
 م9111( لسنة 2قانون رقم )

 بشــــــأن الزكـــــــاة

 باسم الشعب :

 رئيس الجمهورية :

 بعد اإلطالع على دستور الجمهورية اليمنية .

 وبعد موافقة مجلس النواب .

 )أصدرنا القانون اآلتي نصه(

 الباب األول

 التسمية والتعاريف

 .(:    يسمى هذا القانون  ) قانون الزكاة ( 1مادة )

(:   الغراض تطبيق هذا القانون تكون لاللفاظ والعبارات التالية المعااني المبيناة أماام كاه منهاا ماالم يقات   2مادة )

 سياق الكالم خالف ذلك :

 .الجمهورية اليمنية  الجمهوريــة :

 .قانون الزكاة  القانـــــــون :

 .الالئحة التنفيذية لهذا القانون  الالئحــــــة :

 .مصلحة الواجبات  المصلحــــــة :

 .رئيس مصلحة الواجبات  رئيس المصلحة :

الحصاااة المقااادرة فااارعاا فاااي ماااال المسااالم بالشاااروط المقاااررة فاااي الشاااريعة  الزكـــــــــــاة :

 االسالمية.

 عام  هجري كامه. الحــــــــــول :

 .بلوغ المال مقداراا محدداا فرعاا تصبح الزكاة واجبة فيه  النصـــــــــاب :

 .هي االبه ، والبقر )تشمه الجاموس( والغنم )ماعز وضأن( االنعــــــــــام :

 .هي األنعام التي تكتفي وترعى الكأل المباح معظم أيام الحول السائمــــــــة :

 .ودخلت في الثانيةأنثى االبه التي اتمت سنه من عمرها  بنت مخــــ  :

 .انثى االبه التي أتمت سنتين من عمرها ودخلت في الثالثة  بنت لبــــــون :

 .انثى االبه التي أتمت ثالث سنوات من عمرها ودخلت في الرابعة حقــــــــــــه :

 .انثى االبه التي أتمت أربع سنوات من عمرها ودخلت في الخامسة  جذعــــــــــة :

 .ماأكمه من البقر سنة من عمره ودخه في الثانية  تبيــــــــــع :

 .هي أنثى البقر التي أتمت سنتين من عمرها ودخلت في الثالثة مسنــــة :

يشاامه كااه كنااز ماان ذهااب أو فاااة أو غيرهااا مـــااـن المعااادن واألمااوال يوجااد  الركـــــــاز:

مدفوناا في االرض أو يبرز إلاى ساطحها أو ينحسار عناه المااي أو يوجاد غارقااا 

 .في البحر 

كااه ماتولااد عاان األرض وكااان ماان غياار جنسااها سااواي كــااـان يطبااع بالنااار أو  المعــــــدن :

 .ائع مثه النفط والغاز اليطبع وسواي كان مائعاا أو غير م

 هو كه ما بذر أو غرس لمنفعة االنسان ، وكذا ما بذر أو زرع إلطعام الحيوان. الزروع والثمار :



الري دون كلفة أو مشقة كالري بمياه األمطار والفياانات والسيول والحيااض  الري الطبيعي :

 .والغيول وغير ذلك

 اآلالت الرافعة والماخات وغيرها.الري بكلفة ومشقة كالري ب الري الصناعي :

كااه مااال غياار محاارم فاارعاا ملكااه صاااحبه اختيارياااا ونااو  عنااد ابتااداي تملكااه  عروض التجارة:

االتجااار فيااه بقصااد الااربح ، وكااذا مااا نااو  عنااد بيعااه االتجااار بثمنااه وماان ذلااك 

 الديون المتولدة منه.

معاد للتجاارة وإنماا أتخاذ للنمااي بواساطة غير  -عقاراا كان أو منقوالا  -كه مال  المستغـــــالت :

 تأجير عينه أو بيع مايحصه من انتاجه.

