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هيئة الزكاة والضريبة والجمارك

الغـرض مـن هـذا الملخـص: هـو إعطـاء تصـور مجمـل عـن اإلصـدار 
بتصرف يسير ال يغني عن الرجوع إلى الكتاب، وال يعبر بالضرورة عن 

عباراته.
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تعريف موجز باإلصدار

أصل هذا الملخص: هو اإلصدار العلمي الثاني من هيئة الزكاة والضريبة والجمارك.

المؤلف: من إعداد هيئة الزكاة والضريبة والجمارك

التلخيص: أعدت وكالة البحوث واالستشارات الزكوية منهًجا لتلخيص هذا اإلصدار.

الكتـاب: جبايـة الـزكاة فـي المملكـة العربية السـعودية، إصدار توعوعي تصدره هيئة الـزكاة والضريبة والجمارك ُيعنى 
بالتعريـف بمفهـوم الـزكاة ومنزلتهـا وآثارهـا، ودور الدولـة فـي جبايتهـا، وطريقـة الهيئة في حسـاب الـزكاة، والمرتكزات 

التي قامت عليها هذه الطريقة، مع اإلشارة إلى االختيارات الفقهية في ذلك.

والجمـارك  والضريبـة  الـزكاة  هيئـة  مـن  إثـراًء  المطبـوع  هـذا  يأتـي 
ا، وال ُيعـدُّ محتواه ملِزًما  للمحتـوى الزكـوي، وال يعـدُّ مسـتنًدا نظاميًّ

للهيئة.
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 تقديم
 بقلم معالي الشيخ

أ. د. عبد الله بن محمد المطلق

نا محمٍد وعلى آله وصحبه أجمعين.  م على نبيِّ ى الله وسلَّ الحمُد لله ربِّ العالمين، وصلَّ
أما بعد:

فإنَّ مما جاءت به شريعُة اإلسالم، وجعلْته من مبانيها العظام: شعيرة الزكاة، التي هي أحد أركان اإلسالم الخمسة، 
وقـد تـواردت النصـوص الشـرعية فـي الكتـاب والسـنة علـى تأكيـد منزلتهـا وفضلهـا، وذكـر أحكامهـا وتحديـد صفـات 
المسـتحقين لهـا، والتحذيـر مـن تركهـا والتهـاون بها، ومما يؤكد شـرفها أنها قرينة الصـالة في كتاب الله، وأن النبي ملسو هيلع هللا ىلص 

ى إقامة الُجَمع والجماعات. ى قسمتها بنفسه، كما تولَّ تولَّ
وإن مـن األعمـال التـي تتحقـق بهـا مقاصـد الشـرع فـي فـرض الـزكاة: جباية ولـي األمر - أومـن ينيبه- للـزكاة، فقد كان 
ـعاَة إلـى أطـراف البـالد لِجبايتهـا، ويوصـي بهـم، وكان النـاس يدفعونهـا لموظفيـه  النبـي ملسو هيلع هللا ىلص ينتصـب لذلـك، ويبعـث السُّ
عليـه الصـالة والسـالم، وتبعـه فـي االنتصـاب لهذه الوالية: خلفاؤه الراشـدون رضي الله عنهم، ثـم تعاهدها الوالة من 
ل الـزكاة بعدٍل وانضباط، وليسـُهل على  اهـا، لُتحصَّ بعدهـم، وتعاهـد العلمـاُء الـوالَة بنصحهـم بإقامتهـا، وعـدم تركهـم إيَّ

أصحاب األموال حساب زكاة أموالهم، وأدائها للمستحقين، لتبرأ ذمتهم الشرعية في أداء الزكاة.
وقـد قـررت المراسـيم الملكيـة الكريمـة فـي المملكة العربية السـعودية، والتنظيمات المعنيـة – ومن آخرها التنظيم 
الصـادر بقـرار مجلـس الـوزراء رقـم )465( بتاريـخ 1438/7/20هــ- تولـي »هيئة الـزكاة والضريبة والجمـارك« أعمال جباية 
الزكاة، وقد اعتنت الهيئة بإصدار اللوائح والقواعد، واألدلة اإلرشادية والمنشورات التوعوية، التي تسهم في تعزيز دور 

الزكاة في المجتمع، وتحقيق المقاصد الشرعية بصرفها في تغطية احتياجات المستحقين لها.
فـي  الـزكاة  لجبايـة  الشـرعي  »الدليـل  والجمـارك:  والضريبـة  الـزكاة  هيئـة  أصدرتهـا  التـي  التوعويـة  األعمـال  ومـن 
المملكة العربية السعودية«، وهو دليٌل شرعيٌّ ُيعنى بالتعريف بأحكام الزكاة ومقاصدها، وطرق حسابها في الهيئة، 
والمسـتندات الشـرعية لهذه الطريقة، مع اإلشـارة إلى االختيارات الفقهية، وفتاوى جهات االجتهاد الشـرعي الجماعي 

وقراراتها المتعلقة بذلك.
وقد اطلعُت على الدليل، فسرني ما فيه من تحرير عدد من القضايا الزكوية، التي تهم الباحثين في المجاالت الشرعية 
فيـن معلومـاٍت شـرعيًة واضحـًة وكافيًة في  والنظاميـة والمحاسـبية فـي فقـه ومحاسـبة الـزكاة، وأرى أنـه يقـدم للمكلَّ
أداء هذه الفريضة، ويسـهم في تغطية احتياج المكتبة الشـرعية لمرجع متخصص في فقه الزكاة وطرق حسـابها، مما 
يثمر - إن شاء الله - في تطوير مجال البحث الشرعي في هذه القضايا، والذي سينعكس بإذن الله على تطور تطبيقات 

جباية الزكاة.
وإن هيئـة الـزكاة والضريبـة والجمـارك إذ تطـرح هـذا الدليـل، فإنهـا ترجـو من الله أن ُيكتب له القبـول، وأن يكون نافًعا 
للمتخصصيـن والمهتميـن، وموضًحـا للقضايـا المهمـة فـي الـزكاة، ومجيًبا على بعض اإلشـكاليات العملية، مما يزيد من 

درجة التزام المكلفين الطوعي بها.
هـذا وأسـأل اللـه عـز وجـل أن يوفـق الجميـع لمـا يحـب ويرضـى، وصلـى اللـه وسـلم وبـارك علـى نبينـا محمـد وعلـى آله 

