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البوابة األكرث إنصافا للفقراء والمحتاجني تحت قبة الربلمان

قانون الزكاة والرعاية االجتماعية.. هل سريى النور قريبًا؟
ــالمية ــريعة اإلس ــابق وفقا للش ــال النواقص يف القانون الس ــو إكم ــد ه ــروع الجدي ــون: المش ¶ برلماني

ــرة الحاجة ــع دائ ــة ضرورة للحد من توس ــة االجتماعي ــزكاة والرعاي ــة: قانون ال ــؤون القانوني ــر الش ¶ وزي
¶ نائب رئيس الوزراء: القانون يأخذ يف االعتبار استفادة الشرائح االجتماعية المحتاجة من العائدات الزكوية

ــل االجتماعي ــتثمار وتعزيز التكاف ــع لالس ــة الموارد وداف ــرورة لتنمي ــون الزكاة ض ــوي: قان ــاء العل ¶ هن

ــزال قيد  ــة االجتماعية ال ي ــزكاة والرعاي ــون ال ــرشوع قان م
ــدل  ــط ج ــواب وس ــس الن ــا يف مجل ــة حالي ــة واملناقش الدراس
ــي إعداده  ــه وجديده, ودواع ــأن ماهية مضمون ــي بش مجتمع
ــزكاة أو الواجبات  ــم تحصيل ال ــود قانون نافذ ينظ يف ظل وج

الزكوية .
دواعي القانون 

ــس اللجنة  ــواب - رئي ــس الن ــو مجل ــي عض ــد الخوالن أحم
ــن  ــي م ــون يأت ــىل أن أي قان ــد ع ــة يؤك ــتورية والقانوني الدس
ــق الحكومة أن  ــن ح ــة كبرية وم ــه أهمي ــك أن ل ــة ال ش الحكوم
ــس ليطلع املجلس عليه  ــدم أي مرشوع ألي قانون إىل املجل تق
ــداً  لقبوله من عدمه ثم بعد  ــه من حيث املبدأ أوال تمهي ويناقش

ذلك يحيله إىل اللجان املختصة.
ــار إىل أن أهمية مرشوع قانون الزكاة والرعاية  الخوالني أش
ــز التكافل  ــدة أهمها تعزي ــل يف جوانب عدي ــة تتمث االجتماعي
ــون الزكاة ال  ــة، فمرشوع قان ــة موارد الدول ــي وتنمي االجتماع
شك أن له أهمية لدينا نحن املسلمني وتتوقف هذه األهمية من 
ــتتوصل إليها اللجنة املشرتكة من خالل  خالل النتائج التي س
اإلطالع عىل هذا املرشوع ومناقشته مع الجانب الحكومي ومن 
ثم تقديمه اىل قاعة مجلس النواب الذي بدوره له الكلمة األوىل 

واألخرية لقبول هذا املرشوع من عدمه.
إضافات هامة

عضو مجلس النواب- رئيس اللجنة الدستورية والقانونية 
ــني القانون األول  ــد الخوالني أكد أنه ال فرق ب ــس أحم يف املجل
ــد عدا بعض اإلضافات  ــة بما هو مقدم يف املرشوع الجدي مقارن
ــة، وقال  ــق خطوات مهم ــه عىل تحقي ــة من خالل ــث الدول تبح
:وهذه اإلضافات تتطلب األخذ والرد وتتطلب فتوى من علماء 
ــة متأنية حتى تخرج بنتائج  ورجال قانون ومختصني ودراس
ــد ذكرها الله يف  ــزكاة معروفة ملن وق ــد الجميع، مصارف ال تفي
كتابه ومذكورة يف السنة واملطلوب هو التحري يف هذا املوضوع 
ــؤولية دون تحيز أو تعصب أو  والوقوف أمام هذا املرشوع بمس