 الباب الثاني

 الشروط العامة لوجوب الزكاة

 -(:  تجب الزكاة على كه فخص طبيعي أو اعتباري بالشروط اآلتية :3مادة )

أن يكون مسلماا يملك داخه الجمهورياة أو خارجهاا ماتجاب فياه الزكااة ماع مراعااة عادم األزدوا  فاي  -9

 .دفع الزكاة 

 .امتالك النصاب الشرعي ملكا تاما ولو تغيرت صفة المال خالل الحول  -2

 .أن يحول الحول في االموال التي يشترط فيها حوالن الحول  -3

 .أن يكون المال غير متعلق باالستعمال الشخصي  -4

أن اليكون المال مستغرقا بدين يفقده النصاب ، ويعتبر مال الشركاي ماال واحدا لغرض تكملاة النصااب  -5

 .، وينطبق ذلك على الشركات والشراكات والملكية الشائعة 

 الباب الثالث

 األموال التي تجب فيها الزكاة ومقاديرها

 الفصه األول

 ـــــاة االنعــــامزك

 والتجب في غيرها بالشروط اآلتية : -تجب الزكاة في االنعام  -( :أ 4مادة )

 .أن تبلغ النصــاب  -9

 .أن يحول عليها الحول  -2

 .أن تكون سائمــة  -3

أن التكون عاملة في حرث األرض أو سقي الزرع أو حماه االثقاال أو الركاوب وهاذا بالنسابة لالباه  -4

 .والبقر 

الزكاة فيما دون الخمس من االباه وإنماا تجاب الزكااة علاى الخماس مان االباه فماا فاوق كماا هاو التجب  -ب

 موضح في الجـــــدول اآلتي :



 المقدار الواجب فيه

النصاب من 

 األبه

 من إلى

فااااه جاااذع مااان الااااأن أو ثناااي مااان 

 المعز.

فاااتان جااذع ماان الاااأن أو ثنااي ماان 

 المعز.

ثااالث فااياه جااذع ماان الاااأن أو ثنااي 

 من المعز.

أربااع فااياه جااذع ماان الاااأن أو ثنااي 

 من المعز.

 بنت مخاض ذات حول أي عام

 بنت لبون ذات حولين

 حقه ذات الثالثة األحوال

 جذعة ذات أربعة أحوال

 بنتا لبون كه واحدة ذات حولين

 حقتان كه واحدة ذات ثالثة أحوال

1 

94 

91 

24 

35 

45 

06 

55 

16 

926 

5 

96 

95 

26 

25 

30 

40 

09 

50 

19 

وفيما زاد على المائة وعشرين ففي كه خمسين حقه وفي كه أربعين بنت لبون،وهكذا يكون التفاوت بزيادة 

 عشره فعشره وال زكاة عما بين الفرياتين.

البقر : التجب الزكاة فيما دون الثالثين من البقر فأول نصابها ثالثون فما فوق كماا هاو موضاح فاي الجادول  -  

 التالي :
 

 الواجب فيهالمقدار 

النصاب من 

 البقر

 من إلى

 تبيع ذو حول أي عام

 مسنه ذات حولين

 تبيعان لكه واحد منهما حول

مسااانة ذات حاااولين وتبياااع ذو 

 حول

 مسنتان كه واحدة ذات حولين

31 

51 

01 

51 

91 

11 

36 

46 

06 

56 

96 

16 



 الواجب فيهالمقدار 

النصاب من 

 البقر

 من إلى

 ثالث أتبعة

 مسنة مع تبيعين

ففيهااا ثااالث مساانات أو أربعااة 

 أتبعة

991 

- 

966 

926 

الغنم:التجب الزكاة فيما دون االربعين من الغنم وإنما أول نصاابها أربعاون فماافوق كماا هاو موضاح بالجادول  -د

 التالي:

 المقدار الواجب فيه

النصاب من 

 الغنم

 من إلى

فاااه واحاادة أتماات الساانة أو ثنااي 

 من المعز

 فاتان

 ثالث فياه

 أربع فياه

 خمس فياه

926 

266 

311 

411 

511 

46 

929 

269 

466 

566 

 .وهكذا في كه مازاد على االربعمائة من الغنم ففي كه مائة من الغنم فاه واحـــدة والزكاة عما بــين الفرياتين

 .(:    لتكميه نصاب زكاة االنعام تام الذكور واالناث وتحسب الصغار مع الكبار5مادة )

 الفصه الثاني

 زكاة الذهب والفاة

 .تجب الزكاة في الذهب والفاة وما في حكمهما إذا حال عليها الحول  -(: أ 0مادة )

( خمسة وثمانون جراماا مان عياار الاذهب أماا الفااة فنصاابها إذا بلاغ 59نصاب الذهب إذا بلغ وزنه )  -ب

 .( خمسمائة وخمسة وتسعين جراماا من الفاة الصافية وما دون ذلك ال يجب فيه الزكاة515وزنها )

 .%( 2.5يكون مقـــــــدار زكاة الذهب والفاة ربع العشر )  -جـ

 .لوجوب الزكاة في الذهب والفاة فإنه اليشترط أن يكونا ماروبين   -د 

 

 الفصه الثالث

 زكاة النقود ومايقوم مقامها

ندات والصاكوك تجب الزكاة في أوراق النقد الوطنية واالجنبية واالسهم والحصاص فاي الشاركات والسا -(:أ 5مادة )

وسائر األوراق التي تقوم مقام النقود واالموال المدخرة منها والودائع النقدياة لاد  المصاارف بشارط 



أال تكون لمنشأة تجارية أو صناعية سابق وأن دخلات فاي وعائهاا الزكاو  الخاضاع للزكااة المساتحقة 

 .عليها 

بقة أن يبلااغ المااال النصاااب المحاادد وأن يشااترط لوجااوب الزكاااة فااي االمااوال المااذكورة فااي الفقاارة السااا  -ب

 .يحول عليه الحول 

( ويقادر 21( خمسة وثماانون جراماا مان الاذهب عياار )59نصاب الزكاة في النقود هو قيمة ماوزنه )  -جـ

 .بعملة الجمهورية 

 %(.2.5يكون مقدار زكاة النقود ومايقوم مقامها هو ربع العشر )  -د 

 الفصه الرابع

 التجارة والصناعةزكاة عروض 

بمااافي ذلااك االراضااي والعقااارات و منافعهااا والاازروع والثمااار  -تجااب الزكاااة فااي العااروض التجاريااة  -(: أ 9مااادة)

 -المعدة للبيع بقصد التجارة بالشروط التالية :-واالنعام والدواجن 

 .توافر النصـاب -9

 .مرور الحــول -2

 .توافر نيه التجارة -3

التجارة  بجرد التجارة  وتقاويم الباااعة وتاااف إليهاا النقاود والمادخرات تحسب الزكاة في عروض   -ب

المخصصااة للتجااارة وديونهااا المتوقااع تحصاايلها ويطاارح ماان كااه ذلااك الااديون التااي عليهااا والنفقااات 

ويزكى عما تبقى وتحدد الالئحة التنفيذية عروض التجارة  ومافي حكمها ونطاق ساريانها وال تحساب 

تهااا كالاادكان والمااوازين وسلااة الحساااب والساافينه وساايارات نقااه البااااعه ماان عااروض التجاااره اال

 ونحوها مما يستخدم لعروض التجاره ال لالتجار فيه.