وصحبه أجمعين.
وبالله التوفيق
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لماذا هذا الكتاب؟

جبايـة الـزكاة وصرفهـا علـى المسـتحّقين مـن المهـام األساسـية للدولـة التـي نص عليهـا النظام األساسـي للحكم في 
المملكـة العربيـة السـعودية، الصـادر باألمـر الملكـي رقـم أ/90، بتاريـخ 1412/8/27هــ، حيـث جـاء فـي المـادة )الحاديـة 

والعشرين(: )ُتجبى الزكاة، وُتنفق في مصارفها الشرعية(.
وقد أعدت وكالة البحوث واالستشارات الزكوية بهيئة الزكاة والضريبة والجمارك هذا الكتاب بغرض تقديم معلوماٍت 
ف بأحكام الزكاة ومقاصدها، وطرق  شرعية واضحة حول المفهوم العام للزكاة في الهيئة، فهو بمثابة دليٍل شرعّي يعرِّ
حسـابها في الهيئة، ويبين المسـتندات الشـرعية، واألسـس المحاسـبية، والمستندات النظامية التي ُبنيت عليها، داعًما 
ذلك باالختيارات الفقهية، ليسـهم بذلك في تغطية احتياج المكتبة الشـرعية لمرجع متخصص في فقه زكاة المنشـآت 
التجارية وطرق حسابها، مما يثمر - إن شاء الله - في تطوير مجال البحث الشرعي في هذه القضايا، ويسهم أيضا في 
رفع الوعي بفقه حساب الزكاة، ويساعد في رفع االلتزام الطوعي بها، والذي سينعكس بإذن الله على تطور تطبيقات 

جباية الزكاة.
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مفهوم الزكاة، ومنزلتها، وآثارها

الـزكاة: تسـتعمل فـي اللغـة علـى عدة معان، منها: الطهارة، والنماء، والصـالح والتنعم، وكل هذه المعاني متحققة 
في شعيرة الزكاة، إذ يحصل بها نماء المال، كما قال النبي ملسو هيلع هللا ىلص: »ما نقصت صدقة من مال«، وبها يتطهر ُمخِرُجها من 

ّح، كما قال تعالى: نث   ڱ   ڱ   ڱ   ڱ   ں   ں p      مث. َدَنس المعصية، ومساوئ النفس، كاأَلَثَرة والشُّ

ر شرًعا، في مال معين، ألصناف مخصوصة، على وجه مخصوص(. أما الزكاة في الشرع: فهي )نصيٌب مقدَّ

وأصول األموال الزكوية أربعة، وهي: 

E  .النقدان: )الذهب، والفضة(، وسائر النقود

E  .عروض التجارة

E .بهيمة األنعام

E .الخارج من األرض

ومسـتحقو الزكاة ثمانية أصناف، وهم المذكورون في قوله تعالى: نث   ڻ   ڻ   ڻ   ۀ   ۀ   ہ   ہ   
ہ   ہ   ھ   ھ   ھ   ھ   ے   ے   ۓۓ   ڭ   ڭ   ڭڭ   ۇ   ۇ   ۆمث.

المقاصد الشرعية واآلثار االقتصادية للزكاة:

للزكاة مقاصد شرعية وآثار اقتصادية كثيرة، منها:

Y :تطهير المال وتطهير المزكي

قال تعالى: نث   ڱ   ڱ   ڱ   ڱ   ں   ں p      مث.

Y :المواساة والتكافل بين الناس

ا لخلـة المحتاجيـن وإعانـة للغارميـن العاجزيـن عـن الوفـاء بديونهـم، وفـي ذلـك تحقيـٌق  إذ فيهـا مواسـاة للفقـراء وسـدًّ
لالسـتقرار واألمن ألفراد المجتمع؛ وبذلك كانت الزكاة سـبًبا للتراحم بين الناس.

Y :نماء مال المزكي

قال تعالى: نث   ڌ   ڌ   ڎ   ڎ   ڈ      مث، أي ينميها ويكثرها.

Y :نماء االقتصاد

وذلـك مـن خـالل تـداول األمـوال بيـن أفـراد المجتمـع وعدم احتكارها بيـن األغنياء، قـال تعالـى: نث   ڳ   ڳ   ڱ   ڱ   ڱ   ڱ   
ں      مث، فوجـود المـال فـي أيـدي أكثـر المجتمـع يسـهم فـي تمكين الفقراء من االسـتهالك، وبالتالي ازديـاد الطلب على 

المنتجات، ويقابل ذلك زيادة اإلنتاج، وإتاحة الفرص الوظيفية لأليدي العاملة في هذه المجاالت.

Y :تشغيل الموارد االقتصادية

وذلك بتحفيز التجار على تقليب أموالهم للحفاظ عليها من التناقص بالزكاة مع مرور الزمن.
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شروط وجوب الزكاة:

Y :اإلسالم

لقوله سـبحانه وتعالى: نث   ڱ   ڱ   ڱ   ڱ   ں   ں p      مث، فالله سـبحانه وتعالى أمر النبي ملسو هيلع هللا ىلص بأخذ الزكاة من أهل 
اإلسالم.

Y :تمام الملك

لقولـه سـبحانه وتعالـى: نث   ڱ   ڱ   ڱ   ڱ   ں   ں p      مث، وإضافـة األمـوال إليهـم يفيـد حصـول الملـك المطلـق، 
وتمام الملك هو اسـتقراره، مع القدرة على تنمية المال، حتى وإن كان خارًجا عن يده أو ال يسـتطيع التصرف فيه على 

جميع الوجوه، وبناًء على ذلك فإن شرط تمام الملك يتوقف انعقاده على تحقق ثالثة أوصاف، وهي:
E .الوصف األول: تعيين المالك

E .الوصف الثاني: ثبوت أصل الملك واستقراره

E .الوصف الثالث: القدرة على تنمية المال

ا، ويتحقق حينئذ شرط وجوب الزكاة فيه. فإذا تحققت هذه األوصاف الثالثة اعُتبر المال مملوًكا ملًكا تامًّ
ومراعـاة لهـذا الشـرط فقـد قـررت الالئحـة التنفيذيـة لجباية الزكاة وجوب الزكاة في األسـهم المعـدة للمتاجرة، وعدم 

وجوب الزكاة في الوديعة النظامية.

