيــــــــــــــر الأوقـــــــــــاف وال�ســــــــــــ�ؤون الدينيــــــــــــة
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ــا ـيميــة للـ ن ــة الـ الال

أو ســــ ا ال

ـــــات ـريـ ـ

ــاد  1 ( ا
فـي تطبـيــق اأحكـــام هــذ الالئحــة يكـون للكـلمات والعبارات التية املعنى املبني قريـن كـل 

منها  ما  يقت�ض �سياق الن�ض معنى اخر 

الـــــ�زارة : 

وزارة الأوقـاف وال�سـ�ؤون الدينية .

الـ�زيـــــر : 

وزيـــر الأوقـاف وال�س�ؤون الدينية .

يريــة   ا

املديرية العامة لالأوقاف وبي املال .

ــــر   ا ال

دائــرة الـزكــــاة باملديريــــة .

الزكـــاة : 

ـ�سـو�سـة بـالنيـة . �سو�ض لطائـفة  �سو�ض على وجه  ا�سم لكل ما يخرج من مال 

÷ـنـة الزكــاة : 

نة يتم ت�سكـيلها بقرار من الوزير فـي الولية اأو النيابة .

ســا  الن

 احلد الأدنى الذي و�سل اإليه املال  ووجب فـيه الزكـاة .

ايـة   ـ ـ ال

ا و�سل اإليه عد خارج ا�ستحقـاق الزكــاة  ويحـدد �سنويـا  احلد الأق�سى لدخل الفرد الذي اإ

بقرار من الـوزيــر . 
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ينيـة   ــا ال ال

زكــاة الزرو والثمار والأنـعام .

ســر  ا

و اخلا�ض بالزكــاة . امل�سارف والنوافذ الإ�سالمية املرتبطة بنظام الـوزارة الإلكـ

ــ   ا

ن وجب عليه الزكــاة ببلو الن�ساب . الفرد اأو املوؤ�س�سة 

انـــ ســـ ال ال

ــا نــة الــ يــم  ن

ــاد  2 ( ا

نــة للزكـاة تتكـــون مــن رئي�ض  ونائبه   ت�سكــل فـي كـــل وليــة اأو نيابــة بقــرار مـن الوزيــر 

 )14 6 �ستة اأع�ساء  ول يزيد على  ومن�سق للجنة  وعدد من الأع�ساء ل يقل عددهم عن 

2 ع�سوان  اأربعــة ع�ســر ع�ســوا  يتـــم ت�سميتهم بالتن�سيق مع وزارة الداخلية  وي�سم اإليهم 

5 خمــ�ض �سنــوات  وللجنة اأن ت�ستعني فـي اأعمالها  من الوزارة  ويـعـاد ت�سكيــل اللجنة كــل 

ن تتو�سم فـيه التقوى وال�سال  بعد موافقة املديريـة . مبن ترا منا�سبا 

ــاد  3 ( ا
نة الزكـاة توافر ال�سرو التية  يلزم فـي ع�سو 

ة فـي جمال الزكـاة . 1 - اأن يكـون من العدول امل�سهود لهم بالثقة  والدراية  واخل

نتني وع�سرين �سنة . 22 ا 2 - األ يـقـل عمر الع�سو عن 

3 - اأن يكـون من املقيمني الفعليني بالولية اأو النيابة .

ــاد  4 ( ا
نة الزكاة بالتي  تخت�ض 

 - العناية بفري�سة الزكـاة وفق اأ�س�ض �سرعية  وعلمية حديثة .

النظــام  خــالل  مــن  املواطنــني  مــن  املقدمــة  الزكاة  على  احل�سول  طلبات  بح   - 

بــذل  والتثبـــ مـــن توافـــر الأ�ســ�ض وال�سواب اخلا�سة  و اخلــا�ض  الإلك

بال�ستحقاق .
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 - اإعداد قوائم امل�ستحقني للزكــاة  ورفعها اإ الوزير لالعتماد .

 - ا�ستقبال الزكـاة العينية  وتوزيعها على امل�ستحقني بناء على القوائم املعتمدة .

ام   - التوعيــة بفريــ�سة الزكـــاة  ودورها فـي تنمية املجتمع اخلريي  واإعداد ال

الالزمة لذل  بعد موافقة املديرية .