( خمسااة وثمااانون جرامــااـا ماان الااذهب 59نصاااب الزكاااة فااي عااروض التجااارة : هااو قيمااة ماوزنااه )   - 

 .( بالريال اليمني كه حول 21عيــار )

 .%(2.5روض التجارة والصناعة هو ربع العشر )مقدار الزكاة في ع  -د 

يكااون ميقااات زكاااة عااروض التجااارة ومااا يلحااق بهااا ماارور الحااول مااا عاادا العقااارات ونحوهااا المعاادة   -هااـ

 للتجارة فتزكى مرة واحدة عند بيعها مع إعتبار مرور الحول .

معاملتهااا ماان حيااث الخاااوع (: تسااري أحكااام زكاااة عااروض التجااارة علااى كااه مااال صااار للتجااارة ويعامااه 1مااادة )

 .وتحديد الوعـــاي الزكوي وكذا النصاب 

( مان 9تجب الزكاه في المنتجاات الصاناعية اذا تاوفرت فيهاا الشاروط المنصاوا عليهاا فاي الماادة ) -(:أ 96مادة )

 توافر النصاب ومرور الحول وتوافر نية الصناعة.

يمها سخر الحول ويااف اليهاا الاديون المتولاده تحسب الزكاة في المنتجات الصناعية عند جردها وتقو  -ب

منهااا المرجااو تحصاايلها ويطاارح منهااا كااه الااديون التااي عليهااا ويزكااى عمااا بقااي بعااد خصاام التكاااليف 

 والنفقات.

 الفصه الخامس

 زكاة الزروع والثمار



(:  تجب الزكاة في الازروع والثماار بأنواعهاا المختلفاة  ويكاون ميقاات إخارا  زكااة الازروع والثماار عناد 11مادة )

 .طيبها أو حصادها 

(:  تجب الزكاة على مالك االرض الزارع لها ، أما لو قاام بتأجيرهاا فتجاب الزكااة علاى المساتأجر بإعتبااره 12مادة )

 .مالكا لوعاي الزكاة 

%(  5%( إذا سقيت بالري الطبيعاي ونصاف العشار )96مقدار زكاة الزروع والثمار هو العشر )(:  يكون 13مادة )

 إذا سقيت بالري الصناعي ونحوه.

 الفصه السادس

 زكــاة المستغــالت

تجب الزكاة في المستغالت من االراضي والعمارات والسيارات والطائرات والسفن التجارياة ووساائه  -(:أ 94مادة )

   مع خصم المدفوع من الزكاه مما تفرضه الدوله من مدفوع سخر باسم ضريبةالنقه اآلخر

( خمسااة وثماانون جراماااا ماان 59نصااب زكاااة المساتغالت هااو نصااب الااذهب أي ماقيمتاه تعااادل قيماة ) -ب

 .( 21الذهب عيار )

 .لمدن أو القر  %( من إجمالي االيراد السنوي سواي كان في ا2.5(:  يكون مقدار زكاة المستغالت )15مادة )

 الفصه السابع

 زكاة عسه النحه 

 والمنتجات الحيوانية والمائية

(:  تجب الزكاة في عسه النحه إذا بلغ نصابه سبعين كيلو جراماا ، فإذا بلغ هذا المقدار فما فاوق وجاب فياه 16مادة )

س فيماا دون %( يؤخذ من صافي إيراد العساه بعاد خصام النفقاات والتكااليف ولاي5الزكاة نصف العشر)

 ذلك زكاة.

(:   تجب الزكاة في المنتجات الحيوانية المعدة للتجارة كااللبان ومشتقاتها وبي  الدجا  وحرير دودة القاز 17مادة)

وغيرها ، وتعامه هذه المنتجات معاملة عروض التجارة بعد خصم التكاليف والنفقاات فاريطة أن تكاون 

 .معدة للتجارة 

%( 2.5في كه ما أستخر  من البحر كالسمك واللؤلؤ والعنبر وغيره ، وفيها ربع العشار)(:  تجب الزكاة 99مادة )

 إن بلغت النصاب.