ميول اىل هذا الرأي أو ذاك.
إكمال النواقص

ــو لجنة  ــواب - عض ــو مجلس الن ــيل واصل عض ــور ع منص
ــه أهمية كربى، ويقول:  ــدل واألوقاف يرى أن هذا املرشوع ل الع
ــبحانه وتعاىل صنف فيه 8 أصناف، 2 تخص الفقراء  إن الله س
ــة األصناف  ــة لهم وبقي ــال لهم وال كفاي ــن ال م ــاكني الذي واملس
ــة قلوبهم  ــني عليها واملؤلف ــة العامل ــي تخص الدول ــتة فه الس

ــبيل هذا من  ــه وابن الس ــبيل الل ــني ويف س ــاب والغارم ويف الرق
اختصاص الدولة، فرشوط الزكاة الحول والنصاب وامللك التام 

وكل يشء مبني وواضح يف القرآن الكريم.
ــال واصل: إن قانون الزكاة موجود ولكن املرشوع الجديد  وق
ــص للقانون املوجود مثل الركاز  ــذا القانون هو إكمال النواق له
ــاج إىل تمعن  ــرشوع يحت ــذا فإن امل ــز يف األرض، ل ــو ما يرتك وه
وتريث يف مواد املرشوع وما هو حق الله يجب أن يؤدى وما كان 
ــا كان جزافا  ــي ألي أحد أن يعارضه وم ــه ال ينبغ ــق رشع الل وف
ــتمحص ما قيل واملجلس سيكمل ما  ــا فهناك لجان س أو قياس

تبقى.
ــراج قوانني كهذه ,  ــمح بإخ وعما إذا كانت ظروف البالد تس
يقول النائب عيل واصل :" إن العمل الترشيعي ال يجب التهاون 
ــاً إال ما آتاها  به ولكن العمل التطبيقي فنقول ال يكلف الله نفس

فالدين مرونة وليس تحجراً.
تنمية للمال واالستثمار 

ــول: كلنا نعرف  ــيايس تق ــوي عضو املجلس الس ــاء العل هن
ــالم وفرضها هو الخضوع ألوامر  ــزكاة ركن من أركان اإلس ان ال
ــبحانه وتعاىل لذلك ال بد من تفعيل قانون الزكاة لحسم  الله س
املوضوع وملا له من أهمية ومردود عىل مستوى الفرد واملجتمع 

وتنمية للمال ودافع لالستثمار وتكافل اجتماعي"..
ــتقاللية تحصيل الزكاة  ــة بحديثها "بأنه ال بد من اس منوه
ــط الرشعية، وتنظيم  ــتحقني وفقا للضواب ــا عىل املس وتوزيعه
ــة لدى  ــى تتولد الثق ــفاف حت ــكل ش ــا بش ــا ومصارفه إرادته
ــاد  املجتمع بحيث يتعاطى ويتجاوب  بدفعها، ومحاربة الفس

املسبق يف التعاطي مع مصارف الزكاة".
ــة االجتماعية  ــزكاة مع الرعاي ــص دمج ال ــبة ملا يخ وبالنس
ــكاليات  ــيواجه الكثري من اإلش ــرى العلوي ان "املوضوع س , ت
ــيؤدي إىل عدم الثقة والجدية للتعاطي  ــتقبال أهمها انه س مس
ــاالت الضمان  ــزكاة ال تغطي ح ــزكاة، باإلضافة إىل ان ال ــع ال م
ــاد كبري يف حاالت الضمان االجتماعي  االجتماعي فهناك فس
ــتحقة تنتفع  ــد حاالت وهمية كما ان هناك ارساً غري مس وتوج
ــب كبري من ِقبل  ــرث من حالة وهناك تالع ــا وارساً تصلها أك منه
املجالس املحلية يف رصف حاالتها فبالتايل ستتعرض مصارف 

الزكاة لفساد كبري وإشكاليات".
وظيفة الزكاة 

ــن املختار من  ــؤون القانونية الدكتور عبدالرحم ــر الش  وزي
ــزكاة والرعاية االجتماعية إىل  ــمية قانون ال جانبه يرجع "تس