بلوغ النصاب:
النصاب هو الحد األدنى الذي تجب فيه الزكاة، ودليله قوله ملسو هيلع هللا ىلص: »َلْيَس ِفيَما ُدوَن َخْمَسِة َأْوُسٍق َصَدَقٌة..«. فالزكاة 

ال تجب إذا لم يبلغ المال الحّد األدنى، وهو النصاب الذي تجب عنده الزكاة.

Y :مضي الحول

وهـو مضـي سـنة قمريـة )354 يوًمـا( علـى اسـتقرار ملـك المـال للمزكـي، وبلـوغ المـال النصـاب، فـإذا زال ملكـه خـالل 
الحول فال تجب عليه الزكاة، ولو عاد بعد ذلك، وكذلك لو نقص ملكه خالل الحول عن النصاب، وهو من شروط الزكاة 
ى َيُحوَل َعَلْيِه اْلَحْوُل«، وإذا حصلت زيادة من  المجمع عليها عند الفقهاء رحمهم الله، لقوله ملسو هيلع هللا ىلص: »اَل َزَكاَة ِفي َماٍل َحتَّ
نمـاء المـال نفسـه، كربـح التجـارة، أو نتـاج السـائمة، فحول الزيادة حول أصلها، باتفـاق الفقهاء رحمهم الله، وكذا المال 

المستفاد، فإنه ُيضاف إلى أصل المال في الحول أيًضا، إن كان من جنسه، كالزيادة على رأس المال.

أثر جباية الزكاة على شرط مضي الحول:
ُيراعى في جباية الزكاة المصلحة العامة التي ال تتنافى مع األحكام الشـرعية للزكاة، حتى ال يشـق على عموم الناس 

وعلى السعاة االمتثال ألحكامها.
وقـد ذكـر الفقهـاء رحمهـم اللـه فـي بيـان مـا يترتب علـى الجباية واختالف أحـوال الناس وظروفهم، أنه يجـوز تأخير أداء 

الزكاة وتقديمها لتتوافق مع وقت خروج نواب ولي األمر. 
وفـي هـذا ترخيـص فـي شـرط الحـول والتصـرف فيـه مراعـاة للمصلحـة العامـة المترتبـة علـى وظيفـة الدولة فـي جباية 

الزكاة.
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دور الدولة في جباية الزكاة

والية جباية الزكاة:
جبايـة الـزكاة واليـٌة شـرعيٌة ُيقصـد منهـا تحصيـل الـزكاة بعدل وانضباط تيسـيًرا وتسـهياًل على أرباب األمـوال، وقد تواتر 
عن الرسول الكريم ملسو هيلع هللا ىلص، وعن خلفائه الراشدين االنتصاب لهذه الوالية، فكان الناس يدفعونها لرسله وعماله ملسو هيلع هللا ىلص باتفاق 
اها، فكانت جباية  المسلمين، ثم تعاهدها الوالة من بعدهم، وتعاهد العلماء الوالة بنصحهم بإقامتها، وعدم تركهم إيَّ
الـزكاة قائمـة ظاهـرة بيـن النـاس، محققـة مصالحهـا وغاياتهـا ومقاصدها التي ُشـرعت لها، حتى صارت جبايـة الزكاة من 

األعمال المنوطة بولي األمر، التي يتعّين عليه القيام بها لتحقيق مصلحة عموم الناس.
ومن مقاصد وحكم توجيه شأن الجباية للدولة:

حماية شعيرة الزكاة:1 1]
إعانة الناس على إخراج الزكاة.1 2]
تعظيم شعيرة الزكاة. 1 3]
تحقيق العدالة بين المكلفين.1 4]

اإللزام بأداء الزكاة:
ر أن جبايـة الـزكاة مـن أعمـال ولـي األمـر التـي يتعيـن عليـه القيـام بهـا، فإنـه يجـب علـى الناس طاعتـه في ذلك،  إذا تقـرَّ
وااللتـزام بأدائهـا، لتحقيـق مقصـود الشـارع، وقـد كان النبـي ملسو هيلع هللا ىلص ُيلـزم األغنيـاء بدفـع الزكاة إلى السـعاة؛ ألن مـال الزكاة 

حٌق للفقراء.
ويدل على أنه يجب على المسلم دفع الزكاة لولي األمر عند طلبها، قول الله تعالى: نث   ڱ   ڱ   ڱ   ڱ   ں   ں 

p      مث، فعلى ولي األمر أخذ الزكاة، وهذا ال يتحصل إال بدفع الزكاة إليه.

حصول اإلبراء بدفع الزكاة إلى الدولة:
وإذا دفـع المسـلم زكاة مالـه إلـى الدولـة، فقـد برئـت ذمتـه؛ ألنه يكون قد وضعها في مواضعهـا؛ إذ الدولة نائبة عن 
المستحقين، وتقوم مقامهم، ويدل على ذلك، أن رجاًل قال: يا رسول الله، إذا أديت الزكاة إلى رسولك فقد برئُت منها 

ْيَتَها ِإَلى َرُسوِلي، َفَقْد َبِرْئَت ِمْنَها«. إلى الله ورسوله؟ فقال النبي ملسو هيلع هللا ىلص: »َنَعْم، ِإَذا َأدَّ
وجاء في فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء: )إذا طلبها ولي األمر فإن المشروع تسليمها له؛ ألن ذلك 

من باب السمع والطاعة في المعروف، وبذلك تبرأ الذمة من الواجب(.

العقوبة على ترك الزكاة:
توعد الله في كتابه الذين يمنعون زكاة أموالهم الوعيد الشـديد، فقال سـبحانه: نثڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  
ڎ     ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک   ک  گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ   ڳڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  

ں  ڻ  ڻ                  ڻمث، والمقصود بالكنز هنا الذين ال ُيخرجون منها زكاتها، فهذا هو العقاب األخروي لتارك الزكاة.
ـَماِء،  نهـا النبـي ملسو هيلع هللا ىلص بقولـه: »... َوَلـْم َيْمَنُعـوا َزَكاَة َأْمَواِلِهـْم، ِإالَّ ُمِنُعـوا اْلَقْطَر ِمَن السَّ وأمـا العقوبـة الدنيويـة فقـد بيَّ

َوَلْواَل اْلَبَهاِئُم َلْم ُيْمَطُروا«. 
وقـد صـّح عـن النبـي ملسو هيلع هللا ىلص أنـه فـرض العقوبـة علـى من امتنع عن أداء الزكاة، لكي يكون ذلـك رادًعا عن توارد الناس على 
ا آِخُذوَها َوَشـْطَر  التقصيـر فـي شـأن هـذه الشـعيرة، فقـد قـال ملسو هيلع هللا ىلص: ».. َمـْن َأْعَطاَها ُمْؤَتِجـًرا َفَلُه َأْجُرَهـا، َوَمْن َمَنَعَها َفِإنَّ