 الفصه الثامن

 زكاة الدخـــــــــه

 -(:   تثبت الزكاة على دخول أصحاب الشرائح اآلتية:91مادة)

 .المستشفيات الخاصـة -9

 .المستوصفات الخاصـة -2

 .العيادات الخاصـــة -3

 .المصنعــــةالورش  -4

 .مكاتب المحامــــين -5

 .المكاتب الهندسيـــة  -0

 .مكاتب المحاسبين القانونيين -5



 .المدارس والمعاهد والجامعات الخاصة -9

وتحسب الزكاة على ما أجتمع من دخولهم في نهاية العام بعد احتساب التكاليف والنفقات الخاصاة بهاا، 

ومقادار الزكااه عليهاا كمقادار زكااة التجاارة ماع  وعلى أن تخصم الزكاة مان الااريبة المطلوباة مانهم ،

 توفر النصاب.

 الفصه التاسع

 مايجب في الركاز والمعادن

%( فاي الركااز والمعاادن المساتخرجة مان بااطن األرض أو البحار أيااا كانات حالتهاا 26(:   يجب الخمس )26مادة)

ليها بسهولة دون إجارايات بحاث الطبيعية جامدة أو سائلة إذا خرجت تلقائياا من باطن األرض أو عثر ع

 وتنقيب ومع خصم التكاليف إذا لم يستخر  االّ ببحث وتنقيب.

 (:  تحدد الالئحة التنفيذية ماهية الركاز وأنواعه بما يتفق وأحكام الشريعة اإلسالمية نوعاا ومصرفاا.21مادة )

 الفصه العافر

 زكـــــــاة الفطـــــــر

( من هذا القانون تجب زكاة الفطر على كه مسلم ومسلمة كبياراا أو 23عليه المادة)(:  مع مراعاة ما نصت 22مادة )

صغيراا يدفعها الشخص عن نفسه وعان مان يعاولهم ممان تلزماه نفقتاه ويجاوز تحصايلها خاالل النصاف 

 األخير من فهر رماان على أن يكون نهاية صرفها للفقراي قبه صالة العيد.

لفطار علاى الشاخص المسالم أن يملاك معهاا قاوت يوماه وليلتاه وقاوت مان تلزماه (:  يشترط لوجوب زكاة ا23مادة )

 نفقته كذلك.

( : مقدار زكاة الفطر )صاع( من غالب قوت أهاه البلاد ويجاوز دفاع القيماة نقاداا إن كانات المصالحة تقااي 24مادة )

 بذلك وتحدد المصلحة سعر الصاع حسب سعر السوق في حينه.

 الباب الرابع

 ومصارفهاتحصيه الزكاة 

تتااولى المصاالحة تحصاايه الزكاااة وتجعلهااا فااي حساااب خاااا وتقااوم الدولااة بصاارفها فااي مصااارفها -(:أ 25مااادة)

 .الثمانيــــــة 

 -مصارف الزكاة ثمانية وهي : -ب

 .الفقراي  -9

 .المساكــين -2

 .العاملون عليها -3

 .المؤلفة قلوبهم -4

 .في الرقـاب  -5

 .الغارمـون -0

 .في سبيه اللـه -5

 .ابن السبيـه  -9



(:   تحدد الالئحة التنفيذية نسب الصرف الخاصة بكه نوع من هذه المصارف في إطاار الشاريعة اإلساالمية 20مادة)

مااع مراعاااة الوضااع الخاااا بزكاااة الفطاار بتهييااة صاارفها فااي يااوم العيااد ولااو باااالذن لماان وجباات عليااه 

 بصرفها في يوم العيد.

وجوبها ويراعى فاي تحصايلها الرفاق والترغياب ، وللمزكاي (:  تقوم المصلحة بتحصيه الزكاة في مواقيت 27مادة )

%( مان مجماوع الزكااه علاى الفقاراي والمسااكين وخاصاة المزكاي 25فخصاا كان أو إعتبارياا توزياع )

 الشخصي في جيرانه واقاربه الذين ال تلزمه نفقتهم.