ــون الزكاة  ــريا إىل "رضورة وجود قان ــربرات" ، مش ــن امل عدد م
ــري للوظيفة  ــن الرتاجع الخط ــد م ــة للح ــة االجتماعي والرعاي
ــبب تعطيل  ــلم بس االجتماعية للزكاة يف املجتمع اليمني املس
ــرة الحاجة والعوز  ــيع دائ رصفها يف مصارفها الرشعية وتوس
ــعودي  ــدوان الس ــل الع ــاً يف ظ ــع خصوص ــراد املجتم ــني أف ب
اإلماراتي ومن ورائهما  أمريكا والكيان الصهيوني عىل الشعب 
ــنة رسوله صىل الله عليه وعىل  اليمني ومخالفة كتاب الله وس
ــزكاة بوصفها ركنا من  ــلم فيما يتعلق بمورد ال آله وصحبه وس
ــد من قانون  ــم الفرائض، وال ب ــة من أه ــالم وفريض أركان اإلس

جديد للزكاة والرعاية االجتماعية يعيد األمر إىل نصابه".
استفادة المحتاجني 

من جانبه أكد نائب رئيس الوزراء لشؤون الخدمات محمود 
عبدالقادر الجنيد ، "األهمية التي يمثلها مرشوع قانون الزكاة 
ــداف التكافل االجتماعي  ــة االجتماعية يف تحقيق أه والرعاي

ــن  ــة أن يتضم ــا إىل أهمي ــرى.. الفت ــة األخ ــداف التنموي واأله
ــا يف املصارف  ــزكاة ورصفه ــل ال ــة تحصي ــر آلي ــون تطوي القان

الرشعية املحددة".
ــار إىل أن "مرشوع القانون سيأخذ يف االعتبار استفادة  وأش
ــة، وإنفاذ  ــن العائدات الزكوي ــح املجتمعية املحتاجة م الرشائ
ــع القوانني  ــات م ــن التناقض ــاٍل م ــل خ ــكل مكتم ــون بش القان

والترشيعات النافذة".
مقاصد شرعية

ــة  ــة االجتماعي ــج الرعاي ــالل دم ــن خ ــرشوع م ــدف امل ويه
ــزكاة إيرادا  ــة لفريضة ال ــق مقاصد رشعي ــع الزكاة إىل تحقي م
ــلطة الدولة يف تلقي وتحصيل وإدارة الزكاة  ومرصفا وتأكيد س
ــا يحقق مقاصد هذا  ــتحقيها بم والصدقات وتوزيعها عىل مس
الركن اإلسالمي وبما يحد من ظاهرة الفقر ومخاطر االنحراف 

وغريها من األهداف التي تعني املجتمع عىل العيش بكرامة.

ــبعة أبواب  ــرشوع يف ( 86 ) مادة موزعة عىل س ــح امل ويوض
ــمية والتعاريف واألهداف، زكاة املال وما يجب يف  تشمل التس
الركاز، زكاة الفطر، حرص وتقرير وتحصيل زكاة املال، مصارف 

الزكاة، العقوبات، وأخريا أحكام عامة وختامية.
مشاريع الزكاة

ويمثل املرشوع ترجمة ملضامني الرشيعة اإلسالمية الواردة 
يف نصوص القرآن الكريم واألحاديث النبوية الرشيفة املوجبة 
ــا والرشوط  ــا ومقاديرها ومصارفه ــددة ألنواعه للزكاة واملح

املتعلقة بهذا الخصوص.
ــة العامة للزكاة  ــرشوع املقدم من  الهيئ ــي أهمية هذا امل وتأت
ــباب  ــام بتدريب الش ــز واالهتم ــة للرتكي ــة االجتماعي والرعاي
القادرين عىل العمل من الفقراء واملساكني عىل الحرف اليدوية 
ــتثمار أموال  ــات الحرفية، باإلضافة إىل اس ــن والصناع أو امله

وعائدات الزكاة والصدقات يف مشاريع إنتاجية وخدمية.