َنا«. فالنبي ملسو هيلع هللا ىلص قضى بتغريم مانع الزكاة  ِإِبِلِه - وفي رواية: َوَشْطَر َماِلِه - َعْزَمًة ِمْن َعَزَماِت َربِّ
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 طريقة حساب الزكاة
لدى هيئة الزكاة والضريبة والجمارك

د وعاؤها الزكوي بإحدى طريقتين: ُتحسب زكاة الشركات وُيحدَّ

1- الطريقة المباشرة في حساب الزكاة:
وتسـمى أيًضـا: )طريقـة اسـتخدامات األمـوال- طريقـة صافـي رأس المال العامل - طريقة صافـي األصول المتداولة - 

طريقة صافي الموجودات(.
وتقوم فكرة هذه الطريقة على الوصول المباشر للوعاء الزكوي، من خالل حصر األصول الزكوية، ثم خصم االلتزامات 

التي تنقص الوعاء الزكوي، وتعتمد على إجراءين رئيسين لتحديد الوعاء الزكوي، هما:
أواًل: إضافـة جميـع الموجـودات الزكويـة للمنشـأة مثـل: األصـول النقديـة، والتـي يسـهل تحويلهـا إلـى نقـد خـالل فترة 

مالية ال تتجاوز السنة، كاألوراق المالية لالتجار ونحوها.
ثانيا: حسم االلتزامات الممولة للموجودات الزكوية، مثل: المطلوبات قصيرة األجل التي يتعين سدادها خالل فترة 

مالية ال تتجاوز السنة كالقروض ونحوها.
ويمكن وصف الطريقة المباشرة في حساب الزكاة في المعادلة التالية:

]الوعاء الزكوي = جميع الموجودات الزكوية - االلتزامات الممولة للموجودات الزكوية[

وهـذه الطريقـة فـي حسـاب الـزكاة تناسـب األفـراد والمؤسسـات الذيـن ُيخرجـون زكاة أموالهـم بشـكل اختيـاري؛ نظًرا 
لسهولتها ووضوحها؛ ألنه يتم من خاللها الوصول إلى الوعاء الزكوي بشكل مباشر؛ لكنها ال تناسب الجهات التي تجبي 

الزكاة بشكل إلزامي.

2- الطريقة غير المباشرة في حساب الزكاة:
ولهذه الطريقة مسميات عديدة منها: )طريقة مصادر التمويل- طريقة مصادر األموال المستثمرة(. 

وتقـوم فكـرة هـذه الطريقـة علـى الوصـول غير المباشـر للوعـاء الزكوي، من خـالل تحديد حقوق الملكية المسـتغرقة 
في أصول زكوية، ويتم ذلك بإضافة مصادر األموال، ثم خصم األصول غير الزكوية، فيتبقى في الوعاء الزكوي مصادر 

األموال المستغرقة في أصول زكوية. 
ا على إضافة عناصر محددة للوعاء، وحسم عناصر أخرى، وفًقا لما يلي: وهذه الطريقة تعتمد محاسبيًّ

Y :أوالً: المضافات

جميع مصادر األموال الداخلية للمنشأة كرأس المأل، واألرباح المدورة، واالحتياطيات وغيرها.1 1]
مصـادر األمـوال الخارجيـة، ويضـاف إليهـا: االلتزامـات طويلـة األجـل مـع مراعـاة عـدم مجاوزتهـا لقيمـة األصـول 1 2]

المحسومة، وااللتزامات قصيرة األجل إذا ُعلم أنها مّولت أحد األصول المحسومة.
صافي ربح السنة المعدل.1 3]

Y :ا: المحسومات
ً
ثاني

األصول غير الزكوية للمنشأة كاألصول الثابتة.1 1]
األصول المزكاة في منشآت أخرى، كاالستثمار في حصص شركات سعودية.1 2]
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ويمكن وصف الطريقة غير المباشرة في حساب الزكاة في المعادلة التالية:

]الوعاء الزكوي= مصادر األموال الداخلية + مصادر األموال الخارجية بقدر المستغرق في األصول المحسومة – 
األصول غير الزكوية- األصول المزكاة[

وهذه الطريقة هي الطريقة المعمول بها في المملكة العربية السعودية وفق الالئحة التنفيذية لجباية الزكاة، وهي 
تناسـب الجهـات التـي تجبـي الـزكاة بشـكل إلزامـي لتمكـن جهـة الجباية من التحقق مـن صحة البيانـات المقدمة وتتبعها 

والتعرف على آلية استخدامها مما يقلل فرصة التهرب الضريبي.

القواعد األساسية لطريقة الهيئة في حساب الزكاة:
تتأسس طريقة حساب الزكاة لدى هيئة الزكاة والضريبة والجمارك على مراعاة القواعد اآلتية:

Y :قاعدة السنوية
أي: أن الـزكاة تجـب مـرة واحـدة فـي السـنة، وتنعكـس هـذه القاعـدة علـى المحاسـبة الزكويـة مـن خـالل ارتبـاط الزكاة 
باألسـاس اليومـي، وتظهـر ثمـرة هـذه القاعـدة فـي صـور متعـددة، منها: إذا اختلفت السـنة المالية عن السـنة الهجرية، 
وكذلـك فـي السـنوات الماليـة الطويلـة والقصيـرة، فإنه بناء على تطبيق هذه القاعدة، تجري المحاسـبة بقسـمة القدر 

الواجب )2.5%( على عدد أيام السنة الهجرية، مضروبة بعدد األيام الفعلية للمكلف:

Y :قاعدة الوصول إلى األصول الزكوية
حيـث يتـم التمييـز بيـن مفهـوم مكونـات الوعـاء، ومفهـوم الموجـودات الخاضعـة للـزكاة؛ فليـس كل مـا يضـاف للوعـاء 
الزكوي يكون خاضًعا للزكاة، وإنما الغرض من اإلضافة الوصول إلى األصول الزكوية، فإذا أضيفت مصادر األموال )عناصر 

اإلضافة(، وُحسمت منها الموجودات غير الزكوية؛ فإنه يتحصل لنا الموجودات الزكوية الممولة من حقوق الملكية.
وهـذه القاعـدة تسـاعد علـى تكويـن وعـاء الـزكاة بشـكل دقيـق؛ لمعرفـة مـا اسـُتغرق مـن هـذه االلتزامـات فـي عناصر 

الحسم، وإضافة مصادر التمويل الداخلية للوصول إلى صافي الموجودات الزكوية.
وبمراعـاة هـذه القاعـدة يندفـع اإلشـكال الـوارد عنـد البعـض حول هذه الطريقـة؛ إذ ليس كل ما ُيضـاف للوعاء الزكوي 

يكون خاضًعا للزكاة، وإنما ُيضاف لمقابلة ما ُيحسم من األصول غير الزكوية.

