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قانون اتحادي رقم ( )4لسنة 2003م
بإنشاء صندوق الزكاة
نحن زايد بن سلطان آل نهيان ،رئيس دولة االمارات العربية املتحدة،
بعد اإلطالع على الدستور،
وعلى القانون االتحادي رقم ( )1لسنة  1972بشأن اختصاصات الوزا ات وصالحيات الوز اء والقوانين ّ
املعدلة له،
ر
ر
وعلى قانون املعاشات والتأمينات االجتماعية الثادرة بالقنون االتحادي رقم ( )7لسنة ،1999
وعلى القانون االتحادي رقم ( )21لسنة  2001في شأن الخدمة املدنية في االحكومة االتحادية،
وبناء على ما عرضه وزير العدل والشؤون اإلسالمية واألوقاف ،وموافقة مجلس الوزراء ،وتصديق املجلس األعلى لالتحاد،
أصدرنا القانون اآلتي:

املادة ()1
تعريفات
في تطبيق أحكام هذا القانون ،يقصد بالكلمات والعبارات التالية املعاني املبنية قرين كل منها ما لم يقض سياق النص بغير ذلك:
 :دولة االمارات العربية املتحدة
الدولة
 :وزارة العدل والشؤون اإلسالمية واألوقاف (قطاع الشؤون اإلسالمية واألوقاف)
الوزارة
 :وزير العدل والشؤون اإلسالمية واألوقاف
الوزير
الصندوق
 :صندوق الزكاة
مجلس االدارة  :مجلس إدارة الصندوق
األمانة العامة  :األمانة العامة للصندوق

املادة ()2
ينشأ في الدولة صندوق يسمى (صندوق الزكاة) يتمتع بالشخصية االعتبارية واالستقالل املالي واإلداري ،وتكون له ميزانية مستقلة
ويلحق بالوزير

املادة ()3
يهدف الصندوق إلى:
 .1قبول أموال الزكاة وتنميتها وصرها في وجوهها املقررة شرعا وحسب أولوياتها.
 .2التوعية بفريضة الزكاة ودورها في الحياة.
 .3بث روح التكافل والتراحم بين أفراد املجتمع.

املادة ()4
يكون مقر الصندوق الرئيس ي في مدينة أبوظبي ،ويجوز بقرار من مجلس اإلدارة إنشاء فروع له في مدن الدولة.

املادة ()5
تتكون موارد الصندوق من:
 .1أموال الزكاة التي يرغب املسلمون في أدائها للصندوق مباشرة أو التي تحال إلى الصندوق عن طريق الجمعيات والهيئات
الخيرية أو أية جهة أخرى لصرفها في األوجه الشرعية ملستحقيها.
 .2التبرعات والهبات واإلعانات املقدمة من الغير والتي ال تتعارض مع أهداف الصندوق ويقبلها مجلس اإلدارة.
 .3ما يخصص للصندوق في امليزانية العامة للدولة من اعتمادات للصرف على النفقات اإلدارية املترتبة على الصندوق.
 .4األموال التي تنتج عن ممارسة الصندوق لألنشطة التي ال تتعارض مع أهدافه.

املادة ()6
يجوز النقل في أبواب امليزانية من باب إلى باب آخر بقرار من مجلس اإلدارة بناء على إقتراح رئيسه ،كما يجوز النقل من بند إلى بند آخر
في ذات الباب من أبواب امليزانية بقرار من رئيس مجلس اإلدارة بناء على إقتراح األمين العام.

املادة ()7
ً
تعتبر أموال الصندوق أمواال عامة ويعفى الصندوق من الرقابة املسبقة لديوان املحاسبة

املادة ()8
تبدأ السنة املالية للصندوق في األول من يناير وتنتهي في اليوم الحادي والثالثين من ديسمبر من كل عام ،كما تبدأ السنة املالية األولى
من تاريخ العمل بهذا القانون وتنتهي في الحادي والثالثين من ديسمبر من العام التالي.

املادة ()9
يكون للصندوق مجلس إدارة يشكل برئاسة الوزير وعدد من األعضاء يصدر بشئنهم وتحديد مكافآتهم قرار من مجلس الوزراء.
ً
وتكون العضوية في املجلس ملدة ثالثة سنوات قابلة للتجديد ،ويختار املجلس في أول اجتماع له من بين أعضائه نائبا للرئيس يحل محله
عند غيابه أو قيام مانع لديه.