يزال مرشوع قانون الزكاة والرعاية االجتماعية تحت قبة الربملان يف انتظار املوافقة عليه وإقراره، رغم مطالبة ال 
ــتورية والقانونية بصفة االستعجال،  ــتكمال اإلجراءات الدس ــرتكة من الربملان والحكومة  باس اللجنة املش
ــرا ملا يمثله القانون من أهمية يف تحقيق أهداف التكافل االجتماعي واألهداف التنموية األخرى، وتطوير آلية  نظ
ــح االجتماعية املحتاجة من العائدات  ــتفادة الرشائ ــل الزكاة ورصفها يف املصارف الرشعية املحددة ، واس تحصي

الزكوية، وإنفاذ القانون بشكل مكتمل خاٍل من التناقضات مع القوانني والترشيعات النافذة.
"الثورة" التقت بعدد من أعضاء الربملان والجهات الرسمية ذات العالقة لتسليط الضوء حول مرشوع  قانون الزكاة 

والرعاية االجتماعية .. إىل التفاصيل:

منصور عيل واصلأحمد الخوالين هناء العلوي د. عبدالرحمن املختار محمود الجنيد

ــان املبارك •  ــهر رمض ــل علينا ش يح
ــرة لتحصيل  ــة املق ــا اآللي ــام، م بعد أي

الزكاة؟
ــذا املعنى ولذلك  ــدرك ه ــة ت - وزارة اإلدارة املحلي
ــم توزيعه  ــات يف كتاب دوري وت ــداد تعليم ــت بإع قام
ــات بالخطوات  ــة املحافظ ــة العاصمة وكاف ــىل أمان ع
ــعارات  ــراءات معينة وإش ــن إج ــوب إتباعها م املطل
ــراءات الحرص  ــتكمال إج ــة للمكلفني ومن اس ومتابع
ــكيل  ــرص ال ــكيل ألن الح ــرص ال ــس الح ــي ولي الجزئ
ــد فقامت  ــداد وجه ــرية وإع ــات كب ــاج إىل إمكاني يحت
ــع األمانة  ــذا املوضوع وهي تتاب ــوزارة باإلعداد له ال
ــا بإجراءات  ــوم حالي ــي بدورها تق ــات الت واملحافظ

إلشعار املكلفني من خالل النزول امليداني.
ــات •  الصالحي يف  ــل  تداخ ــاك  هن

واالختصاصات فيما يتعلق بتحصيل 
ــوزارة  ــن ل ــف يمك ــة، كي ــوارد املالي امل

اإلدارة املحلية تجاوزها ؟
ــرتكة يف  ــوارد املحلية واملوارد املش ــبة للم - بالنس
الحقيقة ال توجد مشاكل إال فيما يخص موارد النقل 
ــة  ــض النقاط وحاليا يتم دراس ــي تتحصل يف بع والت
ــع أمانة  ــة م ــل وزارة اإلدارة املحلي ــن قب ــوع م املوض
ــف للمعنيني  ــا فيه من تعس ــة واملحافظات مل العاصم

بدفع املوارد.
ــكلت لجنة  ــوارد األخرى فقد ش ــبة للم أما بالنس
ــع  ــة والرف ــل دراس ــم عم ــة وق يف وزارة اإلدارة املحلي
ــة لحل هذا  ــا زال موضوع دراس ــلطات العليا وم للس

اإلشكال القائم.
ــد أي تداخل أو  ــة املوارد ال يوج ــبة لبقي أما بالنس
ــة مواردها  ــكل جهة معنية بجباي ــات ف أي اختصاص
ــت الزكاة  ــرتكة ليس ــوارد املحلية واملوارد املش ألن امل
ــا جهات مختصة  ــاك موارد خاصة تقوم به فقط فهن
ــم وغريها من  ــة والتعلي ــب والصحة والرتبي كالرضائ
ــل مواردها وكل جهة تقوم  الجهات األخرى بتحصي
ــابات املخصصة يف البنك املركزي  بالتوريد اىل الحس
ــواء كانت موارد محلية أو موارد مشرتكة فال يوجد  س