Y :قاعدة استقالل السنوات الزكوية
تتصـل هـذه القاعـدة بقاعـدة السـنوية، حيـث تفيـد أن كل سـنة زكويـة ماليـة مسـتقلة عـن السـنة التاليـة في محاسـبة 
ف مثاًل على سـنة مالية قصيرة، أو حوسـب على سـنة مالية  الزكاة، وتوظيف هذه القاعدة يشـمل ما لو حوسـب المكلَّ

طويلة؛ فتكون حسابات العام التالي منفصلة عن حسابات العام الحالي.
ـف ويخضـع  وتظهـر ثمـرة هـذه القاعـدة فـي بنـود متعـددة، منهـا: مخصـص الـزكاة مثـاًل، فإنـه ُيضـاف إلـى وعـاء المكلَّ

للزكاة؛ ألن المال المزكى عن السنة التالية منفك عن المال الواجب أداؤه للسنة السابقة، وال ُيبنى عليه.

Y :قاعدة التقدير في المحاسبة الزكوية
مراعـاة لطبيعـة إعـداد القوائـم الماليـة ومتطلبـات مراجعتهـا واعتمادهـا، فإن ذلك يسـتدعي اعتبار التقديـر والقياس، 
وإعمال ما يتصل بمحاسبة الزكاة وفق المعايير المعتمدة؛ حيث إن محاسبة المنشآت التجارية مبنية في كثير من بنودها 
على التقدير واالفتراضات العامة، ومن ذلك: األخذ بالقيمة الدفترية في حساب الزكاة، ونسب االستهالك، ومعطيات 
التقويـم، والمخصصـات التـي ال ُتضـاف إلـى وعـاء المكلف، مثـل: مخصص نهاية الخدمة، وقبول مبدأ االسـتحقاق الذي 
يقتضـي االعتـراف بالمصاريـف واإليـرادات، وتأثيرهـا علـى بنـود القوائـم الماليـة التـي تخـص الفتـرة المحاسـبية مـن دون 

االنتظار أو الحاجة إلى حصول الدفع أو القبض للمبالغ المستحقة. 
وهـذه القاعـدة تظهـر أهميتهـا بنـاًء علـى أن حسـاب زكاة الشـركات المعاصـرة تسـتند علـى المبـادئ المحاسـبية فـي 

الجملة، وُيضاف إليها المتطلبات الضرورية لتكوين الوعاء الزكوي.
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مفاهيم ضرورية

أواًل: مصادر األموال:

Y :أ- االلتزامات غير المتداولة

هي االلتزامات طويلة األجل، والتي ستسـدد خالل مدة تتجاوز عاًما من تاريخ إعداد قائمة المركز المالي، ومن أمثلة 
بنود االلتزامات غير المتداولة: )القروض - أوراق الدفع طويلة األجل -التزامات المعاشات - التزامات عقود اإليجار(.

Y :ب- االلتزامات المتداولة

هـي االلتزامـات قصيـرة األجـل، والتـي سـيتم سـدادها خـالل أقـل مـن عام من تاريـخ إعداد قائمـة المركـز المالي، ومن 
أمثلة بنود االلتزامات المتداولة: )أوراق الدفع قصيرة األجل - الرواتب المستحقة - المصروفات المستحقة - اإليجارات 

المستحقة(.

Y :ج- حقوق الملكية

وهي تمثل )حقوق أصحاب رأس المال: مقدار ما يتبقى من أصول المنشأة بعد استبعاد خصومها، بمعنى أنها تعادل 
دائًما صافي األصول(، ومن أمثلة بنود حقوق الملكية: )رأس المال - األرباح المبقاة – االحتياطيات(.

ثانًيا: استخدامات األموال:

Y :أ- األصول المتداولة

هي النقدية، واألصول المتوقع أن تتحول إلى نقدية خالل فترة ال تتجاوز سنة أو فترة التشغيل أيهما أطول، أو سيتم 
استخدامها خالل هذه الفترة، ومنها: )المخزون – المدينون - أوراق القبض - المصروفات المقدمة(.

Y :ب- األصول غير المتداولة

هي األصول التي ال ُيتوقع أن ُتحول إلى نقد خالل سنة وأقل، ومنها:

E .األصول الثابتة: هي األصول ذات العمر اإلنتاجي طويل األجل، والمقتناة لغرض االستقدام

E  األصول غير الملموسـة: هي أصول غير مادية تكون مملوكة للمنشـأة، ولها الحق في اسـتخدامها في أعمال
المنشأة، مثل: العالمات التجارية، واألسماء التجارية وبراءات االختراع، ونحو ذلك.

E  االسـتثمارات طويلـة األجـل -لغيـر المتاجـرة- والتـي تتضمـن: اسـتثمارات المنشـأة فـي حصـص أو أسـهم
الشـركات األخرى، واسـتثمارات المنشـأة في األصول طويلة األجل التي ال ُتسـتخدم وال ُينتفع بها في نشـاط 

المنشأة.
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وتظهر قائمة المركز المالي بالشكل اآلتي:

القيمةالقيمةاألصـــــول

أصــــــول
متداولة

التزامـــــــات
قصيرة أجل

تمويل مستغرق في موجودات زكويةمـخــزون

كمبيالة مقابل شراء آالت

 تمويل طويل األجل

رأس المال

آالت إنتاج

 (مزكاة)

 (غير مزكاة)