ــاد  5 ( ا
نة الزكـاة بقرار من الوزيـر فـي احلالت التية  ت�سق ع�سوية 

 - اختالل �سر من �سرو الع�سوية الواردة فـي املادة  من هذ الالئحة .

 - ا�ستقالة الع�سو .

ياب الع�سو اأكـ من  خم�سة اجتماعات متتالية بدون عذر مقبول .  - 

الدائــرة  وموافقــة  راأي  اأخــذ  بعــد  الع�سو  بف�سل  اللجنة  امل�سببة من  التو�سية   -  

املديرية .

 - وفــــاة الـعــ�ســو .

الفة الع�سو لأحكام هذ الالئحة .  - 

ــاد  6 ( ا
ة اأ�سهر بدعوة من رئي�سها  اأو نائبه  ويجوز  ال  3 نة الزكــاة اجتماعا دوريا كـل  تعقد 

لبية الأع�ساء   ل مبوافقة اأ للجـــنة عقـــد اجتماعـــات طارئـــة متــى اقت�س ال�سرورة 

لثــــي الأع�ســـاء علـــى الأقـــل  علـــى اأن يكـــون  ويعتبــــر اجتمـــــا اللجـــنة �سحيحـــا بحـ�ســـور 

ـــ�سرا لكــــل اجتــما  يوقع من الرئي�ض  مــن بينهــــم الرئيـــ�ض اأو نائـــبـه  وتعــد اللجنة 

تاري  اأ�سبوعني من   2 الدائرة خالل مدة ل تتجاوز  بــه  واملن�سق  وتخــطر  نائبـــه   اأو 

انب الذي  لبية الأ�سوات  فاإن ت�ساوت يرج ا عقد الجتما  وتتخذ قرارات اللجنة باأ

ة ال�سرعية بامل�سرف فـي بع�ض امل�سائل  منه رئي�ض الجتما  كما للجنة ال�ستعانة بالهي

املتعلقة بالزكــاة  للوقوف على الراأي ال�سرعي حيالها .

ــاد  7 ( ا
نة الزكـاة نهاية كـل عام تقريـرا باأن�سطتها  وتو�سياتها  وتخطر به الدائـرة . تعد 
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الـــ ســ ال ال

ـــا سار ــا وم مــ الـ

ــاد  8 ( ا

مع الزكـاة وتوز وفقا لل�سواب التية 

1 - فت ح�ساب اأو اأكـ خا�ض بالزكـاة فـي اأحد امل�سارف العاملة فـي كل ولية اأو نيابة 

سة من خالل اإيداعــها  بنـــاء على خطاب من الوزيـر  وللمزكي اأداء زكـاته املفرو

مبا�ســرة فـــي ح�سابــات الوزارة العامة املخ�س�سة للزكـــاة  اأو فـــي ح�سابــات الزكـاة 

ونــي التــي  سة فـــي النظــام الإلكـ بالوليــة اأو النيابــة  وله اختيار احلالت املعرو

ب فـي اأداء الزكاة مبا�سرة لها  بالتن�سيق مع امل�سرف الذي يوجد به ح�ساب  ير

الزكـاة .

و اخلا�ض   - توز مبال الزكـاة على كـافة امل�ستحقني من خالل النظام الإلكـ

نة الزكـاة ت�سلم الزكـاة العينية فق  بالزكـاة املعمول به فـي الوزارة  وتتو 

من املزكني  وتوزيعها على امل�ستحقني  وفقا للمعايري الواردة فـي هذ الالئحة .