تداخل بالصورة الكبرية.
ــدود كما  ــكاالت يف تداخل الح ــاك يف إش ــا هن وربم
ــو حاصل بني أمانة العاصمة ومحافظة صنعاء فقد  ه
ــف لبعض  ــض اإلرباكات ونوع من التعس حصلت بع
ــكلة  ــق الحدود ولكن هناك لجنة مش ــني يف مناط املُزك
ــة نائب وزير اإلدارة املحلية لحل هذا اإلشكال  برئاس

يف أمانة العاصمة ومحافظة صنعاء.
ــت قبة •  ــزكاة تح ــون ال ــرشوع قان م

ــالت  التعدي ــرز  أب ــي  ه ــا  م ــان،  الربمل
ــذه  ه يف  ــا  أهميته ــا  وم ــة،  املطروح

املرحلة؟
ــري مرشوع قانون الزكاة مهم جداً ولكني  - يف تقدي
ــؤون  ــئلة لوزارة الش ــه بعض األس ــم توجي أرى أن يت
ــل مرشوعنا األصيل  ــة ألنها من قامت بتعدي القانوني
ــس الوزراء  ــوزارة وتم طرحه ملجل ــني دون علم ال مرت
ــىل الرغم من  ــوع إلينا ع ــواب دون الرج ــس الن ومجل
ــزكاة والرعاية  ــون ال ــرشوع لقان ــل م ــا بعم ــا قمن أنن
ــة الوفاق  ــام حكوم ــرتة طويلة أي ــن ف ــة م االجتماعي

الوطني ولكن ُجمد املرشوع تماماً.
ــني  ــل ب ــت أرى أن الفص ــري ال زل ــة نظ ــن وجه وم
ــة رضوري، ألن  ــة االجتماعي ــزكاة والرعاي ــون ال قان
ــىل موارد الزكاة وأن  ــلبي ع الدمج قد يعود باألثر الس
ــتقل تماماً ال عالقة  يتم عمل قانون خاص للزكاة مس
ــك الدويل  ــة خاصة وأن البن ــة االجتماعي ــه بالرعاي ل
والشؤون االجتماعية وصناديق الرعاية االجتماعية 

ترفض هذا الدمج وأنا أعترب ذلك خدمة للزكاة.
ــري من اإلخالل  ــة االجتماعية فيها كث ــون الرعاي ك
ــب كالم  ــن 90 ملياراً بحس ــارب م ــرصف ما يق وهي ت
ــر الصندوق وبهذا الدمج ُتحمل الزكاة ماال تطيق  مدي
ــكلة الفقر  ــل حلت مش ــة االجتماعية ه ــا الرعاي ثاني

ــكلة الفقر ال زالت  ــذا املبلغ عىل العكس تماما فمش به
يف ازدياد.

ــم •  ــه لدع ــة توج ــدى اللجن ــس ل ألي
ــك  ــباب وكذل ــة للش ــج التأهيلي الربام
ــاريع  واملش ــة  املحلي ــات  للمنتج

الصغرية؟
ــكلة الفقر ولذا  ــزكاة جاءت يف األصل لحل مش - ال
فإن هناك اآلن تطبيقات معارصة ملصارف الزكاة وهذا 
كان توجه الوزارة وهو أن نقوم بتغيري النظرة املعتادة 
ــارشة وهذه إحدى  ــزكاة تتم نقدا مب ــد الناس أن ال عن
ــارف الزكاة ترصف لغري  ــارف وقد حددنا أن مص املص
ــادر عىل العمل أما من كان قادراً عىل العمل فلدينا  الق
ــاريع مختلفة كالتدريب لهم يف عدة مجاالت ومن  مش
ــاج، بحيث يأتي بعد  ــائل اإلنت ثم نقوم بتمليكهم وس
فرتة يكون دافعاً للزكاة بدًال من أن يكون مستلماً لها.