استثمار في شركات سعودية

استثمار في شركات خارج السعودية

6

7

9

3

25

5

3

10

7

25

أصــــــول
ثابتــــــــة

إجمالي المطلوبات وحقوق الملكيةإجمالي الموجودات

 استثمــــارات
طويلة أجل

االلتزامــــــات

التزامـــــــات
طويلة أجل 

حقوق ملكية

ومـن خـالل هـذه البيانـات الظاهـرة، والتي ُيشـترط لالعتبار بها أن تكون معـدة على وفق المعايير الصادرة من الجهات 
المعنيـة فإنـه يمكـن حسـاب الـزكاة، والتوصـل إلـى الوعـاء الزكـوي بشـكل دقيـق، وعلـى وفق الالئحـة التنفيذيـة لجباية 

الزكاة، حيث يتم تحديد الوعاء الزكوي على وفق ما يلي:

البنود المحسومة-البنود المضافة للوعاء=الوعاء الزكوي 

ويتضـح مـن خـالل هـذه المعادلـة أن الوعـاء الزكـوي يتأسـس علـى تصنيـف البنـود باعتبـار اإلضافـة والحسـم؛ ولذا فإن 
ا- على أربعة أصناف، وهي: البنود المالية للمنشأة التي تظهر في قائمة المركز المالي ُتصنف -زكويًّ

البنود المضافة للوعاء: وهي تمثل جانب االلتزامات التي ينطبق عليها شروط اإلضافة، وحقوق الملكية.1 ]]
البنود غير المضافة للوعاء: وهي تمثل جانب االلتزامات التي لم يتحقق فيها شروط اإلضافة.1 ]]
البنـود المحسـومة: وهـي تمثـل جانـب األصـول الثابتـة، واالسـتثمارات طويلـة األجـل، وغيرها ممـا ُيضاف ضمن 1 ]]

األصول غير المتداولة.
البنـود غيـر المحسـومة: وهـي تمثـل جانـب األصـول المتداولـة، والتـي لـم يتحقـق فيهـا شـروط اعتبارهـا ضمـن 1 ]]

العناصر المحسومة.
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المرتكزات التي قامت عليها طريقة حساب الزكاة لدى الهيئة

اعتماد البيانات المحاسبية في حساب الزكاة:
يعتمد حساب زكاة الشركات المعاصرة بشكل عام على القوائم المالية الُمعدة وفق المعايير المحاسبية في الجملة، 
ف بمعيار العرض واإلفصاح العام ودقة اإليضاحات المذكورة، كالتمييز بين الموجودات  مع النظر إلى مدى التزام المكلَّ

الثابتة والموجودات المتداولة، لكونها ضرورية لغايات تكوين الوعاء الزكوي. 
وتعتمـد الهيئـة قائمـة المركـز المالـي فـي معرفـة الوعـاء الزكـوي للمكلـف، وهي القائمـة المعبرة عن الوضـع المالي 
للمنشأة وأرصدتها، حيث تعطي قائمة معلومات دقيقة عن أصول الشركة )موجوداتها(، وخصومها )مطلوباتها( في 

نهاية السنة المالية؛ ألن من أهم خصائص البيانات المحاسبية:
أنها تظهر كافة الموجودات للشركة، وااللتزامات التي عليها بشكل يناسب عمليات حساب الزكاة.1 1]
أنهـا تتطلـب عنـد إعدادهـا التـزام الواقعيـة، فتعكس جميـع التكاليف التي وقعت بمقابل امتـالك أصولها الثابتة 1 2]

والمتداولة.
أنها تعبر عن الواقع كما هو.1 3]

وتوفـر هـذه الخصائـص فـي القوائـم الماليـة – وقائمـة المركـز المالـي علـى وجـه الخصـوص- يتيـح االعتمـاد عليهـا في 
حسـاب الـزكاة، وهـذا موافـق لمـا انتهـت إليـه عـدد مـن جهـات االجتهـاد الجماعـي، ومـن ذلك: توصيـة الندوة السـابعة 
لقضايا الزكاة المعاصرة، والمعيار الشرعي للزكاة الصادر من هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية اإلسالمية 

األسس الشرعية العتماد البيانات المحاسبية:
أن قائمـة المركـز المالـي تهـدف إلـى إظهـار الموجـودات وااللتزامـات، وال تقتصـر علـى اإلفصـاح عـن الدخـل ومـا 1 1]

يتعلق باإليرادات والمصروفات، مما يجعلها تحقق ما يتطلبه تحديد زكاة عروض التجارة.
ـف، ومصـادر حصـول الملكيـة، وليسـت معنيـة ببيـان مسـتوى 1 2] أن قائمـة المركـز المالـي مبنيـة علـى ملكيـة المكلَّ

تحقيق األرباح وتسجيل الخسائر، وهي بهذا المفهوم تتوافق مع نظرية الزكاة؛ إذ الزكاة تترتب على ملك نصاب 
مال زكوي، سواء ترتب عليه الربح أو الخسارة.

إمـكان الوقـوف علـى تحقـق شـروط وجـوب الـزكاة على المنشـأة من خالل النظـر إلى مركزها المالـي، ومن ذلك 1 3]
مثـاًل: شـرط نيـة التجـارة فـي زكاة العـروض؛ ألن ترتيـب قائمـة المركـز المالـي يميـز بيـن األعيـان المعـدة للبيع من 

عدمها.
وهذه المؤيدات وغيرها تستدعي قبول حساب الزكاة على وفق البيانات الظاهرة في قائمة المركز المالي.

اعتبار جميع األنشطة الخاضعة للجباية في حكم عروض التجارة:
تعتبـر هيئـة الـزكاة والضريبـة والجمـارك جميـع األنشـطة التـي ُيقصد بها الكسـب من مال أو عمل من ضمن األنشـطة 
الخاضعة للزكاة سواٌء كانت متاجرة بسلع أو خدمات أو كانت أنشطة مصرفية أو تمويلية. وقد جاء في المادة األولى 
من الالئحة التنفيذية لجباية الزكاة تحديد المعنى من النشاط الخاضع للجباية: )عمل ُيقصد منه تحقيق الربح، سواء أكان 

ا أم غير ذلك(. ا أم صناعيًّ ا أم خدميًّ عماًل تجاريًّ
فشـركات تأجيـر المركبـات، أو أعمـال الفندقـة، حكمهـا حكـم عـروض التجارة من حيـث خضوعها لجباية الـزكاة، وكذلك 

الحال في المنشآت المهنية، كالعيادات الطبية، ومكاتب المحاماة والمحاسبة، ونحو ذلك.
ا على وفق موجوداتها؛ عماًل بما تقرر شرًعا في وجوب  والمقصود: أن هذه األنشطة الخاضعة للجباية تحاسب زكويًّ
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الـزكاة فـي عـروض التجـارة واألربـاح الناتجـة عنهـا، وإيـرادات اإلجـارة، والمهـن الحـرة، وسـقوطها عـن األعيـان المملوكـة 
لغرض القنية. 

