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مـــــــادة  أولـــــــــــــــــــى:

1- تهــدف هــذه الالئحــة إلــى بيــان املراحــل التــي ميــر بهــا إصــدار القــرارات الدوليــة للمنظمة بنوعيها 
واملوثوقيــة  الشــفافية  وقواعــد  بأســس  املنظمــة  التــزام  يحقــق  نحــو  وعلــى  واحملاســبية،  الفقهيــة 

املؤسســية وااللتــزام املهنــي بشــأن مرجعيــة قراراتهــا وقبولهــا العــام.

2- جميــع مراحــل إعــداد وإصــدار قــرارات الــزكاة الدوليــة وتواريخهــا تخضــع إلدارة وإشــراف/ رئيــس 

مجلس اخلبراء، الذي يختص بصالحية حتديد املدد الالزمة إلجناز كل مرحلة بصورة موضوعية 
ومالئمــة ذلــك مــع متطلبــات القــرار وطبيعــة موضوعــه، مــع مراعــاة التناســق الزمنــي فــي إصــدار 

القــرارات مــا أمكــن، وبالتعــاون والتنســيق مــع اللجنــة العلميــة ومكتــب األمانــة العامــة.

مـــــــادة  ثانيـــــــــــــــــة:
يعتمــد إصــدار قــرارات الــزكاة الدوليــة علــى ثــالث غــرف علميــة داخــل منظمــة الــزكاة العامليــة، وحتــت 

إشــراف رئيــس مجلــس اخلبــراء، وهــي:
أوال: اللجنة العلمية:

نظــرا لطبيعــة القــرارات ) الفقهيــة ، احملاســبية ( التــي تصدرهــا املنظمــة، فقــد مت اعتمــاد جلنتــن 
علميتــن علــى النحــو التالــي:

1- اللجنــــــة الفقهيــة. 

2- اللجنــــة احملاسبية.
وتضــم كل جلنــة خبــراء متخصصــن فــي مجالهــا، وتســند إليهــا االجتماعــات الدورية إلعداد ومتابعة 
تطويــر وصياغــة مــواد القــرار والبيــان املتعلــق بهــا، وذلــك فــي كل مرحلــة مــن مراحلــه، ويتولــى متابعــة 

أعمالهــا ) أمــن ســر (.
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ثانيا: مجلس خبراء الزكاة:
يضــم مجلــس خبــراء الــزكاة مجموعــة مــن اخلبــراء املؤهلــن واملعتمديــن ) علميــا ( من منظمة الزكاة 
العامليــة فــي مجــال ) فقــه الــزكاة ومحاســبتها املاليــة ومقاصدهــا الشــرعية(، وتتنــوع دولهــم وتتعــدد 

تخصصاتهــم العلميــة مــا بــن الشــريعة والدراســات اإلســالمية، واحملاســبة املاليــة ، وفقــه القانــون.
ويتولــى مجلــس خبــراء الــزكاة مراجعــة وتطويــر مســودة مشــروع القــرار ثــالث مــرات عبر ثالث مراحل، 
وهــي: الورقــة البيضــاء، ثــم الورقــة الزرقــاء، ثــم االعتمــاد العلمــي النهائــي للورقــة اخلضــراء بعــد 

تعديــالت جلســة االســتماع.
ثالثا: الهيئة االستشارية:

 تضم الهيئة االستشــارية مجموعة من كبار العلماء املشــهود لهم في مختلف التخصصات العلمية 
احملاســبة  وعلمــاء  اإلســالمية،  الشــريعة  فقهــاء  مثــل:  املعاصــرة،  وتطبيقاتهــا  بالــزكاة  الصلــة  ذات 
املاليــة، وفقهــاء القانــون، حيــث تتولــى الهيئــة االستشــارية مراجعــة مســودة مشــروع القــرار ملرتــن 

وعبــر مرحلتــن همــا: الورقــة البيضــاء، ثــم الورقــة الزرقــاء. 