ماذا عن آلية تنظيم تحصيل الزكاة • 
ــي  ــق الت ــا العوائ ــني، وم ــار املكلف لكب

تواجه ذلك؟
ــة بعملها  ــايض قامت اللجن ــام امل ــان الع - يف رمض
ــب الفنية يف زمن قيايس  ــًال وقد أعددنا كل الجوان كام
ــكر استثنائي من قبل الرئيس الشهيد  وقد وجه لنا ش
الصماد ورئيس الوزراء عىل هذا العمل لكن اصطدمنا 
ــع من أمانة العاصمة وبعض  عند التنفيذ برفض قاط
املحافظات ولهذا لم يتم التنفيذ وجمدت كل األعمال 

التي قمنا بها.
ــة •  العاصم ــة  أمان ــت  رفض ــاذا  مل

التنفيذ؟
ــبة  ــزكاة بالنس ــا فال ــحباً ملوارده ــا س - ألن فيه
ــىل اإلطالق يمكن  ــلطة املحلية تعترب أهم مورد ع للس
ــدات اإلدارية و100 %  ــدد من الوح ــل اىل 80 % لع تص
ــات الجمهورية  ــم مديري ــم املديريات كون معظ ملعظ
ــرتكة، فإذا  تعتمد عىل الزكاة يف مواردها املحلية واملش
ــن املوارد  ــب م ــزكاة دون إيجاد بديل مناس ــا ال أخذن
للسلطة املحلية قضينا عىل السلطة املحلية لذا البد 
ــلطة املحلية بمعنى آخر  من وجود موارد موازية للس
أنه عندما يقر قانون الزكاة البد من إقرار مادة تعوض 

ــل  ــى ال تتعط ــة حت ــوارد موازي ــة بم ــلطة املحلي الس
السلطة املحلية، فنحن إيراداتنا العام املايض وصلت 
إىل أكرث 15 ملياراً من دون معظم املحافظات املسيطر 

عليها من حكومة الفار هادي وجماعته.
هل هناك التزام من املعنيني بتوريد • 

املبالغ املحصلة اىل الحساب املوحد يف 
البنك املركزي؟

ــت بتوريد  ــوى الحديدة قام ــزم أحد س ــم يلت - ال ل
ــوارد محلية و50 %  ــال ألن الزكاة 50 % م 5 ماليني ري
ــا تحدثنا من  ــألة مهمة وكم ــرتكة وهذه مس موارد مش
ــزكاة  ــذ ال ــة إذا أرادت أن تأخ ــا ان الدول ــل وأعيده قب
ــلطة املحلية بما يوازي إرادات  فعليها أن تعوض الس

الزكاة.
ــار عىل •  ــدوان والحص ــر الع ــف أث كي

عملية تحصيل الزكاة؟
ــع  واملصان ــرشكات  ال ــن  م ــري  فالكث ــك  ش ــال  ب  -
ــزارع تدمرت حتى  ــات والبنى التحتية وامل واملؤسس
ــب العدوان لكن  حركة املتابعة والتحصيل تأثرت بس
ــف عىل اإلطالق بل  ــتمر لم يتوق العمل يف امليدان مس
ــام املايض 15  ــد تجاوزت الزكاة يف الع ــىل العكس فق ع
ملياراً وهو رقم لم يسبق أن تم تحصيله خالل الفرتات 

السابقة كلها.
ــن انعدام •  ــكون م ــني يش ــار املكلف كب

ــغ  ــاب مبال ــبي الحتس ــل املحاس الدلي
الزكاة، ملاذا ال تعده اللجنة؟

ــبي مهم جدا لكل يشء وقد  - وجود الدليل املحاس
شكلت لجنة من الوزارة ومن أمانة العاصمة وكنا عىل 
ــبب  ــن أمانة العاصمة هي الس ــك االنتهاء منه لك وش
ــالة  ــد وجهنا إليهم أكرث من رس ــة املرشوع وق يف عرقل
ــتكمال إجراءات الدليل  ــة العمل حتى يتم اس ملواصل
كون لديهم خربة ميدانية عملية تساعد يف تصحيح ما 
ــم رفضوا عىل الرغم من أنهم  إذا كان هناك خلل لكنه
ــل، خاصة وأن وجود  ــتفيدون أيضا من هذا الدلي مس
ــريفع إيرادات زكاة كبار املكلفني  الدليل املحاسبي س