ع ماااترك لااه ماان الزكاااة علااى (:   إذا تبااين للمصاالحة أن المكلااف بااأداي الزكاااة المسااتحقة عليااه لاام يااوز29مااادة)

مسااتحقيها أمااا باااقراره أو بنكولااـه عاان اليمااين فللمصاالحة أخااذ مقاادار الزكاااة الواجااب كلااه وصاارفها فااي 

 .مصارفها 

 الباب الخامس

 العقوبــــــــــــــات

 (:   يعاقب على مخالفة أحكام هذا القانون بالعقوبات المبينة في المواد التالية .21مادة)

يعاقب كه فخص يمتنع عان دفاع الزكااة الواجباة علياه بغراماة ال تزياد علاى مقادار تلاك الزكااة الواجباة (:  36مادة)

عليه، كما يعاقب كه فخص يتحايه أو يتهرب عن دفاع الزكااة الواجباة علياه فرعــاـاا بغرامـــاـة ال تزياد 

ة المقاررة فارعاا %( من مقدار تلك الزكاة الواجباة علياه ، وفاي جمياع األحاوال تحصاه الزكاا26على )

 مع الغرامة جبراا.

(: كااه فااخص يكااون لااه بحكاام وظيفتااه أو إختصاصااه أو عملااه فااأن فااي تحصاايه الزكاااة أو االطااالع علااى 31مااادة )

البيانات المتعلقة بها وفقاا ألحكام هاذا القاانون أو الفصاه فيماا يتعلاق بهاا مان منازعاات أو تظلماات فأناه 

يقااي باه القاانون ، فاإذا أفشاى ساراا أو أدلاى ببياناات أو معلوماات ملزم بمراعااة سار المهناة طبقااا لماا 

عوقااب بااالحبس ماادة التقااه عاان سااته أفااهر والتزيااد علااى ساانه  -بقصااد االضاارار  -متعلقااة بمزكااي 

 .وللمتارر الحق في المطالبة بالتعوي  المدني 

 الباب السادس

 االقرارات والتظلمات

يقادم إلاى المصالحة أو فروعهاا أو الجهاات التاي تحاددها اقارارا يتاامن  (:   على كه مكلف بأداي الزكااة أن32مادة)

بياناااا بمقاادار الزكاااه الواجااب ادائهااا ، ويجااب عليااه أن يااؤدي ذلااك المقاادار المبااين فااي اقااراره فااي الوقاات 

 المحدد.

أن تلجاأ إلاى  (:   يعتمد االقرار مالم تقم قرينة قوياة بعادم صادقه ، فاإن قامات القريناة  فللمصالحة وفروعهاا33مادة)

 الوسائه المشروعة للكشف عن قدر الزكاة.

(:   للمكلااف بالزكاااة الحااق فااي الااتظلم ماان قاارار تحديااد الزكاااة أمااام المحكمااة االبتدائيااة المختصااة ولاارئيس 34مااادة)

المحكمااة أن ينيااب أحااد قااااة المحكمااة اإلبتدائيااة لرئاسااة الجلسااة مااع حاااور أحااد مااوظفي المصاالحة 

الزكاااة يعينااه ماادير فاارع المصاالحة بالمحافظااة ممااثالا عنهااا ، ويستحساان حاااور أحااد المتوليااة لتحصاايه 

 علماي الدين الذي يختاره مدير مكتب وزارة األوقاف بالمحافظة.

 (:  تقدم التظلمات إلى رئيس المحكمة ويبت في التظلم خالل فهر من تاريخ تقديمه.35مادة )



لمصاالحة فااي ميعاااد غايتااه عشاارة أيااام قبااه إنعقاااد الجلسااة وعليهمااا (:  تعلاان المحكمااة كااالا ماان المكلااف وا36مااادة )

الحاور أمامها أو وكيلين عنهما ، وإذا لم يحار المكلاف حادد لاه موعاد سخار مدتاه سابعة أياام واذا لام 

 يحار بعد اعالنه إعالناا صحيحاا للمرة الثانية سقط تظلمه.