املادة ()10
مجلس اإلدارة هو السلطة العليا املشرفة على أعمال الصندوق وتصريف أموره ويمارس جميع الصالحيات الالزمة لتحقيق أهدافه
وعلى األخص:
 .1تحديد السياسة العامة للصندوق واملوافقة على صرف أموال الزكاة في وجوهها املقررة شرعا وفتح الحسابات املصرفية.
 .2اتخاذ ما يلزم من وسائل الدعوة لتذكير املسلمين بحكمة فريضة الزكاة وحثهم على وجوب أدائها.
 .3التنسيق والتعاون بين الصندوق والجمعيات والهيئات الخيرية التي تتلقى أموال الزكاة لصرفها في األوجه املقررة شرعا.
 .4تعيين مدققي الحسابات وتحديد أتعابهم واملصادقة على تقاريرهم.
 .5إقرار مشروع امليزانية السنوية للصندوق وحسابه الختامي ورفعها إلى مجلس الوزراء العتمادها ،ويستثنى من ذلك موارد
الصندوق من أموال الزكاة فيختص مجلس اإلدارة باملصادقة على ميزانيتها وحسابها الختامي.
 .6إعداد الهيكل التنظيمي والئحة شؤون العاملين والالئحة املالية للصندوق وصدر بهم قرار من جلس الوزراء,
 .7إقتراح مشروعات القوانين املتعلقة بعمل الصندوق.
 .8تشكيل اللجان املنبثقة عن األمانة العامة.
 .9إصدار القرارات الالزمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.

املادة ()11
يجتمع مجلس االدارة مرة كل ثالثة أشهر على األقل وذلك بدعوة من رئيسه ،ويجوز لرئيس املجلس أن يوجه الدعوة كلما دعت الحاجة
إلى ذلك كما يجوز اجتماعه بناء على طلب ثلثا أعضائه على األقل.
وال يكون انعقاد املجلس صحيحا إال إذا حضره ثلثا عدد األعضاء على األقل وتتخذ القرارات بأكثرية الحاضرين وإذا تساوت يرجح
الجانب الذي منه رئيس الجلسة.

املادة ()12
ّ
يجوز ملجلس اإلدارى أن يشكل من بين أعضائه لجنة أو أكثر يعهد إليها ببعض اختصاصاته ،كما يجوز له أن يعهد إلى رئيس امجلس
أو أحد األعضاء القيام بمهنة محددة على أن يعرض ما يتوصل إليه هذا العضو على املجلس التخاذ ما يراه مناسبا.

املادة ()13
يكون ملجس اإلدارة أمانة عامة تختص بالتحضير الجتماعات املجلس ومتابعة تنفيذ قراراته والتنسيق بين الجهات بشأن ما يصدره
املجلس من قرارات وما يسند إليها من أعمال وتمارس على وجه الخصوص ما يأتي:
 .1اقتراح الخطط الكفيلة بإدارة وصرف أموال الصندوق.
 .2اقتراح النظم واللوائح الخاصة بأموال الصندوق.
 .3إعداد الهيكل التنظيمي للصندوق واألجهزة العاملة فيه.
 .4إقتراح النظم واللوائح الخاصة بأموال الصندوق.
 .5إعداد مشروع مشروع امليزانية السنوية والحساب الختامي للصندوق
 .6رفع تقارير مدققي الحسابات إلى مجلس اإلدارة
 .7رفع تقارير دورية إلى املجلس عن سير عمل في الصندوق.

املادة()14
تتبع األمانة العامة اللجنتان اآلتيتان:
 .1اللجنة الشرعية :تحتص بإبداء الرأي الشرعي فيما يتعلق بأحكام الزكاة والدعوة للتذكير بأحكام هذه الفريضة وتأديتها,
 .2لجنة الصرف :تختص بإعداد سياسات صرف أموال الصندوق وفق الوجوه الشرعية أو تنفيذا ملا يحدده دافعوا الزكاة.

املادة ()15
يكون للصندوق أمين عام بدرجة وكيل وزارة يصدر بتعينه مرسوم اتحادي بناء على اقتراح الوزير ويتولى تنفيذ قرارات املجلس ويكون
مسؤوال عن سير العمل في األمانة العامة ويمثل الصندوق لدى الغير وأمام القضاء.

املادة ()16
تعفى جميع املعامالت ودعاوى الصندوق من الضرائب والرسوم على اختالف أنواعها.

املادة ()17
يخضع العاملون املواطنون في الصندوق لقوانين وأنظمة الخدمة املدنية في الحكومة االتحادية إلى حين صدور نظام شؤون العاملين
في الصندوق ،كما يسري عليهم أحكام قانون املعاشات والتأمينات االجتماعية.

املادة ()18
تسري على العاملين من غير املواطنين في الصندوق العقود املبرمة معهم والئحة شؤون العاملين فيه وذلك فيما لم يرد به نص في هذه
العقود,

املادة ()19
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به بعد ستة أشهار من تاريخ نشره.

زايد بن سلطان آل نهيان
رئيس دولة اإلمارات العربية المتحدة
صدر عنا في قصر الرئاسة بأبوظبي:
بتاريخ 14 :ذى الحجة  1423ه.
املوافق 15 :فبراير 2003م