بشكل واضح وكبري.
ــام •  أي ــل  قب ــر  أق ــواب  الن ــس  مجل

توصيات تقرير لجنة السلطة املحلية 
ــلطة  ــون الس ــات لقان ــأن الخروق بش
2000م،  ــنة  لس  (  4) ــم  رق ــة  املحلي
ــي هذه  ــا ه ــة، .. م ــه التنفيذي والئحت
الخروقات، وماذا يعني الربملان بعدم 

تهميش دور املجالس املحلية؟
ــة يف  ــلطة املحلي ــرة الس ــزت دائ ــة رك - يف الحقيق
مجلس النواب عىل موضوع تهميش السلطة املحلية 
ــابات خاصة  ــد املوارد لحس ــرت تحصيل وتوري وذك
ولكن املوضوع ليس بهذه الصورة وقد رشحنا لهم أن 
ــة ودورها ما زال قائما  ــلطة املحلية ما زالت قائم الس
لكن مشكلة العدوان والرضب املستمر أثر عىل الناس 
ــيل دون وجود أي  ــة أعضاء املجلس املح وعىل حرك

إمكانيات وهذا ال يعترب تهميشاً.
ــد فيها أي  ــة ال يوج ــوارد املحلي ــد علمي فامل وح
ــة، قد تكون هناك  ــابات خاص توريدات ُتورد اىل حس
ــات  ــض املحافظ ــودة يف بع ــات موج ــض الخروق بع
ــم التعقيب عليها  ــران وصنعاء وقد رفضناها وت كعم
ــوارد املحلية  ــرادات امل ــإن إي ــام ف ــل الع ــن باملجم لك
ــرتكة يتم توريدها للحسابات املعنية يف  واملوارد املش
ــه يف مجلس النواب  ــك املركزي وهذا ما تم طرح البن
ــن حريصون  ــن قبلهم ونح ــم عمل توصيات م وقد ت

عىل االلتزام بها.
ــون الخاص •  ــاذا عن مرشوع القان م

ــرت  تأخ ــاذا  ومل ــة؟  العاصم ــة  بأمان
ــل  وه ــه؟  علي ــة  املوافق ــة  عملي
ــن تداخل  ــيخفف م ــة س ــون األمان قان

الصالحيات أم سيعيقها أكرث؟
ــرد عىل  ــكان ال ــن باإلم ــدا ولك ــم ج ــون مه - القان
ــة ألن هناك مرشوع  ــة العاصم ــؤالكم من قبل أمان س
ــنوات  ــداده من قبل الوزارة قبل عرش س ــون تم إع قان
أو أكرث وتم رفعه ملجلس الوزراء ولكن ُجمد املوضوع 
ــة عليه أعتقد أنه  ــه اىل اآلن وعدم املوافق ــم يبت في ول

بحاجة إىل عدة مراجعات.
ــرتاتيجيات والخطط •  ــي االس ما ه

ــر العمل يف  ــتقبلية لتطوي اآلنية واملس
قطاع تحصيل املوارد املالية؟

- من ضمن الخطط املستقبلية هي عمل تعليمات 
ــراءات  ــوارد واإلج للم ــبة  بالنس ــة  املتابع ــة  لكيفي
ــتقبلية  ــاريع املس ــدى املش ــا وإح ــب اتخاذه الواج
ــل، أيضا البد من  ــرشوع قانون الزكاة مع وجود بدي م
ــدور قانون  ــرارات اتخذت عند ص ــر يف ق ــادة النظ إع
ــة ملتابعة تحصيل  ــداد أدل ــلطة املحلية وكذا إع الس

كافة أنواع الزكاة.
ــق •  وف ــا  حالي ــم  القائ ــل  العم ــل  ه

ــة واملالية أو  ــام الالمركزية اإلداري نظ
املركزية؟

ــه التنفيذية إىل  ــلطة املحلية والئحت ــون الس - قان
حد اآلن ما زال قائماً وفق نظام الالمركزية.