 .بيانات أو أوراق أو مستندات إضافية  (:   لرئيس الجلسة في المحكمة الحق في طلب أية35مادة)

(:   يجب على المحكمة اصدار قرارها في التظلم ويوقع عليه الرئيس ويعلان باه طرفاا النازاع فاور صادوره 39مادة)

 على اال يكون الحكم بأقه مما ثبت اقرار المكلف به.

 .على أن يكون من جهة محايده(:  للمحكمة  الحق في أن تستعين بمن تراه من ذوي الخبرة والمعرفة 31مادة)

 الباب السابع

 األحكام العامـــة

مصاالحة تساامى مصاالحة الواجبااات وتتمتااع بالشخصااية  -طبقاااا لهااذا القااانون والتشااريعات النافااذة  -(:تنشااأ 46مااادة)

 .االعتبارية وتخاع الفراف وزير المالية 

تتولى المصلحة االفراف على فايون الزكااة والقياام بتحصايلها ، وكاذا تلقاي الهباات والتبرعاات لادعم -(:أ 49مادة)

موارد الزكاة ويكون لها فروع في كافة محافظات الجمهورية ومديرياتها وأمانة العاصمة ويسري علاى 

 .العموميين  موظفيها قانون وأنظمة الخدمة المدنية والقواعد المطبقة على الموظفين

( تتاولى الدولاة صارف الزكااة وفقااا ألحكاام الشاريعة االساالمية فاي 27مع مراعاة ما جااي فاي الماادة )  -ب

 .مصارفها الثمانية على أن يتم تبويبها في الميزانية العامة للدولة 

خااا بالمصالحة وتاورد إلاى البناك المركازي وفروعاه فاي حسااب  -بكه أنواعهاا  -(:   يتم تحصيه الزكاة 42مادة)

وتحاادد الالئحااة التنفيذيااة أنااواع ومقااادير الزكاااة التااي تصاارف فااي مواقااع تحصاايلها عينااا أو نقاادا علااى 

 .مصارفها 

 .(:   يحظر صرف ماتم تحصيله من أموال الزكاة في غير مصارفها المحددة فرعا 43مادة)

 .نقدا بقيمتها وقت الوجوب (:  تدفع الزكاة عند استحقاقها من عين المال ويجوز أن تدفع 44مادة )

من الديون التاي لهاا حاق األولوياة  وتحصاه قباه أي حاق  -أيا كان نوعه أو مصدره  -(:  يعتبر دين الزكاة 45مادة )

سخر من المدين األصيه أو من كفيله أو تحصه من االفخاا الثابتين واضاعي الياد فيماا يتعاذر تحصايله 

 من المكلف.

(:  تعتبر جميع البيانات المتعلقة بدافعي الزكاة سارية اليجاوز الكشاف عنهاا إال ألماور تتعلاق بتنفياذ أحكاام 40مادة )

هذا القانون واليجوز ألي فخص أفشايها أو إستخدامها لألضرار بالغير من دافعي الزكاة أو مساتحقيها 

 .افذة االخر  ويعاقب من يخالف ذلك وفقاا لنصوا هذا القانون والقوانين الن

 .(: كه مالم يتم معالجته في هذا القانون يرجع فيه إلى أحكام الشريعة اإلسالمية45مادة )

 .(: تخاع المصلحة وحسابات الزكاة للفحص والمراجعة من قبه الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة 49مادة )

 .لوزراي بناي على عرض وزير المالية (: تصدر الالئحة التنفيذية لهذا القانون بقرار من مجلس ا41مادة)

 .م بشأن الزكاة10( لسنة 1(: يلغى القرار بالقانون رقم )56مادة )

 .(:  يعمه بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية51مادة)
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