IZakat.org 6

الئحـة إصــدار قرارات الزكاة الدولية

مــــــادة   ثالثـــــــــــــــــة:
تعتمــد منظمــة الــزكاة العامليــة عنــد إعــداد وإصــدار قراراتهــا الدوليــة املتعلقــة بالــزكاة - فــي إطاريهــا 

الفقهــي واحملاســبي - ثمــان ) 8 ( مراحــل أساســية، وهــي مرتبــة طبقــا للشــكل اآلتــي:
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املرحلة األولــــــى:   الورقـــــــــــــــــة صفــــــــــــر

املرحلة الثانيــــــة:   االستكتــــــــاب العلمـــــــــي

املرحلة الثالثـــــة:   الورقـــــــــــــــة البيضـــــــاء

مــــــادة   رابعـــــــــــــــــة: 
تتضمن املراحل الثمان إلعداد وإصدار القرارات ما يأتي:

1- تقــوم اللجنــة العلميــة بتحديــد موضــوع القــرار ووضــع خطــة العناصــر املوضوعيــة األساســية، 
والتــي يسترشــد بهــا املســتكَتب فــي املوضــوع املكلــف بــه.

2- إعداد مسودة مشروع القرار بحسب صيغته املبدئية ) الورقة صفر (.

1-مخاطبــة باحثــن مــن ذوي االختصــاص والدرايــة مبوضــوع القــرار، وذلــك للكتابــة العلميــة طبقــا 
للعناصــر املوضوعيــة احملــددة.

2-تقــوم اللجنــة العلميــة بعــد اســتالم االســتكتابات بدراســتها وإعــادة دمــج مضامينهــا فــي ) الورقــة 
صفــر ( للقــرار، وذلــك متهيــدا للوصــول إلــى إعــداد مســودة مشــروع القــرار بورقتــه البيضــاء.

1-تقوم اللجنة العلمية بتطوير وتدقيق مسودة القرار وإصدار صيغة ) الورقة البيضاء (.

2-يقصــد بالورقــة البيضــاء: املســودة التحضيريــة األولــى ملشــروع ) القــرار (، متضمنــة نصــوص املــواد 
فقــط، وذلــك بعــد مراجعتهــا وتدقيقهــا مــن اللجنــة العلميــة املختصــة.

3-يتم إحالة الورقة البيضاء - للمراجعة والتعديل - إلى كل من: 

4-تســتقبل اللجنة العلمية املالحظات والتوصيات التي يقدمها األعضاء، وتقوم بدراســتها بهدف 
دمجها واالســتفادة منها متهيدا إلعداد مســودة مشــروع القرار بورقته الزرقاء.

الهيئة االستشارية مجلس خبراء الزكاة بأ
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1-تقوم اللجنة العلمية بتطوير وتدقيق مسودة القرار وإصدار صيغة ) الورقة الزرقاء (.

2-يقصــد بالورقــة الزرقــاء: املســودة التحضيريــة الثانيــة ملشــروع ) القــرار (، متضمنــة نصــوص املــواد 
مرفقــا بهــا البيــان والشــرح » املذكــرة اإليضاحيــة« معــا، وذلــك بعــد مراجعتهــا وتدقيقهــا مــن اللجنــة 

العلميــة املختصــة.

3-يتم إحالة الورقة الزرقاء - للمراجعة والتعديل - إلى كل من: 

بدراســتها  وتقــوم  األعضــاء،  يقدمهــا  التــي  والتوصيــات  املالحظــات  العلميــة  اللجنــة  4-تســتقبل 
اخلضــراء. بورقتــه  القــرار  مســودة  إلعــداد  متهيــدا  منهــا  واالســتفادة  دمجهــا  بهــدف 

1-تقــوم اللجنــة العلميــة بتطويــر وتدقيــق مســودة القــرار، ومــن ثــم تقــوم بإصــدار صيغــة ) الورقــة 
اخلضــراء (، وذلــك فــي ضــوء املخرجــات ونتائــج املراجعــات الســابقة.

2-يقصــد بالورقــة اخلضــراء: مســودة مشــروع القــرار بصيغتــه شــبه النهائيــة، متضمنــا نصــوص 
املــواد للقــرار، ومرفقــا بهــا البيــان والشــرح » املذكــرة اإليضاحيــة »، وذلــك بعــد مراجعتهــا وتدقيقهــا 

مــن اللجنــة العلميــة املختصــة.

1-يتــم اإلعــالن عــن تاريــخ وموعــد ) جلســة االســتماع (، وذلــك طبقــا لألحــكام الــواردة فــي ) الالئحــة 
التنفيذيــة جللســة االســتماع ( واملعتمــدة مــن مجلــس اإلدارة مبنظمــة الــزكاة العامليــة.