ــم املركزي •  ــع الدع ــن توزي ــاذا ع م
السنوي واملوارد العامة املشرتكة بني 

الوحدات اإلدارية؟
ــه ال  ــاً فإن ــة مالي ــروف الدول ــبب ظ ــف بس - لألس
يساعدها عىل إعطائنا دعما مركزيا عىل اإلطالق من 
ــنوات طويلة جدا وكان آخرها بعد 2011 تم دعمنا  س
ــبة  ــاراً وبعدها توقف تماما، أما بالنس ــغ 15 ملي بمبل
ــوم بتحصيل جزء  ــرتكة نحن نق للموارد العامة املش

من هذه املوارد.
كلمة أخرية تودون قولها؟• 

ــان الكريم أرى  ــهر رمض ــون عىل ش ــن مقبل - ونح
ــة لدفع الزكاة  ــارع الناس اىل الوحدات اإلداري أن يس
ــتحقة عليهم يف هذا الشهر، وإذا كانت هناك أي  املس
ــاإلدارة املحلية  ــفات ف ــاوزات أو تعس ــاء أو تج أخط
ــكاوى  ــي أي ش ــتعدة لتلق ــوزارة مس ــات ال وعملي

والتعامل معها بمسؤولية.

وزارة اإلدارة املحلية املواطنني إىل رسعة دفع الزكاة املستحقة عليهم خالل شهر رمضان املبارك الذي يحل علينا بعد ايام قليلة.دعت 
ــتعدة لتلقي البالغات  ــاعد لقطاع املوارد املالية رئيس اللجنة الفنية لزكاة كبار املكلفني محمد الثاليا: إن الوزارة مس وقال وكيل الوزارة املس
ــاع دائرة الفقر ، معاتبا وزارة الشؤون القانونية  ــفات.. وأكد " ان مرشوع قانون الزكاة مهم جدا للحد من اتس ــكاوى عن إي أخطاء أو تجاوزات أو تعس والش

بعدم العودة إىل وزارة اإلدارة املحلية لدراسة القانون قبل تقديمه للربملان.
ــاب املوحد باستثناء محافظة الحديدة ،  ــأن تداخل الصالحيات ، وعدم التزام املعنيني بالتوريد اىل الحس وتطرق الثاليا إىل العديد من املواضيع املهمة بش

كما تطرق الثاليا إىل ملفات عدة ذات االهتمام العام .. يف هذا اللقاء:

 محمد الثاليا لــ"ٹ":":

مشروع قانون الزكاة والرعاية االجتماعية 
يلبي ظروف املرحلة ويعطي الفقراء حقوقهم

إيراداتنا العام الماضي 
تجاوزت ١٥ مليارا في 

المحافظات التي تحت سلطة 
الجيش واللجان الشعبية

اللجنة الفنية واجهت مشكالت 
عدة أبرزها رفض أمانة 

العاصمة وانعدام بدائل للموارد 
الزكوية للسلطة المحلية

لم يلتزم أحد بالتوريد إلى 
الحساب الموحد باستثناء 

محافظة الحديدة وعلى 
الحكومة تعويض السلطة 
المحلية بما يوازي إيرادات 

الزكاة

ندعو المواطنين الى سرعة 
دفع الزكاة المستحقة 

خالل شهر رمضان واإلبالغ 
عن أي مخالفات أو 

تعسفات

ال توجد أي تداخالت 
بين الموارد المحلية 

والمشتركة وكل جهة 
معنية بتحصيل مواردها

لدينا برامج مستقبلية 
لتحسين متابعة الموارد 

وإعداد أدلة لمتابعة 
تحصيل كافة أنواع الزكاة

الدليل المحاسبي مهم 
جدا في مضاعفة التحصيل 
المالي ولكن اعتراض أمانة 
العاصمة تسبب من جديد 

بعرقلة المشروع

نحن مع الفصل بين الزكاة 
والرعاية االجتماعية كي ال 
تتحمل موارد الزكاة ما ال 

تطيق

يييييي أعد الملف/ أمل عبده الجنديببب

¶ العدوان تسبب بتدين العمل يف السلطة المحلية وتوقف الدعم المركزي لكننا تجاوزنا هذه المرحلة بنجاح