ويسـتدل علـى اعتبـار جميـع األنشـطة الخاضعـة للجبايـة فـي حكـم عـروض التجـارة: بالعمومـات الدالـة على وجوب 
الزكاة، كقوله تعالى: نث   ڳ   ڳ   ڳ   ڳ   ڱ      مث، فأوجبت اآلية الزكاة في عموم األموال التي يتحقق فيها الكسب 
والنماء؛ وسـائر األنشـطة التجارية يتحقق فيها هذا المعنى، كما اتفق عامة الفقهاء رحمهم الله على أن المال المعد 
للتجـارة ُيزكـى إذا حـال عليـه الحـول، فهـذا يفيـد وجـوب الـزكاة فـي األنشـطة التجاريـة، وهـذا يشـمل األنشـطة التجاريـة 

القائمة على بيع السلع أو تأجير األعيان أو منافع األعمال.

حساب مقدار الزكاة على األساس اليومي:

المقصود بهذا المبدأ: حساب مقدار زكاة المكلف عند نهاية العام الزكوي، حسب عدد أيام النشاط الفعلي للمكلف 
من السنة.

جـاء فـي الالئحـة التنفيذيـة لجبايـة الـزكاة: )إذا كانت السـنة المالية للمكلف تختلف عن السـنة الهجرية فيكون حسـاب 
الزكاة باأليام، وذلك بقسمة اثنين ونصف في المئة )2.5%(على عدد أيام السنة الهجرية مضروبة بعدد األيام الفعلية 

ف(. للعام الزكوي للمكلَّ

ويتضح إعمال هذا المبدأ في حسـاب الزكاة فيما لو ابتدأت شـركة نشـاطها في تاريخ 7/1، واختارت أن تجعل سـنتها 
المالية قصيرة، فإن سنتها المالية األولى ستنتهي بتاريخ 12/31، وعلى وفق طريقة الهيئة في حساب الزكاة فسُيتوصل 
إلـى نسـبة القـدر الواجـب بقسـمة )2.5%( علـى عـدد أيام السـنة الهجرية )354 يوًما(، مضروبة بعـدد األيام الفعلية للعام 

الزكوي للمكلف )183 يوًما(. 

وفـي هـذه المعالجـة تحقيـق للعدالـة مـن خـالل الموازنـة مـع مراعـاة الفـرق الحاصـل بيـن عـدد أيـام السـنة الميالديـة 
والسـنة الهجريـة، وهـو مـا قررتـه عـدد مـن جهات االجتهاد المعاصر. كما أن ذلك تحقيـق العدالة من خالل الموازنة بين 
ف في التمكن من تنمية المال. كما أن فيها تيسيًرا في جباية الزكاة، وهو  حق الفقراء في مال الزكاة، وبين حق المكلَّ
مـن مقاصـد الشـريعة فـي هـذه الشـعيرة، ومـن مظاهر هذا التيسـير: ما يتعلق بشـرط مضي الحول، فقـد تقرر في بعض 
الفـروع الفقهيـة جـواز تعليـق الجبايـة فـي بهيمـة األنعام بطلوع الثريا- وهو تعليق بالسـنين الشمسـية- ألن ذلك يحقق 
المصلحة العامة؛ وإن أدى إلى سقوط عام في نحو ثالثين عاًما بسبب زيادة أيام السنة الشمسية عن السنة القمرية. 

أثر الديون على الوعاء الزكوي:

تقوم طريقة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك في معالجة االلتزامات التي على المكلف على مراعاة الفرق بين أنواع 
هذه االلتزامات من خالل اعتبارين:

E  .االعتبار األول: أجل الدين

E  .االعتبار الثاني: استعمال الدين

فااللتزامات قصيرة األجل التي مولت موجودات محسومة ُتضاف إلى الوعاء الزكوي، بخالف التي لم تمول موجودات 
محسومة فإنها ال ُتضاف إلى الوعاء الزكوي.

أما االلتزامات طويلة األجل فُتضاف لمكونات الوعاء الزكوي على أال يتجاوز إجمالي المضاف قدر العناصر المحسومة؛ 
وذلك حماية للوعاء الزكوي من إضافة الديون إليه، ولكون هذه الديون مضمونًة باألصول الثابتة وما في حكمها من 

الموجودات المحسومة، ولو لم تمولها؛ تحقيًقا للتوازن والعدل، واجتناًبا للحسم المزدوج.

ويمكن توضيح ذلك بهذا المثال:
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القيمة القيمة

الوعاء الزكوي= ديون طويلة األجل )بحد أقصى قيمة المحسومات( + حقوق الملكية – المحسومات

الوعاء الزكوي = 400 + 600 - 400 = 600

ويتبين من خالل هذا المثال:
أننـا أضفنـا مـن قيمـة الديـون طويلـة األجل )400( باعتبارها مقابلة لألصول المحسـومة، ولـم يتم إضافة الباقي؛ 1 1]

ألنها تتجاوز عناصر الحسم. 
أننا أضفنا قيمة حقوق الملكية ضمن الوعاء )600(.1 2]
لم نضف قيمة الديون قصيرة األجل )400(؛ لكون هذا الدين لم يمول أحد عناصر الحسم.1 3]

فصار مجموع اإلضافات )1000(. 
حسمنا قيمة الموجودات الثابتة باعتبار أنها أحد الموجودات غير الزكوية.1 4]

وناتج الوعاء هو: )600(.
ـف ليـس تزكيتهـا، وإنمـا لمنـع تأثيـر األصـول  ويظهـر مـن هـذا المثـال: أن الغايـة مـن إضافـة الديـون التـي علـى المكلَّ
لة من هذا الدين على الوعاء بحيث إن الوعاء يكون فقط ما اسُتغِرق من حقوق الملكية في األصول  المحسومة المموَّ

الزكوية.
وهـذا المسـلك الـذي اتخذتـه الهيئـة فـي أثـر الديـن علـى الوعـاء يتطلـب مـن الناحيـة المحاسـبية: توظيـف مبـدأ تـوازن 
الميزانية، وذلك من خالل المقابلة بين مصدر المال واستعماله، فال ُيضاف أحد مصادر األموال – وهي االلتزامات- إال 
بعـد تحديـد اسـتعماله، ووفًقـا لذلـك فـإن الوعـاء الزكوي بعد إضافة االلتزامات وحسـم األصول غيـر الزكوية يكون خالًيا 
مـن الديـن ومـن أثـره، وهـذا بخـالف مـا إذا ُأضيفـت االلتزامـات دون النظـر إلى اسـتعمالها، فإنه سـيؤدي إلـى أن الديون 
سـتكون ضمن الوعاء الزكوي، وأيًضا إذا ُحسـمت األصول الممولة من الديون دون إضافة لهذه الديون؛ فإن أثر الدين 

سيكون مزدوًجا. 