املرحلة ا لرابعـــــة:   الورقـــــــــــــــــة الزرقـــــــاء

املرحلة السادســة:   جلســـــــــــة االستمــــــــــاع

املرحلة اخلامسـة:   الورقـــــــــــــــــة اخلضــــراء

الهيئة االستشارية مجلس خبراء الزكاة بأ
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2-تســتقبل اللجنــة العلميــة املالحظــات والتوصيــات املقدمــة مــن املشــاركن عبــر جلســة االســتماع، أو 
الراغبــن بإرســال مالحظاتهــم وتوصياتهــم بشــأن القــرار ) كتابيــا (، ومــن ثــم تقــوم اللجنــة بدراســتها 

واالســتفادة منهــا، وذلــك متهيــدا العتمــاد القــرار علميــا بصورتــه النهائيــة مــن مجلــس اخلبــراء.

1-بعــد قيــام اللجنــة العلميــة باســتيفاء جميــع املالحظــات وإجــراء التعديــالت علــى مســودة مشــروع 
القــرار بورقتــه اخلضــراء يتــم إحالتــه إلــى رئيــس مجلــس اخلبــراء بصورتــه النهائيــة.

جميــع  قبــل  مــن  النهائيــة  بصورتــه  عليــه  واملصادقــة  االعتمــاد  إلــى  القــرار  مشــروع  إحالــة  2-يتــم 
األعضــاء فــي كل مــن: ) مجلــس خبــراء الــزكاة ، الهيئــة االستشــارية (، وبعــد انتهــاء املــدة املخصصــة 

لالعتمــاد يعتبــر عــدم الــرد إقــرارا وموافقــة علــى مضمــون القــرار.

3-فــي حالــة حتفــظ أو رفــض أي عضــو ألي قــرار - فــي هــذه املرحلــة - يتعــن عليــه إثبــات رأيــه كتابيــا، 
مــع بيــان التعليــل ) التســبيب ( الكافــي لذلــك، ويتــم اإلصــدار الرســمي للقــرار بعــد اســتبعاد أســماء 

األعضــاء املتحفظــن.

1-يتــم إحالــة مشــروع القــرار بصورتــه النهائيــة إلــى مكتــب األمانــة العامــة، والــذي يتولــى جتهيــز 
القــرار ومراجعتــه لغويــا وإخراجــه مــن النواحــي الفنيــة.

2-يتولى مكتب األمن العام اإلصدار الرسمي للقرار، واإلعالن عنه ضمن وسائل اإلعالم.

املرحلة الثامنــــــة:   اإلصــــــــدار الرسمـــــــــــي

املرحلة السابعــة:   االعتمـــــــــــــــاد العلمــــــي
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مـــــــادة  خامســــــــــــة:
يتضمن إصدار القرار ) الفقهي / احملاسبي (  العناصر اآلتية:

صفحـــة الغــــــالف 
بيــــــــــان  وتتضمــن 
ــوع ورقــــــــــــــم نــــــــــــــــــ

وعنــــوان القــــــــــرار 
وتاريــــــــــخ إصــداره

تعريــــــــــــــــــــــــــف 
مختصـــــــــــــــــــر 
مبنظمــــــــــــــــــــة 
الزكــــــــــــــــــــــــــــــــاة 
العامليـــــــــــــــــــــــة

بيـــــــــــان األعمـــــال 
يـــــــــــــــــة  لتحضير ا
للقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرار 
مؤرخــــة بحســب 

مراحلهــا

قائمـــــــــــــــــــــــــــــــــة 
بأسمــــــــــــــــــــــــــاء 
أعضــــــــــــــــــــــــــاء 
الهيئــــــــــــــــــــــــــة 
االستشاريــة

متهيـــــــــــــــــــــــــــــد 
القـــــــــــــــــــــــــــرار

قائمـــــــــــــــــــــــــــــــــة 
بأسمــــــــــــــــــــــــــاء 
أعضــــــــــــــــــــــــــاء 
مجلــــــــــــــــــــــــس 
اخلبــــــــــــــــــــــراء

نـــــــــــــــــــــــــــــــــــــص
ر  ا لقـــــــــــــــــــــــــــر ا
متضمنـــــــــــــــــــــا 
مــــــــــــــــــــــــــــــــــواده 

فقــــــــط

كلمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة
 األميـــــــــــن العــــــــام 
للمنظمــــــــــــــــــــــــــــــــــة 
مبناسبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــة
 إصـــدار القـــــــــــرار

بيــــــــــان القــــــــرار 
متضمنــــــا شرح 
وإيضاح وتوثيق 
مضامــــن مـــواد 

القـــــرار

فهـــــــــــــــــــــــــــرس 
القـــــــــــــــــــــــــــرار
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