ــاد  9 ( ا
تتخذ اإجراءات احل�سول على الزكـاة وفق التي 

و املعد لت�سجيل طلبات   - يقـــوم مقـــدم الطلـــب بالت�سجيـــل فـــي النظــام الإلكـ

ة ال�ستمارات املعدة لذل م�ستوفـيا لكــافة بياناتها . الزكـاة  وتعب

دد مدى ا�ستحقاق كــل طلب  ــنة الـزكــاة جمــيع الطلبات امل�ستوفاة  و   - تــدر�ض 

وفقا لالأ�س�ض التية 

التثب من �سحة البيانات الواردة فـي ال�ستمارة املعدة لذل . اأ - 

األ يـزيـد دخل الفرد على حد الكــفاية . ب - 

ديد الطلبات امل�ستحقة للزكـاة  تفر اللجنة اأ�سماء امل�ستحقني فـي كـ�سف   - بعد 

يرفع اإ الـوزيـر  لالعتماد �سنويا .
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ــاد  10 ( ا
دد الوزارة - من خالل ميزانية الزكــاة - اأولوية  ومقدار ما ي�سرف من اأموال الزكاة 

و اخلا�ض بالزكاة  �سريطة األ يتجاوز  سوء معطيات النظام الإلكـ للم�ستحقني  على 

املبل امل�سروف لكـل حالة عـــن حــد الكـفايــة  ويتـــم ال�ســرف مــن ح�ساب الزكاة اخلا�ض 

بالولية اأو النيابة كـالتي 

ح�ساب  فـيه  يـوجـد  الذي  امل�سرف  طريـق  عن  للم�ستحق  املحـددة  املبال  ت�سرف   -  

ددها الوزارة . ل فـي املواعيد التي  الـزكــاة فـي الولية اأو النيابة  و

اأمــوال  النيابة  ترحــل  اأو  الولية  فـي  امل�ستحقني  كـافة قوائم  طية  فـي حالة ت  -  

الزكـــاة املتبقيـــة اإلـــى ح�سابـــات الـــوزارة العامـــة املخ�س�ســــة للزكــــاة ل�سرفهـا  وفقا 

11 من هذ الالئحة . لالليات املحددة فـي املادة 

10 ع�سرة فـي املائة من امليزانية ت�سرف للعاملني  وللوزارة تخ�سي�ض ن�سبة ل تزيد على 

دد كم�سروفات اإدارية للجان الـزكـاة . عليها  اأو 

ــاد  11 ( ا
تتو املديرية توزيع اأموال الزكـاة املودعة فـي ح�سابات الوزارة العامة املخ�س�سة للزكـاة 

على امل�ستحقني بـوليـات ال�سلطنة  وفقا لالتي 

فـــي ح�ساباتهــا  الزكــاة  مبال  تـــف  لــم  التي  النيابـــة  اأو  الوليـــة  فـــي  امل�ستحقيـــن   - 

طيــة الطلبــات امل�ستحقــة للزكــاة  وفقــا لل�ســرو وال�سوابــ املن�سـو�ض عليها  لت

فـي هذ الالئحة .

لأي من احلالت التية   - 

اأ - املت�سرريـن من الكـوار .

ض اخلبيثة  وامل�ستع�سية . يــر القادريـن من امل�سابني بالأمرا ب - 

ري القادريـن من الطالب داخل ال�سلطنة . ج - 

ري مع�سية . ـارمـني فـي  د - ال

هـ - تـزويـ الفقراء  وامل�ساكـني .
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ســ الرابــ  ال

ـــورات ـ ــات وا ـ الوا

ــاد  12 ( ا

ــــة البيانــــات اخلا�ســـة  يلتـــزم مقـــدم طلــب احل�ســـول علـــى الزكـــاة بتحــري الدقــــة فـــي تعب

بــوت عـــدم �سحـــة تـــل البيانـــات يحـــال املخالـــف  بال�ستمارات املعدة لذل  وفـــي حــال 

هــة الق�سائيـــة املخت�ســـة  وتعتبـــر كـافـــة البيانــات املقدمــة من طالبي احل�سول  اإلــى ا

على الزكـاة �سرية  ول يجوز الكـ�سف عنها اإل لأ�سباب تتعلق بتنفـيذ اأحكـام هذ الالئحة  

اأو تنفـيذا حلكم اأو اأمر ق�سائي واجب النفا .

ــاد  13 ( ا

ات جمع الزكـاة باأي و�سيلة كان  ومع عدم الإخالل  يحظر على الأفراد واملوؤ�س�سات والهي

رامة اإدارية على املخالف لأحكـام هذ الالئحة  ض  زائية  للوزارة فر باأحكـام امل�سوؤولية ا

1000 األـف ريال عما . ل تـزيـد على 
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