المستند الشرعي لمقابلة الديون باألصول غير الزكوية:
ف إذا ُوِجد لديه من العروض الفاضلة عن حاجته ما يجعله في مقابلة الدين وُوِجد لديه مال زكوي؛ فهو  أواًل: أن المكلَّ

مالٌك لنصاٍب فاضل عن حاجته وقضاء دينه؛ فتلزمه الزكاة، كما لو لم يكن عليه دين.
ثانًيا: أن عدم المقابلة بين الدين والقنية الزائدة عن الحاجة األصلية يؤدي لتعطيل الزكاة أو تقليلها عن األغنياء الذين 

يستثمرون أموالهم في عروض القنية، أو المستغالت وغيرها مما ال يجب فيها الزكاة.
ثالًثا: أن حسم الدين من دون مقابلة بالعروض المقتناة يؤدي إلى الحسم المزدوج، إذ إن حسم هذه الديون مع أنها 

اسُتخدمت فيما ال تجب فيه الزكاة من أصول ثابتة ونحوها= يؤدي إلى حسمها مرتين.

وضع حد أدنى للوعاء الزكوي:

Y :المقصود بالحد األدنى للوعاء الزكوي
الحـد األدنـى للوعـاء الزكـوي هـو: وعـاء تفترضـه الهيئة في حال كان الوعاء الناتج من حسـاب الهيئة )عناصر اإلضافة - 

عناصر الحسم( أقل من صافي الربح المعدل.
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Y :وقدر الحد األدنى للوعاء الزكوي

ف عن صافـي الربح المعدل ألغراض  هـو صافـي الربـح المعـدل لألغـراض الزكويـة، حيـث يجب أال يقـل وعاء الزكاة للمكلَّ
جباية الزكاة وفًقا ألحكام الالئحة(.

فلو بلغ وعاء الزكاة ألحد المكلفين: )1.000.000 ريال(، وصافي الربح المعدل: )1.100.000 ريال(، فيكون وعاء الزكاة 
لهذا المكلف أقل من الربح المعدل للزكاة، فطبًقا إلجراءات هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، يتم احتساب الزكاة بناًء 

على الربح المعدل، وعليه يكون مبلغ الزكاة المستحق )27.500 ريال(.

حاالت اعتبار الحد األدنى للوعاء الزكوي:
ا أدنى في الحاالت التي يكون الوعاء الزكوي أقل من األرباح المحققة خالل العام، مثل: إذا كان  يعتبر صافي الربح حدًّ

وعاء الزكاة أقل من صافي األرباح المعدلة للعام الزكوي، أو إذا كان وعاء الزكاة سالًبا. 

طريقة التوصل للحد األدنى للوعاء الزكوي:
ُيتوصل لصافي الربح المعدل من خالل التعديل على المصروفات واإليرادات وفق ما يلي:

ُيضاف للوعاء الزكوي: صافي الربح أو الخسارة الدفترية للعام.1 1]
ُتضاف إليه: المصاريف غير القابلة للحسم.1 2]
ُتسـتبعد الحصص في أرباح الشـركات المحلية المسـتثمر فيها والمصرح عنها بطريقة حقوق الملكية.1 3]
الناتج هو: صافي الربح أو الخسارة المعدلة ألغراض الزكاة.1 4]

المستند الشرعي لوضع حد أدنى للوعاء الزكوي:
تحديد حد أدنى للوعاء الزكوي يعد من السياسة الشرعية، وصالحية جهة الجباية في ضبط الخاضعين للزكاة؛ ولذا فإن 
قبول الربح كحد أدنى للوعاء الزكوي يتعلق باختصاص ولي األمر في القيام بوظيفة الجباية، وكما أن السياسة الشرعية 
ترد على مسائل المعامالت، فإنها ترد كذلك على مسائل العبادات، خاصة إذا فوض أمر العبادة إلى ولي األمر، ويشهد 
لذلك استحسان عمر رضي الله عنه جباية الزكاة من الخيل والرقيق، فمع أن النبي ملسو هيلع هللا ىلص أعفى الخيل والرقيق من الزكاة؛ 
ألنه كان في المسـلمین حاجة لها مع قلة فيها، إال أنه لما اسـتخلف رضي الله عنه كثر المال، واتخذ المسـلمون الخيل 

تجارة ومااًل، استحسن جباية الزكاة منها؛ ألنها صارت في حكم بهيمة األنعام.

افتراضات المحاسبة الزكوية:
نظرا ألن طريقة الهيئة تعتمد على مبدأ توازن الميزانية، استدعى ذلك تثبيت افتراضات لتحقيق التوازن بين الموجودات 
ف، لضبط العناصر التي يتوجب إضافتها، والعناصر التي يتوجب حسـمها، علما بأن  الزكوية، وااللتزامات التي على المكلَّ

هذه االفتراضات ترجع إلى طبيعة استخدامات األموال عند المنشآت التجارية.
وهذه االفتراضات هي:

أ- مقابلة االلتزامات القصيرة باألصول المتداولة.
ب- مقابلة االلتزامات الطويلة باألصول غير المتداولة.

ج- حقوق الملكية تتمم النقص في مصدر تمويل األصول غير المتداولة، ثم األصول المتداولة.
د- االرتباط بالحق وليس بالتتبع الزمني.

Y :األساس الشرعي الفتراضات المحاسبة الزكوية

يمكـن إلحاقـه بمـا تقـرر فـي القواعد الشـرعية من اعتبار قول أهل الخبرة فـي الزكاة، وفي وغيرها من المقدرات، وقد 
اعتمد الفقهاء قول أهل الخبرة في بعض مواطن الزكاة، منها: الخرص، وتقويم عروض التجارة، فإنه ُيؤخذ فيهما بقول 

أهل الخبرة.
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